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Revisionsrapport avseende socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll. 

Kommunrevisorerna i Askersunds kommun har granskat socialnämndens ekonomiska 
styrning och kontroll. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. 

Socialnämnden har under en lång följd av år haft uppvisat negativt ekonomiskt resultat 
och under föregående år uppstod en stor avvikelse mellan prognosen i delårsbokslutet 
och bokslutet. 

Vår granskning visar att Socialnämnden har ett budgetsystem som i princip innebär att 
föregående års budget bibehålls med uppräkningar för löneökningar med den procent-
sats som nämnden erhållit i budgetramen. Vi uppfattar att Socialnämnden gör medvetna 
underbudgeteringar i syfte att anpassa internbudgeten till den givna budgetramen vilket 
innebär att budgeten redan från början är underbalanserad. Detta budgetsystem medför 
att det behov av kostnadsreduceringar inte tydliggörs i samband med att budgeten fast-
ställs. I stället visar det sig en bit in på budgetåret vilket medför att nämndens tidsmäs-
sigt utrymme att fatta beslut som kan ge ekonomiska effekter under innevarande år kraf-
tigt begränsas. Det ger ej heller verksamheterna rättvisande förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet inom de givna ramarna.  

För att Socialnämnden ska kunna få kontroll på ekonomin krävs enligt vår bedömning: 

• Ett budgetsystem som bygger på realistiska beräkningar av verksamhetens intäk-
ter och kostnader och som utgår från verksamheten och dess volymer.  

• Att budgetarbetet utgår från faktiska verksamhetsvolymer och ekonomiska effek-
ter på bedömda förändringar i verksamhetsvolymer.  

Med utgångspunkt från ovanstående kan beräkningar göras av eventuella behov av kost-
nadsreduceringar och ekonomiska effekter av beslutade åtgärder. 
Revisorerna önskar att Socialnämnden inkommer med svar, senast den 31 januari 2012, 
vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter. 

För kommunrevisionen 
 
 
Erik Schale   
Ordförande   
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1. Sammanfattning 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrning och uppföljning av 
Socialnämndens ekonomi. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2011. 

Socialnämnden har under en lång följd av år uppvisat negativt ekonomiskt resultat. Revisorerna 
har dock uppfattat att nämnden under senare år har arbetat aktivt för att reducera kostnader och 
anpassa verksamheten efter de givna budgetramarna. Under 2010 konstaterades under de sista 
månaderna att nämnden skulle komma att få ett avsevärt större underskott än vad som 
prognostiserats i samband med delårsrapporten. 

Askersunds kommuns revisorer bedömer utifrån ovanstående förhållanden i sin risk och 
väsentlighetsbedömning att en fördjupad granskning av socialnämndens ekonomiska styrning och 
kontroll bör göras. 

Vi kan konstatera att Socialnämnden har ett budgetsystem som i princip innebär att föregående 
års budget bibehålls med uppräkningar för löneökningar med den procentsats som nämnden 
erhållit i budgetramen. Nämnden följer den ekonomiska utvecklingen och har också fattat beslut 
om åtgärder i syfte att sänka kostnaderna. Vi kan dock inte se att det finns en tydlig redovisning 
av beräknade behov av kostnadsreduceringar i förhållande till ekonomiska effekter av beslutade 
åtgärder. 

För att Socialnämnden ska kunna få kontroll på ekonomin krävs enligt vår bedömning ett 
budgetsystem som bygger på realistiska beräkningar av verksamhetens intäkter och kostnader 
med en tydlig koppling till ekonomiska effekter på förändringar i verksamhetsvolymer. 

Vid vår granskning kan vi konstatera att det finns ett antal kända faktorer som nämnden inte tar 
hänsyn till i samband med budgetberäkningarna.  

Till detta kommer att det inte görs beräkningar av faktiska verksamhetsvolymer och vilken 
bemanning detta kräver, utan det utgår från föregående års budget utan hänsyn till utfallet 
föregående år. 

Vi uppfattar att socialnämnden gör medvetna underbudgeteringar i syfte att anpassa 
internbudgeten till den givna budgetramen. Det innebär att budgeten redan från början är 
underbalanserad. Med nuvarande budgetsystem ges inte verksamheterna rättvisande 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet inom de givna ramarna. Det ger ej heller nämnden 
tidsmässigt utrymme att fatta beslut som kan ge ekonomiska effekter under budgetåret. I stället 
inväntas prognoserna och när dessa visar på underskott vidtager nämnden åtgärder. Det finns 
dock i allmänhet begränsade möjligheter att får ekonomiska effekter innevarande år vilket gör att 
åtgärderna hela tiden kommer för sent för att klara det årets ekonomi.  

