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Genomförd granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom

socialnämndens område

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat
ändamålsenligheten iekonomi- och verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i ekonomistyrningen inom
socialnämndens område. Vi gör bedömningen att både socialnämnden och
kommunstyrelsen har underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de
underskott som har funnits inom socialnämndens område under flera år. Vi gör också
bedömningen att socialnämnden finte har ett ändamålsenligt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Vår bedömning är att det saknas ett tillräckligt samlat grepp om
kvalitetsfrågorna i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser utifrån revisionsfrågorna:

• Socialnämnden har gått med underskott under flera år och prognosticerar ett
underskott för 2015 på 12,5 miljoner kronor.
Det finns finte någon särskild strategi för att nå en budget i balans inom
socialnämnden.

• Socialnämnden och kommunstyrelsen får rapportering om det ekonomiska läget
vid kvartals- och tertialuppföljning.

• Socialnämnden har fattat beslut om vissa åtgärder för budget i balans.
• Det pågår utveckling av resursfördelningssystem inom förvaltningen.
• Socialnämnden har antagit ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

men dokumentet beskrivs som svårarbetat.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi:

• att socialnämnden tar fram en tydlig och långsiktig strategi med
kostnadsberäknade åtgärder och ställningstaganden för en budget i balans, i
vilken det framgår i vilken mån uppdraget är lagstyrt eller frivilligt

• att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att stärka och öka tempot i arbetet
med det systematiska kvalitetsarbetet och upprätta en årlig kvalitetsberättelse,

• att socialnämnden begär löpande återrapportering av hur arbetet med
implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fortlöper,

• att kommunstyrelsen stärker sin uppsikt över och nogg följer utvecklingen inom
socialnämndens område i dialog med socialnämnden, samt

• att kommunstyrelsen vid behov begär kostnadsberäknade åtgärdsplaner för
budget i balans med långsiktigt hållbara åtgärder.
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Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas. För var och en avrekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni häller med eller finte, vilka åtgärder somkommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2016-03-24.

På uppdrag av Ystads kommuns revisorer

Bo Lönnerblad
Revisjonens ordförande

. _ 
1 I.t C~ ØGti~-~'Cc.---

Bruno Andersson
Revisjonens vice ordförande


