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Revisionsrapport; Granskning av verksamhets- och 
ekonomistyrning inom socialnämndens område 

Socialnämnden beslutar 

Socialnämnden antar svaret som sitt eget och översänder skrivelsen till kommunens 
revisorer. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2016/60 

Svar på revisionsrapport; Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom 

socialnämndens område 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
ändamålsenligheten i ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område. 
Den sammanfattade bedömningen utifrån syftet är att det finns brister i ekonomistyrningen 
inom socialnämndens område. Med bedömningen att både socialnämnden och 
kommunstyrelsen underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 
underskott som har funnits inom socialnämndens område under flera år. Revisorerna gör 
också bedömningen att socialnämnden inte har ett ändamålsenligt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser.  

Svar på rekommendationerna 

Revisorernas rekommendationer till Socialnämnden är att; 
 

 Socialnämnden tar fram en tydlig och långsiktig strategi med kostnadsberäknade 
åtgärder och ställningstagande för en budget i balans. 
 
Socialnämnden konstaterar att flera områden inom nämndens verksamhet är svåra att prognosticera 
beroende på brukarna och medborgarnas behov. Under flera år har detta visat sig genom underskott 
främst avseende placeringskostnader och personlig assistans. I den befintliga budgeten finns inga 
medel avsatta för oförutsedda kostnader. Vid de tillfällen verksamhetens ekonomiska resultat visar 
på underskott är det i regel svårt att göra snabba omställningar då merparten av kostnaderna avser 
personal. Om nämnden ska skapa ett större budgetutrymme inom den befintliga ramen kommer en 
långsiktig åtgärdsplan tas fram. De förslagna åtgärderna kommer att ange om åtagandet är lagstyrt 
eller frivilligt. 
 
Tidsplan – Hösten 2016 
 

 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att stärka och öka tempot i arbetet med 
det systematiska kvalitetsarbetet och upprätta en årlig kvalitetsberättelse. 
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Nämnden antog under 2013 ledningssystem för kvalitet utifrån socialstyrelsens rekommendationer. 
Det framtagna systemet visade sig sakna en del komponenter för att praktiskt kunna tillämpa 
systemet i verksamheten. Förvaltningschefen gav i november 2015 uppdraget till enhetschefen för 
kansli- och verksamhetsstaben att bilda och leda en arbetsgrupp med uppdraget att, utvärdera det 
befintliga ledningssystemet, undersöka ett urval av andra kommuners system och dess funktionalitet i 
vardagen, samt ta fram förslag på ett användbart system utifrån lagstiftarens rekommendationer 
samt en handlingsplan för implementering. Tidsplanen som gäller är våren 2016 med målet att 
kunna implementera nytt system under hösten 2016. Förvaltningen behöver således inte ges något 
specifikt uppdrag från nämnden. En årlig kvalitetsberättelse kommer att upprättas för 2016 i 
samband med årsbokslutet. 
 

 Socialnämnden begär löpande återrapportering av hur arbetet med implementeringen 
av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fortlöper. 
 
Återrapporter ges i samband med tertial uppföljningarna 2016. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar svaret som sitt eget och översänder skrivelsen till kommunens 
revisorer.  

Socialnämndens Arbetsutskott behandling 

Förvaltningschef Dan Kjellsson föredrar svaret till kommunens revisorer. 

Socialnämndens Arbetsutskott beslut 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden anta svaret som sitt eget och översänder skrivelsen 
till kommunens revisorer. 

Socialnämndens behandling 

Förvaltningschef Dan Kjellsson föredrar svaret till kommunens revisorer. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunens revisorer 