Om Socialnämnden redan i budgetarbetet skulle räkna med kostnader och intäkter som bygger på 
realistiska bedömningar och som utgår från befintlig verksamhet, kända kostnader och intäkter, 
skulle det verkliga behovet av kostnadsreduceringar visas i ett betydligt tidigare skede och 
nämnden ges ett tidsmässigt utrymme att fatta beslut om åtgärder. 
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2. Bakgrund 
Socialnämnden har under en lång följd av år uppvisat negativt ekonomiskt resultat. Revisorerna 
har dock uppfattat att nämnden under senare år har arbetat aktivt för att reducera kostnader och 
anpassa verksamheten efter de givna budgetramarna. Under 2010 konstaterades under de sista 
månaderna att nämnden skulle komma att få ett avsevärt större underskott än vad som 
prognostiserats i samband med delårsrapporten. 

Askersunds kommuns revisorer bedömer utifrån ovanstående förhållanden i sin risk och 
väsentlighetsbedömning att en fördjupad granskning av socialnämndens ekonomiska styrning och 
kontroll bör göras. 

3. Uppdrag och syfte 
Utifrån ovanstående har vi fått i uppdrag av revisorerna i Askersunds kommun att granska 
socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2011. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämndens ekonomiska 
styrning och kontroll sker på ett tillfredsställande sätt samt vilka underlag och bedömningar till 
budget och prognoser som tas fram. 

I granskningen har följande revisionsfrågor särskilt belysts: 

• Hur sker budgetprocessen inom socialnämnden? 

• Vilka ekonomiska uppföljningar ges till socialnämnden? 

• Vilka underlag och analyser ligger till grund för budget- och prognosbedömningarna? 

• Vilka funktioner är delaktiga och ansvariga för budgetarbetet/processen, ekonomiska 
uppföljningar och prognoser? 

• På vilket sätt görs nämnden delaktig i underliggande analyser och bedömningar? 

• Hur har den ekonomiska kontrollen och utvecklingen varit i de granskade 
verksamheterna under de senaste tre åren? 

4. Avgränsning 
Granskningen avser socialnämndens ansvarsområde. 

5. Revisionskriterier 
Vi har övergripande bedömt om socialnämndens ekonomiska styrning och uppföljning uppfyller 
tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 
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6. Ansvarig nämnd 
Granskningen avser socialnämnden. 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av ekonomiska styrdokument, protokoll och ekonomiska uppföljningar. 

• Studier av den ekonomiska utvecklingen inom de granskade områdena. 

• Intervjuer med företrädare för socialnämnden samt med berörda tjänstemän  

8. Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor. 

9. Resultat 

9.1 Organisation och ansvar 
Socialnämnden ansvarar för följande områden: 

Vård och omsorg  

Verksamheten består av i hemtjänsten/hemsjukvården för äldre, funktionshindrade och långvarigt 
sjuka som behöver hjälp och stöd i hemmet, korttidsboende samt fyra särskilda boenden. 
Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Enligt LSS kan insatser efter beslut ges i form av boende, personlig assistent, ledsagarservice, 
avlösarservice i hemmet, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt daglig 
verksamhet. I kommunen finns totalt sex boenden med särskild service för vuxna samt en daglig 
verksamhet. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Individ- och familjeomsorg 

I verksamheten ingår barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård, 
ekonomiskt bistånd och familjerätt. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från 
Socialtjänstlagen (SOL). 
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Flyktingverksamhet 

Askersunds kommun har tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 
ensamkommande barn samt om anordnande av boende med 12 platser fr.o.m. 2011. 
Socialnämnden kommer att ha huvudansvaret för verksamheten 

9.2 Ekonomisk styrning och uppföljning 
Socialnämndens budgetsystem utgår från föregående års budgeterade kostnader med tillägg för 
uppräkningar av beräknade löneökningar. Som underlag till personalbudgeten har ansvariga 
chefer en personallista som de går igenom för att kontrollera att all tillsvidareanställd personal 
finns med. För vård och omsorg budgeteras vikarier för sju veckor per årsarbetare. Uppräkning av 
lönerna sker med den procentsats som nämndens ram uppräknats med för löneökningar vilket för 
2011 är 1,5 %. Det innebär att budgeten inte har en direkt koppling varken till faktiska 
verksamhetsvolymer eller föregående års kostnader. Inom de särskilda boendena finns en av 
nämnden fastslagen bemanningsnivå om 0,64 årsarbetare per brukare. Enligt uppgift vid våra 
intervjuer har Socialnämnden kvar ett odefinierat sparuppdrag sedan 2009 om 1,3 Mkr. När 
budgetförslaget är framtaget går socialförvaltningens ledningsgrupp igenom detta innan det 
presenteras för nämnden. 

