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1. Sammanfattning 

 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
ändamålsenligheten i ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område. 
Granskningen grundar sig på intervjuer med tjänstemän och dokumentstudier.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet 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 inte 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 inte 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, 

 
► 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 noga 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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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Budgetramen för respektive nämnd i Ystads kommun fastställs av kommunfullmäktige, efter 
inlämnade underlag från nämnderna och behandling i kommunstyrelsen. Socialnämnden 
ansvarar för beslutad budgetram inom sitt område och ska se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen 
har enligt kommunallagen ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet.  

Socialnämnden ansvarar också, enligt föreskrifter från Socialstyrelsen, för att det finns ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. Ledningssystemet ska 
användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 
vilket innebär att kvalitetsarbetet har en koppling till systemen för budget- och 
verksamhetsstyrning.  

Revisorerna genomförde 2014 en granskning av kommunens budgetprocess med särskilt 
fokus på socialnämndens budget. Granskningen konstaterade att vissa av nämndens 
verksamheter varit underbudgeterade under flera år och revisorerna rekommenderade 
socialnämnden att genomföra en genomlysning av verksamheten. Revisorerna framhöll 
också vikten av att socialnämnden säkerställer att kommunstyrelsen har faktaunderlag om 
socialnämndens resursbehov. Vidare lyftes resursfördelningen inom socialnämnden fram 
som ett utvecklingsområde. 

Socialnämnden prognosticerar för 2015 ett underskott i förhållande till budget och 
revisorerna vill med denna uppföljande granskning förvissa sig om att styrningen inom 
socialnämndens område sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i ekonomi- och 
verksamhetsstyrningen inom socialnämndens område.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 
 Finns det ett tydligt faktaunderlag som utgångspunkt för politiskt ställningstagande kring 

de ekonomiska ramarna för socialnämndens verksamhet? 
 

 Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över socialnämnen? 
 
 Finns det en tydlig strategi för att klara en verksamhet och en ekonomi i balans? 
 
 Vilka rutiner finns för budgetering och uppföljning inom socialnämnden? 

 
 Vilka åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans? 
 
 Hur arbetar socialnämnden med prognoser och långsiktig planering?  
 
 Vilka förutsättningar har budgetansvariga chefer inom socialnämndens område att arbeta 

med ekonomi- och verksamhetsstyrning? 
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 Hur sker resursfördelningen inom socialnämndens verksamheter? 
 

 Har socialnämnden ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? 
 

 Hur arbetar socialnämnden med planering och egenkontroll inom ramen för 
ledningssystemet? 

2.2. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen är baserad på intervjuer och genomgång av för granskningen relevant 
dokumentation. Intervjuer har genomförts med tjänstemän inom social omsorg (i rapporten 
även benämnt förvaltningen). Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska 
rapporten.  

Granskningen avser kommunstyrelsen och socialnämnden. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av 
följande: 

 

 Kommunallagen  
 Socialtjänstlagen (SoL) 
 Kommunala mål och riktlinjer  
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3. Ekonomistyrning och uppföljning inom socialnämndens område 

3.1. Budgetarbete inom socialnämnden 

Det finns inte några specifika anvisningar för budgetarbetet inom socialnämnden. Arbetet 
med nästkommande års budget påbörjas årligen under hösten genom att förvaltningen 
arbetar fram underlag till de analysdagar som kommunens budgetberedning har med 
nämnderna i mars/april varje år. Respektive avdelning ansvarar för att beskriva behov och 
göra en omvärldsanalys kring nuläget och vilka händelser de ser kommer att påverka 
respektive verksamhet framöver. Ekonomerna är behjälpliga i arbetet och avdelningarnas 
underlag samlas in och vägs samman och det är sedan förvaltningschefen som presenterar 
det samlade materialet för socialnämnden. 
 
Förvaltningens underlag till analysdagarna behandlas av socialnämnden innan det tas upp i 
budgetberedningen. Presentationen på analysdagarna görs av förvaltningschefen med stöd 
av ekonomerna och därefter är förvaltningen inte mer involverad i budgetarbetet förrän 
kommunfullmäktige har beslutat om socialnämndens ram.  
 
Efter den förra revisionsgranskningen genomförde socialnämnden enligt vad som 
framkommer i intervjuerna inga särskilda åtgärder. Verksamheten uppger att de har 
diskuterat att påbörja budgetarbetet tidigare för att säkerställa ett fullödigt underlag men 
därutöver har det inte genomförts några specifika förändringar i budgetarbetet med 
anledning av revisorernas granskning. 

