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Syftet med den <ivergripande granskningen har bl.a. varit att bedrima om n?imnden har skapat
forutsiittningar ftir tillriicklig styrning och uppftiljning, om verksamheten har god struktur och
om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
Som utg6ngspunkt ftir den overgripande granskningen har en enkdt skickats ut till samtliga
ledmdter niimnden. Enkiiten har sammanst?illts i ett antal omriden. Med utgingspunkt fran de
sammanst?illda enk?iterna har revisorerna triiffat niimnden och diskuterat svaren pi frigorna.
N2imnden har di beretts tillfiille att kommentera svaren och resonera kring de olika frigorna.

Vira synpunkter och kommentarer redogdrs ftir i bifogad rapport.
De samlade intryck och den information som dvergripande granskningen gett revisorerna
kommer att anviindas som ett underlag i det fortsatta revisionsarbetet och Zir ett betydelsefullt
underlag fiir revisorerna vid utformande av 2015 6rs revisionsplan med prioriteringar av
fiird upade granskningar.
Den <ivergripande granskningen har iiven stor betydelse vid granskningen av irsredovisning
och bokslut for tr 2A14 och inftir revisorernas beddmning av ansvarsfrihet fijr nlimnden och
dess ftirtroendevalda. Revisorerna ser det som angeliiget att n?imnden tar ibsta pA de
utvecklingsomriden som lyfts fram i revisionsrapporten.
Revisorerna dnskar att Socialntimnden inkommer med svar, senast den 30 november 2014,
vilka itgarder de har ftjr avsikt att vidta med anledning av de synpunkter som framfors i
rapporten.
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l.

Bakgrund
Kommunallagen

(KL 9 kap 9$) ger uttryck ftir att revisorerna arligen skall granska all

verksamhet. F<ir att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder
och tillviigagingssiitt fiir att granska verksamheten med syfte att beddma om niimnder och
styrelser har en tillfredsstiillande styrning och intern kontroll. Enligt god sed indelas den irliga
granskningen i framforallt tvi huvuddelar; Grundldggande granskning och fordjupad granskning.
Som en del i den grundliiggande granskningen sker den irliga <ivergripande gtanskningen.

I

denna del

ingir siledes

de delar av den grundliiggande revisionen som genomftirs oavsett vilken

riskbeddmning som har gjorts. Arlig dvergripande granskning tar friimst sikte p6 niimndernas
styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter.

Utgingspunkten for den irliga granskningen ?ir de mil och uppdrag som fullmiiktige givit
kommunstyrelse och niimnder. Granskningen ska ge svar pi hur niimnder och s$relser mottar,
genomftir och iterredovisar mil och uppdrag.

I

Srets Arliga dvergripande granskning har revisorerna inriktat sin granskning mot kommunens
och niimndernas modell ftjr verksamhetsstyrning utifran det uppdrag fullmdktige givit.

2.

Syfte
Syftet med den flrliga dvergripande granskningen iir att granska och fiilja upp om det finns en
enhetlig modell ftir ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen och i niimnderna.

I granskningen ingir att kartliigga och tillsammans med niimnder och styrelse diskutera:
Niimndens/styrelsens uppdrag och mfll

-

styrning, forekomst och kunskap

Niimndens/styrelsens rapportering och uppfdljning av uppdrag, miluppffllelse,
verksamhet och produktion, effekter av verksamheten samt analys och utviirdering
Niimndens/styrelsens riskanalys och system f<ir intern kontroll
Niimndens/styrelsens fordelning av ansvar, befogenheter
Niimndens/styrelsens system for att siikerstiilla efterlevnad av lagar ooh regler

3.

Ansvarig niimnd
Granskningen har omfattat Socialn?imnden.

4.

Metod
Som utgfingspunkt ftir 6rets dvergripande granskning har genomftjrts en inventering hos niimnder
och styrelse enligt foljande:
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D?irefter har genomfbrts en diskussion med samtliga niimnder med enkatsvaren som

5.

$und.

Projektorganisation
Granskningen har genomforts av revisorerna tillsammans med Sara Linge, konsult.

6.