I nedanstående redovisning visas Socialnämndens ekonomiska utveckling mellan 2008 och 2010.  

Socialnämnden 2011 2010 2009 2008 
Nettokostnader 
bokslut/prognos 

204 908 198 976 191 682 189 495 

Budgetram 192 160 191 221 190 625 187 071 
Resultat/Prognos - 12 748 - 7 755 -1 057 -2 424 
Nettokostnad per invånare  17 618 16 945 16 636 

  Källa Askersunds kommuns årsredovisning 2008 – 2010 samt budget 2011 

Vi kan här konstatera att nettokostnadsökningen mellan 2008 och 2009 var 2,2 Mkr, mellan 2009 
och 2010 ökade den till 7,3 Mkr och enligt prognosen för 2011 kommer den att öka från 2010 till 
2011 med 5,9 Mkr. 

Socialnämnden 2011 2010 2009 
Budgetram 192 160 191 221 190 625 
Nettokostnader föreg. år 198 976 191 682 189 495 
Diff. -6 816 -461 1 130 

    Källa Askersunds kommuns årsredovisning 2008 – 2010 samt budget 2011 

I ovanstående två tabeller jämförs budget med föregående års resultat och vi kan här se att för 
2011 är budgeten 6,8 Mkr lägre än föregående års kostnader. Budgetunderskottet 2010 förklaras 
bland annat av ökad vårdtyngd inom äldreomsorgen men även ökade kostnader på grund av 
omorganisation och ökade vikariekostnader. 

I Socialnämndens protokoll 2011-02-15 § 22 står att ” På grund av 2010 års dåliga ekonomiska 
resultat har socialnämnden efterfrågat större kontroll och insyn i förvaltningens ekonomiska 
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förehavanden”. Vid samma tillfälle informerar förvaltningen att de planerar att ha en månatlig 
rapportering till nämnden gällande budget och bemanningsfrågor. Vid våra studier av nämndens 
protokoll kan vi också konstatera att det skett månatliga ekonomiska rapporteringar. 

Under innevarande år har socialnämnden fattat beslut om följande åtgärder i syfte att förbättra det 
ekonomiska läget. 

2011-03-15, Reducera antalet korttidsplatser på Syrénen till 10 samt ett antal ytterligare 
förändringar gällande korttidsplatser på kommunens övriga boenden. 

2011-03-15, Fastställa att bemanningsnivån även fortsättningsvis ska vara 0,64 på de särskilda 
boendena. 

2011-04-12 Prognos – 5,2 Mkr. Sn § 52, Socialnämnden fattar beslut att ta fram riktlinjer för 
”bredvidgång”, att ”fattasturer” inte får förekomma, att extraresurser inte får förekomma utan 
beslut från socialnämnd alternativt på delegation till socialchef, utvärdera den palliativa vården 
samt tydliggöra riktlinjer för detta.  

Sn § 57, Socialnämnden fattar beslut att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda om en 
avdelning kan stängas på Lerbäckshemmet, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ta vara på 
den önskade sysselsättningsgraden, införa anställningsstopp, redovisa hur de utökade antalet 
årsarbetare fallit ut, utreda hur den ökade kostnaden från bemanningsenheten kan minskas. 

2011-08-16 Presenteras en ekonomisk prognos som pekar på ett underskott om 12,6 Mkr där 5 
Mkr avser hemtjänsten och 4,6 Mkr avser personlig assistans. Vid sammanträdet får nämnden 
också en personalredovisning där nämnden också begär att få redovisat skillnaden på beräknad 
löneökningskostnad och faktisk löneökningskostnad. 

I samband med ett möte mellan revisorerna och företrädare för Socialnämnden och dess 
förvaltning redogörs för orsakerna till den prognos som avlämnas i samband med delårsrapporten 
och som visar på ett underskott om -12,7 Mkr. Det uppges då att det skett en tioprocentig ökning 
av vårdtyngden från oktober 2010 till april 2011. Ett exempel på denna ökande vårdtyngd är 
insatserna blöjbyte och toalettbesök som ökat från i snitt 380/mån år 2007 till ca 1000/månad år 
2011. Inom LSS-verksamheten har Försäkringskassans omprövning av ärenden medfört ökade 
kostnader för kommunen och prognosen är – 5 Mkr. Det finns nu ett uppdrag till förvaltningen att 
ta fram riktlinjer för biståndsbedömningen gällande insatserna enligt SOL och LSS-
verksamheten.  