3.2. Socialnämndens resultat 2011-2014 

I revisionsgranskningen 2014 framkom att socialnämnden gått med underskott under flera år 
vilket bekräftas av resultaträkningarna i kommunens årsredovisningar för perioden 2011-
2014, se nedan.  
 
Driftredovisning, mkr 

 2011 2012 2013 2014 

Politisk verksamhet  -0,2 0,0 0,1 0,2 

Gemensam verksamhet  -1,0 -0,5 -0,2 -1,9 

Entreprenadverksamhet  1,0 0,8 0,0 - 

Funktionsnedsatta och socialpsykiatri -3,9 -3,0 -7,0 -4,7 

Individ och familjeomsorg  0,8 -6,1 -2,1 0,2 

Vård och Omsorg  -0,2 5,8 14,7 -1,6 

Hälso- och sjukvård  -3,3 -1,8 -0,4 -0,6 

Summa  -6,7 -4,8 5,1 -8,4 
Källa: kommunens redovisning 

 
Det egentliga verksamhetsresultatet skiljer sig från ovanstående vilket också framgår vid 
läsning av texterna i årsredovisningarna. 2012 var det egentliga underskottet 9,4 miljoner 
kronor, 2013 visade verksamheten ett underskott på 6,2 miljoner kronor och 2014 var 
underskottet 11,8 miljoner kronor.   
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3.3. Budget 2015 

I analysmaterialet inför budget 2015 beräknade förvaltningen de totala nettokostnaderna till 
549,6 miljoner kronor vilket var 26 miljoner mer än i budgeten för 2014. Socialnämnden fick 
inte täckning för de äskade medlen utan ramen ökades med 5,5 miljoner kronor. De ökade 
medlen skulle enligt nämndens internbudget inrymma personalförstärkningar, arbetskläder 
och att avgiften för tekniska hjälpmedel togs bort. Socialnämnden antog internbudgeten för 
2015 vid sitt sammanträde den 12 februari 2015. Ramen uppgick då till 542,5 miljoner kronor 
och nämnden antog budgeten med förvaltningens förslag till prioriteringar. Genom 
omfördelningar inom befintlig ram beslutade nämnden sålunda om satsningar på bland 
annat: 
 

 Daglig verksamhet 

 Familjehem 

 Handläggare Barn- och familjeenheten 

 Social jour 

 Brottsoffer kvinnojour 

 Stödteam, vård och omsorg 

 Demenssjuksköterska 

 Biståndshandläggare 

3.4. Budget 2016 

Inför budget 2016 har det enligt förvaltningen gjorts en förstärkning i socialnämndens budget 
med ca 8 miljoner kronor. Av nämndens internbudget framgår att den tilldelade ramen ska 
innehålla satsningar på personlig assistans, familjehem och Seniorernas hus. Enligt 
förvaltningen sker fördelningen av tillskottet utifrån underskott i verksamheten och pengarna 
har använts för att täcka behov inom individ- och familjeomsorgen och avdelningen för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Enligt nämndens budgetdokument ligger de beräknade 
nettokostnaderna för 2016 på samma nivå som i budget 2015. 
 
De intervjuade nämner att det inte finns några särskilda medel avsatta för utbildning och 
utveckling i budgeten utan att det är något som har tagit bort. Förvaltningen bedömer att det 
inte finns några marginaler i budgeten och att det inte finns något utrymme för 
verksamhetsförändringar eller omställning av lokaler.  
 

Kommunen ska betala en lägre avgift i utjämningssystemet för LSS 2016, i praktiken handlar 
det om en minskning av avgiften med 8,6 miljoner. Utfallet i utjämningssystemet har, enligt 
de intervjuade, tidigare år inte varit kopplat till ramen för socialnämnden. Det vill säga 
förändringar i utjämningssystemet har enligt uppgift inte påverkat tilldelningen av medel.  

3.5. Resursfördelning inom socialnämnden 

I huvudsak fördelas medlen inom socialnämndens verksamheter utifrån befintliga kostnader 
och personal. Enligt de intervjuade finns det inte så mycket utrymme att röra sig med när 
ramen väl är fastställd utan de omfördelningar som görs går framförallt ut på att täcka upp i 
enheter med underskott.  
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny resursfördelningsmodell inom avdelningen för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Det har tillsatts en arbetsgrupp med avdelningschef, 
ekonom och verksamhetsföreträdare som arbetar med att skapa modellen. Tanken är att 
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modellen ska bygga på vårdtyngdsmätning och det planeras för inledande test i ett 
serviceboende, en gruppbostad och en del av daglig verksamhet.  
 