Utgflngspunkter
Vi

i denna

granskning utgeft iften det grundliiggande perspektivet
ansvarssystemet, vilket illustreras i figur 1.
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Figur 1: Det kommunala styr- och ansvarssystemet
Ovanstiende bild illustrerar att det dr kommunfullmiiktige som utser de olika ndmnderna och
iiven tilldelar niimnderna sina uppdrag. Detta sker genom bl. a mil och riktlinjer, reglementen och
budget. Niimnderna iterrapporterar sedan hur man fullfbljt sina uppdrag och kommunfullmiiktige
prrlvar om nbmnderna klarat ut sitt ansvar pi ett rimligt siitt.

i

lagstiftningen genom kommunallagens skrivningar avseende
ndmndernas uppgifter; "Ndmnderna skall ...se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de m6l
och riktlinjer som fullmiiktige har bestiimt samt de ftireskrifter som g?iller fiir verksamheten.
Niimnderna skall 6ven redovisa till fullmiiktige hur de har fullgjort sf,dana uppdrag som
fullm2iktige l2imnat till dem..."
Ovanstiende tydliggors

utgingspunkt dr att xbetet med mhl ar politikens siitt att tiversiitta till forvaltningamal
tjiinstemiinnen vad man vill uppni med verksamheterna och vilka prioriteringar man vill gdra. Pi
olika nivier och med olika tidsperspektiv miste vi diirfcir tala om vad vi vill uppni genom mil.
Fiir att sedan veta om vi nf,itt milen behiiver m8len vara formulerade si att de miijliggbr miitning.

Vir
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Detta system stiiller krav p6 att det finns tydliga processer ftir styrning och uppfdljning och att det
er tydligt ftjr alla medverkande vilka krav som stiills i olika delar av processerna. VAr
utgingspunkt 'dr atI alla delar i kommunfullmiiktiges stS,rprocesser av sin verksamhet iir lika viktig
dvs. siviil diskussioner och avstdmningar om resurser som vilken verksamhet som ska uppnis ftir
de resurser som finns tillgiingliga. Om kommunfullmiiktige ska klara att gdra prioriteringar och
ha en tydlig inriktning av vilken verksamhet som ska utftiras kriivs diirfor att det finns en tydlig
och forankrad styrrnodell i kommunen.
Ovanstiende innebiir, enligt vf,r bedtlmning, att det stiills krav dels p& att kommunfullm?iktige iir
tydlig och konkret om vilka uppdrag man liimnar ut och dels att niimndema 2ir konkreta och
tydliga i sin beskrivning av vad man avser att utfora. Lite forenklat skulle man kunna stiga att det
m6ste finnas en "rdd trid" frin kommunfullm?iktige till niimnderna och vidare ut i
verksamheterna. En viil fungerande verksamhetsstyrning syftar till att anviinda tillgiingliga
resurser pA ett riittssdkert, demokratiskt och effektivt satt.

7.

Granskningsresultat
resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakftagelser utifrSn den dialog
och revisorerna dels utifrin genomftird inventering och dels
mellan
n2imnder/styrelse
fordes
som
diskuterades
vid de gemensamma triiffarna.
utifrin aktuella frigor som

I den nedanstiende

Ambitionen Zir inte att redovisa fullstiindigt ftir de diskussioner som ftirts med n?imnden utan att
iterge revisoremas viktigaste iakttagelser.
De sammanstiillda enkdtsvaren iterfinns i bilaga

1.

Generellt kan observeras att n2imndsledamdterna i Socialniimnden upplever sig ha god intern
kontroll, bra system for styrning, ledning och uppfdljning samt <iverlag en god kontroll pi sin
verksamhet. Niimnden upplever att det skett en stor utveckling pf, senare tid och man uppger att
man ocksi fijrs<jker ta ett stcirre grepp kring den ekonomiska helheten.

O

7.1

Enkiiten
Kommunallagen ger revisorerna r2itt till upplysningar av sAviil politiker som tj?instembn i
organisationen. Det innebiir att det underlag som revisorerna efterfrigar ska tillhandahillas. Detta
innefattar iiven enkiiter som revisorerna skickar ut till niimnder, ledambter och tjiinstemiin.
ovanstfl,ende iir det revisorernas mening att svarsfrekvensen iir allt for lig.
ledamoter
har svarat pA enkiiten. Inga egentliga skiil till varftr man som ledamot valt att
Endast 8

Mot bakgrund av

inte svara har framkommit i granskningen. Revisorerna stiiller sig laitiska till att man trots
pipekanden om l5g svarsfrekvens ftireg6ende 6r uppvisar en l6gre svarsfrekvens i 6rets
granskning.
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7.2