Ytterligare en orsak till nämndens underskott är att budgeten för vikarier baseras på ett timpris om 
119 kr/tim exkl. personalomkostnader. Om det är en tillsvidareanställd som inom ramen för sin 
utökade sysselsättningsgrad ersätter vid frånvaro, vilket är grundtanken med systemet, kan dennes 
kostnad uppgå till 130-140kr/tim vilket gör att det genererar en ökad kostnad för varje arbetad 
timme. 
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9.2.1 Vård och omsorg enlig SOL och HSL 
Vård och omsorg är den övervägande största verksamheten inom socialnämndes ansvarsområde. 
Det är också här de största underskotten varit.  

Kostnadsnivån inom denna verksamhet påverkas delvis av befolkningsstrukturen i kommunen. Vi 
har här valt att jämföra med kommunerna i Örebro län samt med snittet för länets samtliga 
kommuner.  

I nedanstående diagram kan vi konstatera att Askersunds kommun har en andel invånare över 65 
år som är något högra än genomsnittet i Örebro län och vi kan också se att det skett en ökning 
från år 2007 till år 2011. 

 
(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 

I nedanstående tabell redovisas budget, bokslut, budgetavvikelse samt verksamhetsmåtten ”antal 
personer med hemtjänst” samt ”antal personer i särskilt boende”. 

Vård och omsorg enligt SOL 
och HSL 

2011  2010 2009 2008 

Budget 116 531 116 627 115 814 113 221 
Bokslut/prognos 121 831 123 635 119 775 114 574 
Avvikelse - 5 300 - 7 008 - 3 961 - 1 353 
     
Antal personer med 
hemtjänst 

343 312 312 295 

Antal personer i särskilt 
boende 

120 120 168 169 

        Källa Askersunds kommuns årsredovisning 2008 – 2010 samt budget 2011 
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Vi kan här konstatera att mellan 2008 och 2009 skedde en kostnadsökning med 5,2 Mkr eller 4,5 
% och mellan 2009 och 2010 var kostnadsökningen 3,9 Mkr vilket motsvara 3,2 %. Budgeten för 
2011 är dock 7,1 Mkr lägre än föregående års utfall. 

Avgörande betydelse för kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten är volymförändringarna. Denna 
verksamhet måste alltid ha beredskap för att anpassas efter behoven och dessa kan skifta relativt 
mycket. Hemtjänstens volymer påverkas till stor del av ålderstrukturen på befolkningen i 
kommunen men även på tillgången på särskilda boendeplatser. I ovanstående tabell kan vi också 
konstatera att antalet personer med hemtjänst har ökat från 2008 till 2010 med 17 personer medan 
antalet personer i särskilt boende/äldreboende har minskat med 49. En förklaring till denna 
förändring är att servicehuset Linden upphörde att vara ett särskilt boende vilket innebar att de 
boende som behövde omsorg fick det genom kommunens hemtjänst. Detta minskade antalet 
platser i särskilt boende men ökade antalet hemtjänsttagare. För 2011 är det budgeterat med en 
ökning med 21 personer i hemtjänsten. 

Under 2010 uppvisade verksamheten ett underskott om 7 Mkr. Vid våra intervjuer har framförts 
ett antal olika orsaker till verksamhetens kostnadsutveckling. En anledning, som nämnts vid våra 
intervjuer, till kostnadsökningarna är rätten till heltid som innebär att alla tillsvidareanställda har 
rätt att välja sysselsättningsgrad. Enligt uppgift vid våra intervjuer har det inneburit en utökning 
med motsvarande 13 årsarbetare. Denna utökning skulle enligt beslutet att finansieras inom 
budgetramen genom att den utökade tiden ska kunna användas som vikariat vid frånvaro. Under 
2010 har man dock inte lyckats med detta fullt ut vilket inneburit kostnader för ej utnyttjad tid. 
Ytterligare en orsak som framförs är att kostnaden för en ”vikarietimme” som utförs av 
tillsvidareanställd personal är högre än en vikarietimme som utförs av en timanställd. 