Inom vård och omsorg finns det en resursfördelningsmodell inom hemtjänsten och de 
intervjuade upplever att den fungerar väl. Det har funnits planer på något motsvarande inom 
särskilt boende men verksamheten har lagt det på is med hänvisning till låg bemanning och 
att systemet kräver administration.  
 

3.6. Ekonomisk uppföljning och åtgärder för budget i balans 

3.6.1. Uppföljning och åtgärder i socialnämnden 

Inom social omsorg följer förvaltningsledningen upp ekonomin månatligen. Ekonomerna 
träffar avdelningscheferna minst en gång i månaden för att gå igenom det ekonomiska läget 
och förvaltningschefen och ekonomerna har också regelbundna genomgångar. 
 
Under 2015 skedde uppföljning till socialnämnden per kvartal 1, tertial 1, maj, tertial 2, kvartal 
3 och per oktober samt årsredovisning. I kvartalsrapporterna redovisas det ekonomiska 
utfallet med prognoser och den ekonomiska rapporteringen kompletteras vid 
tertialuppföljningarna med uppgifter om måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges 
mål. 
 
Socialnämnden behandlade den 23 april 2015 den första kvartalsrapporten för året. 
Prognosen visade på ett underskott med 10,5 miljoner kronor och socialnämnden beslutade 
att godkänna den upprättade uppföljningen, enligt protokollet utan åtgärder. Den 28 maj 
godkände socialnämnden sedan tertialredovisningen för tertial 1 och då pekade den 
upprättade prognosen på ett underskott om 11,2 miljoner kronor.  
 
Med anledning av det prognosticerade underskottet fattade socialnämnden den 25 juni 2015 
beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ett antal budgetanpassningar. Av 
ärendet framgår att förvaltningen fått i uppdrag att föreslå verksamhetsanpassningar 
motsvarande 3,5 miljoner kronor för innevarande år, se nedan. Vidare anges att 
förvaltningen haft som mål att ta fram förslag som berörde ny verksamhet som ännu inte 
startats samt projekt som bedömdes möjliga att vänta med.  
 

 400 tkr, rekrytering av tjänst till seniorernas hus.  

 600 tkr, arbetskläder till vårdpersonal utöver personal inom särskilt boende.  

 300 tkr, förebyggande hembesök till 80-åringar.  

 700 tkr, schablonersättningar från migrationsverket. 

 1,2 mkr, vakanshållning av 5,0 tjänster under 5 månader. 

 300 tkr, överskott på grund av nytt avtal för Vigavägen. 
 
Vid uppföljningen av tertial 2 den 24 september konstaterade socialnämnden att prognosen 
visade på ett ökat underskott och att det totala underskottet beräknades till 12,5 miljoner 
kronor vilket framgår av tabellen på nästa sida. 
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Driftredovisning, mkr 

  Prognos 2015 

Politisk verksamhet  0,0 

Gemensam verksamhet  1,3 

Entreprenadverksamhet  0,4  

Funktionsnedsatta och socialpsykiatri -7,7 

Individ och familjeomsorg  -7,9 

Vård och Omsorg  0,3 

Hälso- och sjukvård  1,1 

Summa  -12,5 
Källa: kommunens redovisning 

 
Avdelningen funktionsnedsatta och socialpsykiatri prognosticerar underskott framförallt 
beroende på höga kostnader för placeringar i externa vårdhem och personlig assistans. 
Förvaltningen anger att vårdtyngden har ökat på ett antal gruppboende vilket medfört ökade 
personalkostnader. Inom individ- och familjeomsorgen beskrivs höga kostnader för 
placeringar av barn och unga och köpt öppenvård. Kostnaden för vuxenvården har också 
ökat till följd av flera tvångsplaceringar enligt LVM (lag om vård av missbrukare).  
 
