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Genomförd granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans

De förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en
granskning avseende socialnämndens ekonomistyrning. Syftet var att bedöma
socialnämndens åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans utgår
från en grundlig genomlysning av verksamheten. I avvaktan på aktivitetsplaner bedöms
åtgärderna inte tillräckligt konkretiserade och det saknas en beräkning på hur respektive
åtgärd väntas bidra till en ekonomi i balans.

Vi grundar vår bedömning på iakttagelser vid intervjuer och genomgång av skriftligt underlag
från nämndens verksamhet.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

~ Underskotten för 2018 återfinns inom avdelningarna för hälsa, vård och omsorg samt
individ- och familjeomsorg. Orsaker hänförs främst till volymökning i kombination med mer
omfattande insatser i ökad vårdtyngd och/eller fler placeringar utanför hemmet.

~ Socialnämndens verksamhet har, tillsammans med konsult genomfört en grundlig analys
av orsaker till underskott och arbetat fram en handlingsplari med prioriterade områden för
en ekonomi i balans 2020.

,
~ Prioriterade områden utgår från kostnadsdrivande faktorer i förvaltningen, men det är inte

tydligt när, och på vilket sätt, respektive åtgärd förväntas bidra till en budget i balans 2020
och hur uppföljning av indikatorer ska ange denna riktning.

~ Det finns inga skriftliga rutiner för hur ekonomisk planering och uppföljning ska ske i
förvaltningen.

~ Det saknas dokumentation kring ansvar och befogenheter på respektive chefsnivå och
det saknas rutiner för hur chefen ska gå tillväga när ett underskott uppvisas eller
prognostiseras, vilket också bedöms försvåra ekonomistyrningen på olika nivåer i
förvaltningen.

~ Det finns en struktur för månatlig uppföljning mellan chef och ekonom med särskilda
underlag som av förvaltningens chefer bedöms utgöra ett gott stöd för förståelse av
verksamhetens resultat. Systemstödet kan utvecklas.
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Vi rekommenderar socialnämnden att:

~ Konkretisera åtgärder med beräknad besparing inom respektive prioriterat område i
handlingsplanen.

~ Dokumentera och kommunicera rutin för den interna budgetprocessen i syfte att förbättra
kunskap och förståelse bland verksamhetens chefer.

~ Dokumentera och kommunicera befogenhets- och ansvarsfördelning mellan nämnd och
förvaltning och mellan olika nivåer inom förvaltningen i förhållande till budget.

Rapporten översändes till socialnämnden för kännedom. Revisorerna ser allvarligt på det som
framkommit i granskningen av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans. Huruvida nämnden
genomfö"r åtgärder som får ekonomin i balans under 2019 kommer ligga till grund för årets
ansvarsprövning. Revisorerna önskar att färdigställda aktivitetsplaner kommer revisionen
tillhanda.
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