Genom att göra jämförelser av kostnader och volymer skapas en bild av om kommunen har en 
verksamhets- och kostnadsmässig nivå som är rimlig i förhållande till jämförelsekommunerna. Vi 
har här valt att jämföra med kommunerna i Örebro län samt med snittet för länets samtliga 
kommuner. 
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Vi kan i nedanstående diagram se att Askersunds kommun har en förhållandevis låg kostnad per 
invånare över 65 år för hemtjänsten. 

 

(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 

När man i stället studerar kostnad per brukare i hemtjänsten (se nedanstående diagram) kan vi 
konstatera att Askersunds kommuns kostnader per brukare även här är förhållandevis låg. 

 
(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 
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När det gäller andelen invånare med beviljad hemtjänst ligger Askersunds kommun strax över 
genomsnittet i Örebro län. 

 
(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 

I nedanstående diagram kan man se att invånare över 65 år i särskilt boende i Askersunds 
kommun ligger under genomsnittet i länet. 

 
 
(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 
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I nedanstående diagram kan vi se att kostnad per brukare i särskilt boende ökat betydligt mellan 
2009 och 2010. I de särskilda boendena har det funnits tomma platser vilket troligen påverkat 
denna snittkostnad. Under innevarande år pågår dock en minskning av antalet platser i särskilt 
boende. 

 
(Källa: SKL:s statistikdatabas Kolada) 
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Antal personer med hemtjänst är dock ett trubbigt mått för att mäta belastning och volymer då ett 
antal faktorer påverkar belastningen i verksamheten t.ex. antalet beviljade timmar hos brukarna. 

För att kunna få en rättvisande bild av volymmåtten måste det därför tas hänsyn till ett antal olika 
verksamhetsfaktorer som:  

• Beviljade timmar (gäller hemtjänsten). 

• Utförda timmar. 

• Dubbelbemanning hos vårdtagaren.  

• Restid. 

• Palliativ vård. 

• HSL-insatser, dvs. insatser av sjukvårdande karaktär som beslutas av sjuksköterska. 

Till detta kommer beräknad tid för utbildning, arbetsplatsträffar etc. Detta ska jämföras med 
tillgänglig tid d.v.s. antalet tillsvidareanställda. Vi anser att dessa mått bör ligga till grund vid 
budgetberäkningarna för att kunna få en budget som bygger på verkliga behov och därmed 
verksamhetens resursbehov. 

9.2.2 Insatser enligt LSS 
I nedanstående tabell presenteras kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten. 

LSS 2011 2010 2009 2008 
Budget 39 805 39 974 40 195 37 675 

Bokslut/Prognos 43 505 40 245 40 666 41 239 
Avvikelse - 3 700 - 271 - 471 -3 564 
     

Antal personer i gruppboende 
LSS 

38 35 35 34 

Antal personer med pers. 
assistent 

25 25 24 26 

  Källa Askersunds kommuns årsredovisning 2008 – 2010 samt budget 2011 

LSS-verksamheten har under de senaste tre åren minskat sina kostnader. För 2011 budgeterades 
en lägre kostnad trots att det beräknas en ökning avseende antal personer i gruppboende. 
Prognosen för 2011 pekar på ett underskott om 3,7 Mkr vilket innebär en kostnadsökning om 3,5 
Mkr mot föregående år. Detta förklaras av nämnden vara en följd av Försäkringskassans 
omprövning av assistansbeslut samt av tillkommande ärenden. 
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9.2.3 Individ- och familjeomsorg 
I nedanstående tabell presenteras kostnadsutvecklingen inom Individ- och familjeomsorgen. 

 2011 2010 2009 2008 
Budget 13 444 13 995 15 322 15 630 
Bokslut/Prognos 15 444 14 556 11984 13987 
Avvikelse - 2 000 - 601 3 338 1643 
     
Antal hushåll med ekon. 
bistånd 

170 180 169 158 

Ekonomiskt bistånd 
kr/hushåll 

22 000 23 000 18 811 17 907 

Placeringar dygn i 
familjehem, tot.  

6 300 5 850 3 947 4 626 

Placeringar dygn på 
institution, tot. 

700 800 1342 2 192 

   Källa Askersunds kommuns årsredovisning 2008 – 2010 samt budget 2011 

Även inom Individ och familjeomsorgen budgeteras för 2011 lägre kostnader än utfallet 2010. 
Där budgeteras för en volymminskning avseende antal hushåll med ekonomiskt bistånd och 
placeringar på institution och i familjehem. Även här kan vi konstatera att det i stället skett 
volymökningar inom dessa områden vilket förklarar det prognostiserade underskottet. 