Nämnden följde upp de beslutade budgetanpassningarna och noterade att vakanshållningen 
av fem årsarbetare motsvarande 1,2 miljoner kronor inte hade uppnåtts. Med anledning av 
det ökade underskottet beslutade socialnämnden om det man benämner som ytterligare 
sanktioner och gav förvaltningschefen i uppdrag att (utdrag från nämndens protokoll): 
 

1. Arbeta med den redovisade ökade mertiden. Socialnämnden beslutar anta en 
nollvision avseende övertid (utan tidsbegränsning) 

2. Öka den i dagsläget minskade frisknärvaron – analysera orsaker, kort- el 
långtidsfrånvaro, ta fram handlingsprogram. 

3. Fortsätta vakanshålla tjänster. Ett skarpare verktyg är att införa anställningsstopp 
resten av året utom vård och omsorg - dock restriktivitet. 

4. Tillse att enheter som inte håller sig inom tilldelad budgetram redovisar orsaker och 
åtgärder/handlingsplan till presidiet muntligen kontinuerligt med start i november 
2015. Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en presentationsprioritering utifrån de 
enheter som har underskott.  

5. Genomföra en inventering av nämndens lokaler, samt se över möjligheter att 
samlokalisera verksamhet, i syfte att minska lokalkostnaderna. 

6. Ställa in Socialnämndens möte i december, liksom fika vid resterande möten året ut.  
 
Socialnämnden behandlade den 29 oktober den sista kvartalsuppföljningen för året (tom 
september månad) och då visade prognosen fortsatt på ett underskott med 12,5 miljoner 
kronor. Vid sammanträdet fattade nämnden beslut om att uppdra åt förvaltningschefen att 
genomföra en analys av avdelning för funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt 
avdelning individ – och familjeomsorg avseende ekonomi, metoder och arbetssätt.  
 
Flera av de intervjuade cheferna framhåller att det är svårt att arbeta med ekonomistyrning 
när budgeten redan i ingångsläget är underbalanserad. Det framkommer i intervjuerna även 
att verksamheten har identifierat flera områden för effektivisering av verksamheten som inte 
lett till politiska beslut om ändrad inriktning eller nedläggning av insatser. Det som nämns 
konkret är olika typer av öppen och icke-lagstadgad verksamhet som kommunen erbjuder 
vissa målgrupper.  
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När det gäller enhetschefernas förutsättningar att arbeta med ekonomistyrning framkommer 
en delvis skiftande bild i intervjuerna. Det beskrivs att cheferna har tillgång till system för 
uppföljning och får stöd från ekonomerna i uppföljningen. Samtidigt nämner några av de 
intervjuade att det finns brister när det gäller administrativa resurser vilket påverkar cheferna 
möjligheter att arbeta med ekonomin. Det framkommer också att en del enhetschefer har 
ansvar för många medarbetare och behöver lägga mycket tid på bemanningsfrågor.  

3.6.2. Uppföljning i kommunstyrelsen (uppsiktsplikt) 

Till kommunstyrelsen sker återrapportering från socialnämnden under året i samband med 
kvartals- och tertialrapporter. Kvartalsrapporterna avser redovisning av ekonomi och 
tertialrapporterna kompletteras med uppföljning av kommunfullmäktiges mål.  
 
Den 22 april behandlade kommunstyrelsen den ekonomiska uppföljningen för kvartal 1 
avseende hela kommunen. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att 
socialnämnden vid planerat dialogmöte den 27 maj skulle redovisa en åtgärdsplan. Av 
protokollet från dialogen med socialnämnden framgår att förvaltningschefen för social 
omsorg redogjorde för verksamheternas ekonomiska uppföljning och gav en 
nulägesbeskrivning om bland annat personlig assistans, externa placeringar och anpassning 
för demensboende. Vid sammanträdet den 27 maj redovisades även kommunens 
tertialrapport för tertial 1.  
 
I samband med behandlingen av delårsrapport tertial 2 den 23 september fattade kommun-
styrelsen beslut om att ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med 
konkreta åtgärder för att få en budget i balans. Handlingsplanen redovisades vid styrelsens 
oktobersammanträde och innehåller de punkter som socialnämnden fattade beslut om i 
september (nollvision avseende övertid, öka frisknärvaron osv.) 
 
I intervjuerna framkommer att förvaltningen upplever att kommunstyrelsen har förståelse för 
socialnämndens verksamhet och dess behov men att detta inte har inneburit tillräckliga 
tillskott i budgeten. 