Sfyrning och ledning
I svaren frin enkiiten syns en stor trygghet i niimndens verksamhetsstyrning. Niimndsledam<iterna
upplever att man har bra kontroll och tydliga faststiillda matbara mil ftir sin verksamhet.
Kvalitetssystemet upplevs av ledamdterna som tydligt.
Enkiitresultatet avseende ekonomistyrningen visar iiven det en mycket tydlig bild av god
ekonomisk styrning och kontroll pf, niimndens budgetprocess. Infor framtagandet av budgeten
arbetar ndmnden under en dag med omviirldsanalys, t ex demografi, lagstiftning etc, fcir att ha
som budgetunderlag. Bland annat kan ndmnden konstatera att man fir allt fler ?ildre men ocksi
fler friska iildre vilket plverkar s6vhl antalet insatser som insatsernas omfattning.
Niimndsledamdterna upplever dock att kommunstyrelsens nya demografimodell som tilldmpas
vid ramtilldelningen 2015 ftirsta gingen iir svir att ftirstfi. Tidigare har dock ingen h6ns5m tagits

den demografiska utvecklingen i niimndens ram vilket gdr att man l6tt hamnar i
felbudgeteringar utifrin verksamhetens volym. Budget 2014 uppges dessutom vara problematisk
pi grund av besparingar. T ex uppger man att det saknas tillriickliga resurser for hemtj6nsten.

till

7.3

Uppfiiljning
Aven i niimndens uppfoljning av verksamheten qms en stor siikerhet. Man uppger att man har viil
utarbetade system ftir kvalitetsuppfoljningar.

Aven den ekonomiska uppftiljningen 6r nbmnden trygg med. Nhmnden har enligt uppgift inga
minadsuppfoljningar men ddremot arbetar man med prognoser varje minad. Niimnden foljer
iiven upp de enskilda verksamhetemas kostnader och effektivitet och har kiinnedom om
kostnadsutvecklingen i relation till andra kommuner.
Det framkommer under diskussionen att niimnden har vissa bekymmer att prognostisera intiikter
di man inte har ftill kontroll 6ver dessa. Det framkommer dven att hiilso- och sjukvfirden iir ett
bekymmer df, man upplever att det inte iir mdjligt att styra och fiilja upp denna pi samma siitt som

owig verksamhet.
kan konstatera att niimnden i sitt arbete med ett forbiittrat kvalitetssystem behdver bygga in
system for att systematiskt fblja ett urval av viil definierade nyckeltal for kvalitet, ekonomi och
kostnadseffektivitet.

Vi

7.4

fntern kontroll
Niimnden anser sig ha god intern kontroll som bygger pi irlig risk och viisentlighetsanalys.
Genomford intern kontroll rapporteras till nZimnden i slutet av aret.
Risk- och vflsentlighetsanalysen genomfors av tj2instemiinnen men n?imnden antar kontrollplanen
med risk- och vdsentlighetsanalysen som underlag.
Revisorerna vill pipeka vikten av att initiativet ftir den interna kontrollen ligger hos niimnden.
Den interna kontrollen Zir ndmndens verktyg att de och di stiimma av atl allt fungerar i den
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verksamhet man ansvarar
avrapportering

7.5

till

6

for. Den interna konhollen iir inte

n?imnden. Avrapporteringar sker inom ramen

tjiinstemdnnens verktyg fi)r
ftir de ordinarie uppf<iljningarna.

Verksamhet
Socialniimnden uppger generellt att man har god kontroll pf, sin verksamhet.

Rekrytering av familjehem uppges vara liknande den i dvriga landet och behSftad med
svirigheter. DZiremot upplever niimnden att det fungerar bra med de konsumentledda familjehem
man anlitar.
Avseende v6rd- och omsorgsverksamheterna uppger nEmnden att man de senaste 12 Aren minskat
antalet platser pA vard- och omsorgsboenden med 70 %o.Istdllet har hemtjitnsten utdkats s6 att
miinniskor kan bo hemma l2ingre. Derura omstiillning har enligt uppgift i dialogen haft goda
effekter pi ekonomin.

Ett arbete som pflgi,r for nZirvarande inom hemtjiinsten [r att soka minska antalet timanst[llda och
istiillet erbjuda 75 o/o fasta anstdllningar. 33 personer anstiills deltid 75 Yo niir timvikarierna Detta
iikar ocksi mojligheterna att hilla en hbg kompetensnivi i organisationen. Ca 80 %o av de
anst?illda har adekvat utbildning. Omstiillningen till fler fasta tjiinster innebiir ocksi andra
ftiriindringar inom schemaliiggningen diir delade'turer ska tas bort i si stor utstriickning som
mdjligt och rytmen i schemat ska enligt uppgift bli biittre ftir de anstiilldas hiilsa.
Generellt uppger niimnden att samverkan med andra aktorer s&vdl landstinget/regionen, andra
kommuner som andra niimnder/forvaltningar inom kommunen fungerar mycket v6l. Vi kan
konstatera att upplevelsen av ett gott samarbetskliinat.delas av barn- och utbildningsn?imnden
som dr den niimnd som socialniimnden samverkar mest med internt i kommunen.

KPIMp,-dag som ovan
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