10. Vår bedömning 
Vi kan konstatera att Socialnämnden har ett budgetsystem som i princip innebär att föregående 
års budget bibehålls med uppräkningar för löneökningar med den procentsats som nämnden 
erhållit i budgetramen. Nämnden följer den ekonomiska utvecklingen och har också fattat beslut 
om åtgärder i syfte att sänka kostnaderna. Vi kan dock inte se att det finns en tydlig redovisning 
av beräknade behov av kostnadsreduceringar i förhållande till ekonomiska effekter av beslutade 
åtgärder. 

För att Socialnämnden ska kunna få kontroll på ekonomin krävs enligt vår bedömning ett 
budgetsystem som bygger på realistiska beräkningar av verksamhetens intäkter och kostnader 
med en tydlig koppling till ekonomiska effekter på förändringar i verksamhetsvolymer. 

Vid vår granskning finns i dag ett antal kända faktorer som nämnden inte tar hänsyn till i 
samband med budgetberäkningarna.  

Exempel på detta är de beräknade löneökningarna som utgår från den procentsats som det 
kompenserats för i budgetramen. Vid framtagandet av nämndens internbudget är i regel inte 
löneförhandlingarna klara vilket innebär att det måste göras en uppskattning av kommande 
kostnader för löneökningar. Vi anser dock att denna beräkning måste göras med utgångspunkt 
från en realistisk bedömning av löneökningarna och vi vill här understryka att den kompensation 
som nämnden får i sin budgetram för löneökningar inte med automatik måsta vara samma 
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utrymme som läggs i internbudgeten. Vi anser att man måste skilja på vilken kompensation 
nämnden får i budgetramen från fullmäktige och vad som beräknas i internbudgeten. Det finns 
annars en stor risk för att nämnden här gör en underbudgetering avseende löneökningarna. 

På samma sätt budgeteras för en betydligt lägre timkostnad för vikarier än vad det är i realiteten 
då både timkostnaden för tillsvidareanställd personal som vikarierar och vikarier från 
bemanningsenheten har en högre kostnad än den som det budgeteras för. Enligt förvaltningens 
ekonom är skillnaden ca 50 kr/timmen vilket gör för hela socialförvaltningen ett underskott om ca 
1,9 Mkr. Även avseende dessa kostnader går alltså nämnden in med en underbudgetering. I den 
utvärdering som personalkontoret gjort avseende Bemanningsenheten finns ett antal förslag på 
åtgärder som syftar till att få en bättre effektivitet och kontroll på vikariekostnaderna. Trots detta 
återstår dock det faktum att det budgeterade timpriset avviker från det faktiska timpriset. 

Till detta kommer att det inte görs beräkningar av faktiska verksamhetsvolymer och vilken 
bemanning detta kräver, utan det utgår från föregående års budget utan hänsyn till utfallet 
föregående år. 

Vid en jämförelse av bokslut föregående år med nästkommande års budget kan vi för 2011 
konstatera att budgetramen är 6,8 Mkr lägre än föregående års nettokostnader. I bokslutet finns ett 
antal förklaringar till underskottet t.ex. ökad vårdtyngd och därmed ökade personalkostnader men 
även ökade personalkostnader på grund av omorganisation och ökade sysselsättningsgrader.  

Vi uppfattar att socialnämnden gör medvetna underbudgeteringar i syfte att anpassa 
internbudgeten till den givna budgetramen. Det innebär att budgeten redan från början är 
underbalanserad. Med nuvarande budgetsystem ges inte verksamheterna rättvisande 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet inom de givna ramarna. Det ger ej heller nämnden 
tidsmässigt utrymme att fatta beslut som kan ge ekonomiska effekter under budgetåret. I stället 
inväntas prognoserna och när dessa visar på underskott vidtager nämnden åtgärder. Det finns 
dock i allmänhet begränsade möjligheter att få ekonomiska effekter innevarande år vilket gör att 
åtgärderna hela tiden kommer för sent för att klara det årets ekonomi.  

Om Socialnämnden redan i budgetarbetet skulle räkna med kostnader och intäkter som bygger på 
realistiska bedömningar och som utgår från befintlig verksamhet, kända kostnader och intäkter, 
skulle det verkliga behovet av kostnadsreduceringar visas i ett betydligt tidigare skede och 
nämnden ges ett tidsmässigt utrymma att fatta beslut om åtgärder. 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Karin Helin Lindkvist 
Certifierad kommunrevisor 
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