3.7. Prognoser och långsiktig planering 

I analysmaterialet till budgetberedningen och socialnämndens internbudget redovisas 
bedömningar av framtida behov inom socialnämndens område. Det rör volymer i olika delar 
av verksamheten och det finns också bedömningar av vilka kostnader volymökningar kan 
innebära. Några av de intervjuade beskriver att det tycker att det har skett en förbättring av 
prognosarbetet i förvaltningen och att man följer utvecklingen mer noga. Samtidigt beskrivs 
att förvaltningen har mest fokus på här och nu och att det inte finns långsiktighet i själva 
arbetet.  
 
De intervjuade beskriver att det är särskilt svårt att göra prognoser när det gäller personlig 
assistans och placeringar inom individ- och familjeomsorgen och det är också inom de 
områdena som verksamheten har uppvisat underskott under senare år.  
 
Förvaltningen följer den demografiska utvecklingen som en del av prognosarbete. För 
prognoser inom äldreomsorgen används andelen invånare med insatser i form av särskilt 
boende och hemtjänst. Andelen ställs i relation kommunens befolkningsprognos och det 
räknas fram en förväntad utveckling inom respektive insatsområde.  
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De befintliga verksamhetsplanerna inom respektive avdelning blickar framåt men det finns i 
nuläget ingen samlad plan med det perspektivet. Det som finns är en gemensam 
utvecklingsplan. Det pågår ett arbete med att ta fram en samlad plan för hela förvaltningen 
med ett framtidsperspektiv och det arbetet ska slutföras under 2016. I utvecklingsarbetet ligger 
ett uppdrag att se hur andra kommuner arbetar och att identifiera relevanta förändringar i 
omvärlden.  
 
Det sker boendeplanering inom respektive avdelning och det är förvaltningen som tar fram 
underlag vid behov av nya platser/boenden och sedan gör beställningar till samhällsbyggnad. 
Inom individ- och familjeomsorgen finns det framförallt behov av lägenheter och där är 
samarbetsparten allmännyttan i form av Ystadbostäder. Socialnämnden får också redovisning 
från förvaltningen avseende behov av boendeplatser och hemtjänstgrupper. Kommunen hade 
tidigare ett överskott av boendeplatser men i nuläget är det i genomsnitt 3-5 platser lediga.  
 
 

4. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

4.1. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskriften innehåller tvingande 
regler för socialnämndernas kvalitetsarbete och gäller för verksamhet enligt SoL, LSS och HSL 
(med referenser till patientsäkerhetslagen). Kvalitet innebär enligt Socialstyrelsens definition 
att verksamheten uppfyller de krav som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter. 
Ledningssystemet ska vara ett stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. Det är ytterst socialnämnden i kommunen som är ansvarig för att det 
finns ett ledningssystem, att det bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete och att ansvar och roller i 
kvalitetsarbetet är definierade. I praktiken utförs själva kvalitetsarbetet av tjänstemännen inom 
berörda förvaltningar.  
 
Av föreskriften framgår att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Det ska också bedrivas ett arbete med riskanalyser, egenkontroll, 
utredning av avvikelser och förbättringar.  
 
Socialstyrelsen slår också fast att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Föreskriften refererar till patientsäkerhets-
lagen som anger att vårdgivaren varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som 
redogör för centrala delar i patientsäkerhetsarbetet. När det gäller socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS bör socialnämnden, enligt de allmänna råden, varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bland annat bör framgå hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under 
föregående kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens 
kvalitet. 
 
Det är också värt att notera att socialtjänstlagen stadgar att insatser inom socialtjänsten ska 
vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas och säkras.  
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4.2. Systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämnden 

Socialnämnden i Ystad fastställde den 26 september 2013 ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Det är avdelningscheferna som har haft ansvaret för att implementera 
ledningssystemet i verksamheten. De intervjuade beskriver det antagna dokumentet som 
svårarbetat och det planeras nu för en omstart i kvalitetsarbetet i början av 2016. Det har enligt 
uppgift redan skett flera omstarter i kvalitetsarbetet sedan föreskriften om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft. En aktuell fråga är huruvida varje avdelning ska ha 
ett eget kvalitetssystem för sin verksamhet eller om det ska finnas ett gemensamt system.  
 
I intervjuerna framkommer att förvaltningen inte har arbetat aktivt med alla delar i 
ledningssystemet. Anledningarna som nämns är brister i målstyrningen, tidsbrist och att det 
har saknats ett övergripande initiativ. Det finns enligt uppgift rutiner och riktlinjer i flera delar 
av verksamheten men de är inte strukturerade. Arbetet med processer har sett olika ut i 
verksamheten och det pågår bland annat nu ett arbete med att kartlägga flöden inom 
avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Enligt de intervjuade har det inte skett 
något samlat arbete med processkartläggningar enligt en gemensam struktur.  
 
Enligt förvaltningschefen har förvaltningen arbetat med riskanalyser i samband med 
framtagande av internkontrollplan och i arbetsmiljöfrågor. Det görs enligt uppgift löpande 
riskanalyser i verksamheten inför olika situationer, exempelvis görs det inom avdelningen för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri för deras brukare. Det finns ingen gemensam struktur för 
riskanalyserna.  
 
Avvikelser registreras i förvaltningens verksamhetssystem (två olika) och det finns enligt 
uppgift också rutiner för hantering av klagomål och synpunker. Det finns även system för 
hantering av Lex Sarah men förvaltningen har ingen övergripande funktion för arbetet med Lex 
Sarah. Förvaltningen har framfört önskemål om att kunna anställa en socialt ansvarig 
socionom men har enligt vad som framkommer i intervjuerna inte fått medel till det.  
 
Egenkontroll sker på olika sätt i förvaltningens delar. Det genomförs brukarundersökningar, 
stickprovsgranskningar, journalgranskningar och uppföljning av ekonomiskt utfall, 
verksamhetsmått och mål. Delar av resultaten redovisas i delårsrapporterna till socialnämnden 
men det görs enligt de intervjuade ingen samlad analys av hela materialet.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör en årlig patientsäkerhetsberättelse men förvaltningen 
upprättar inte någon kvalitetsberättelse.  
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5. Samlad bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor 

Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet 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.  
 
Av den ekonomiska redovisningen framgår att nämndens verksamhet har gått med 
underskott under flera år. Den tilldelade ramen har vid några tillfällen utökats men i relation 
till de faktiska utfallen har budgeten i praktiken varit att betrakta som underbalanserad redan 
vid årets början då det inte lagts konkreta krav på besparingar.  
 
Vår bedömning är att den ekonomiska situationen försvårar en effektiv och ändamålsenlig 
styrning. Medel fördelas mellan verksamheterna för att täcka underskott men socialnämnden 
har under de senaste åren inte gjort någon djupgående genomgång av verksamheten med 
prioritering av åtgärder för att nå en långsiktigt hållbar situation.  
 
Vi gör också bedömningen att socialnämnden inte har ett ändamålsenligt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Vår bedömning är att det saknas ett tillräckligt samlat grepp om 
kvalitetsfrågorna i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser.  
 
Våra slutsatser utifrån revisionsfrågorna: 
 
 Finns det ett tydligt faktaunderlag som utgångspunkt för politiskt 

ställningstagande kring de ekonomiska ramarna för socialnämndens verksamhet? 
 

Vår bedömning är att underlaget i kommunstyrelsen och socialnämnden delvis innehåller 
tillräcklig information om behoven inom socialnämndens område för att möjliggöra 
ändamålsenliga beslut om de ekonomiska ramarna. I bedömningen väger vi in att 
kommunstyrelsen och nämnden har fått och får löpande information om den ekonomiska 
situationen i verksamheten. Det har framgått i årsredovisningar, delårsrapporter och 
analysmaterial hur verksamhetens ekonomi och verksamhet har utvecklat sig och vilka 
behov verksamheten ser för kommande år. Kommunstyrelsen och socialnämnden har 
under 2015 såvitt framgår av tillgängliga handlingar inte begärt specificerade och 
kostnadsberäknade underlag kring exempelvis icke-lagstadgad verksamhet eller 
områden med potential för ökad produktivitet och effektivitet eller sänkt ambitionsnivå.   
 

 Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över socialnämnen? 
 

Kommunstyrelsen får återrapportering från socialnämnden i samband med kvartals- och 
tertialrapporter samt i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsen begärde i april 
en särskild redogörelse från socialnämnden om planerade åtgärder för att komma till 
rätta med prognosticerat underskott och genomförde i maj ett dialogmöte med 
socialnämnden. I september gav kommunstyrelsen i uppdrag till socialnämnden att ta 
fram åtgärder för en budget i balans. Kommunstyrelsen har emellertid inte begärt 
ekonomiska beräkningar av de förslag som socialnämnden har presenterat. Vår 
bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka sin uppsikt över socialnämnden.  
 
 
 

 
 Finns det en tydlig strategi för att klara en verksamhet och en ekonomi i balans? 
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Vår bedömning är att det inte finns någon tydlig strategi för att möta verksamhetens 
behov och en ekonomi i balans. Förvaltningen har under flera år signalerat om ökade 
behov och nämndens verksamhet har gått med underskott flera år i rad. De satsningar 
som nämnden har fattat beslut om har enligt vår bedömning i praktiken enbart kunnat 
täcka befintliga underskott.  

 
 Vilka rutiner finns för budgetering och uppföljning inom socialnämnden? 
 

Det finns inte några specifika nedtecknade budgetanvisningar inom socialnämnden. 
Uppföljning sker löpande i verksamheten och kvartalsvis- och tertialvis till 
kommunstyrelsen respektive socialnämnden.  
 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans? 
 

De åtgärder som har vidtagits inom socialnämnden har framförallt handlat om 
omfördelning av befintliga medel mellan olika verksamhetsdelar för att täcka underskott. 
Socialnämnden har också fattat beslut om åtgärder i form av nollvision avseende övertid, 
att öka frisknärvaron, att vakanshålla tjänster och införa anställningsstopp, att kalla 
enhetschefer med underskott till dialog med socialnämndens arbetsutskott, att inventera 
nämndens lokaler samt att ställa in socialnämndens möte i december. 
 
Vår bedömning är att de åtgärder som har vidtagits inte är tillräckliga för att få långsiktiga 
effekter i verksamheten. Nämndens budgetdokument beskriver satsningar på olika delar i 
verksamheten men vår bedömning är att dessa satsningar i praktiken går ut på att 
befintliga täcka underskott. Flera av åtgärderna är av kortsiktig karaktär och berör inte 
grundproblemen i budgeten, det vill säga obalansen mellan verksamhetskostnader och 
budget inom framförallt avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri och individ- 
och familjeomsorgen. Vi anser också att socialnämnden borde ha agerat tidigare under 
2015 då det fanns anledning att anta att budgeten var underbalanserad vid årets början. 
Det är otillfredsställande att nämnden inte har vidtagit mer kraftfulla åtgärder för att 
komma till rätta med de återkommande underskotten.  
 
I revisionsgranskningen 2014 framgick att socialnämndens budget varit underbalanserad 
under flera år. Utifrån vad som framkommit i årets granskning gör vi bedömningen att det 
kunde misstänkas att även budgeten för 2015 var underbalanserad vid årets början. Med 
tanke på att de budgeterade nettokostnaderna i budget 2016 ligger på samma nivå som 
de budgeterade nettokostnaderna 2015 och det prognosticeras ett underskott på 12,5 
miljoner kronor för 2015 finns det anledning för socialnämnden och kommunstyrelsen att 
redan vid årets början följa utvecklingen mycket noga och vidta proaktiva åtgärder för att 
hålla en budget i balans.  

 
 Hur arbetar socialnämnden med prognoser och långsiktig planering?  
 

I materialet till analysdagarna beskrivs läget i förvaltningens olika delar och den 
förväntade utvecklingen vad gäller både ekonomi och volymer. Det görs prognoser 
avseende exempelvis antal helårsplatser inom särskilt boende och antal 
försörjningsstödshushåll. Särskilt inom vård och omsorg görs beräkningar av framtida 
behov utifrån kommunens befolkningsprognoser. Förvaltningen gör i samband med 
analysdagarna en samlad bedömning av resursbehovet för de kommande tre åren. Det 
arbetas också aktivt med planering av nya boendeplatser inom LSS och SoL.  
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Vi gör bedömningen att socialnämnden har ett aktivt arbete med prognoser och långsiktig 
planering men att det finns utrymme för att stärka prognoserna genom tydligare koppling 
mellan exempelvis befolkningsutvecklingen och nuvarande konsumtion (timmar och dygn 
per brukare) inom hemtjänst och särskilt boende. Vi vill också poängtera att det bör 
finnas en hållbar koppling mellan bedömningen av förändringar i verksamhetens behov 
och förändringar av den ekonomiska ramen.  

 
 Vilka förutsättningar har budgetansvariga chefer inom socialnämndens område att 

arbeta med ekonomi- och verksamhetsstyrning? 
 

Cheferna inom verksamheten har tillgång till det IT-stöd som används för uppföljning och 
i huvudsak bedömer vi att det finns kompetensmässiga förutsättningar för att kunna 
arbeta med budget och uppföljning. Vår bedömning är dock att de återkommande 
underskotten försvårar en effektiv styrning och uppföljning. När budgeten redan vid 
ingången till ett nytt år bedöms vara otillräcklig finns det stor risk att den tappar sin 
styrande förmåga. Det finns också signaler från delar av förvaltningen att enhetscheferna 
inte har tillräcklig tid att arbeta med budget och ekonomi.  

 
 Hur sker resursfördelningen inom socialnämndens verksamheter? 
 

Resursfördelningen sker i huvudsak på två sätt, dels genom direkta anslag och dels 
genom resursfördelningssystem. I de flesta verksamhetsdelarna sker fördelningen 
genom anslag som till stora delar baseras på befintlig personal och verksamhet. Inom 
hemtjänsten finns det en särskild resursfördelningsmodell och det pågår ett arbete med 
att ta fram en modell för resursfördelning utifrån vårdtyngd inom avdelningen för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri.  
 
Vi ser positivt på att fler delar av social omsorg är på väg att införa resursfördelnings-
modeller och bedömer att det kan underlätta och höja kvaliteten på arbetet med 
budgetering och uppföljning.  

 
 Har socialnämnden ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Hur 

arbetar socialnämnden med planering och egenkontroll inom ramen för 
ledningssystemet? 

 
Socialnämnden har antagit ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete men vi gör 
bedömningen att ledningssystemet i sin nuvarande utformning inte är helt 
ändamålsenligt. Vi ser inte att ledningssystemet ger tillräckligt stöd för att arbeta 
systematiskt med kvalitetsfrågorna i verksamheten.  
 
Det sker inte något samlat och systematiskt arbete på förvaltningsnivå med planering 
utifrån gemensamma processkartläggningar och riskanalyser. Däremot pågår det arbete 
med att kartlägga flöden och processer i olika delar av verksamheten. Det genomförs 
riskanalyser vid olika tillfällen i verksamheten men det finns ingen gemensam struktur.  
 
Egenkontroll sker på olika sätt i förvaltningens delar. Det genomförs brukarundersökningar, 
stickprovsgranskningar och uppföljning av ekonomiskt utfall, verksamhetsmått och mål. De 
samlade resultaten redovisas inte i form av kvalitetsberättelse till socialnämnden. Inom den 
kommunala hälso- och sjukvården finns ett utvecklat system för egenkontroll vilken också 
redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.  
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Det är otillfredsställande att socialnämnden inte har arbetat mer aktivt och systematiskt 
med kvalitetsfrågorna. Ledningssystemet syftar till att vara ett verktyg för att säkerställa 
och utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi gör bedömningen att det i nuläget saknas ett 
tillräckligt systematiskt grepp om kvalitetsfrågorna, samtidigt som vi ser att det finns initiativ 
och pågående arbete i delar av verksamheten vilket är positivt. Det är ytterst nämndens 
ansvar att se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrift.  
 
Det är positivt att verksamheten planerar för ett omtag i arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet och vi vill betona socialnämndens ansvar för att se till att arbetet nu 
kommer igång på allvar. Det är värt att påminna om att Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem har varit gällande i fyra år.  Nämnden bör begära löpande rapporter om 
hur arbetet med kvalitetsledningssystemet fortskrider och vi rekommenderar att nämnden 
tar initiativ till att det upprättas en årlig kvalitetsberättelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Identifierade förbättringsområden  
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Vi rekommenderar socialnämnden: 
 

► att ta fram en tydlig och långsiktig strategi med kostnadsberäknade åtgärder och 
ställningstaganden för en budget i balans, 

 
► att ge förvaltningen i uppdrag att stärka och öka tempot i arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet och upprätta en årlig kvalitetsberättelse, samt 
 

► att begära löpande återrapportering av hur arbetet med implementering av 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fortlöper. 

 
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 
 

► att stärka sin uppsikt över och noga följa utvecklingen inom socialnämndens område i 
dialog med socialnämnden, samt 
 

► att vid behov begära kostnadsberäknade åtgärdsplaner för budget i balans med 
långsiktigt hållbara åtgärder. 

 
 

Ystad den 20 januari 2016 

 

Per Arvedson  
EY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1  



 
 
 
 

17 
 

 
 
Intervjuade 
Socialchef 
2 ekonomer 
4 avdelningschefer 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
Dokument 
Analysmaterial inför budgetberedning 
Kvartalsrapporter 
Tertialrapporter 
Årsredovisning 
Internbudget 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 


