
 

       Revisionsrapport 

 

 

Granskning av  
socialnämndens styrning 
och ledning med          
anledning av nämndens    
ekonomiska underskott  

Gislaveds kommun 

Carl-Magnus Stenehav, certifierad kommunal revisor 

Anna Olsson Lindén, revisionskonsult  



 

1 
 

Innehållsförteckning 

 Inledning 3 

1.1. Bakgrund 3 

1.2. Syfte och revisionsfråga 3 

1.3. Revisionskriterier 3 

1.4. Kontrollmål 3 

1.5. Avgränsning 4 

1.6. Metod 4 

 Iakttagelser och bedömningar 5 

2.1. Tillräcklig ekonomisk information och analyser har redovisats för nämnden. 5 

2.1.1. Ekonomisk information har redovisats till nämnden 5 

2.1.2. Tillräckliga analyser har redovisats för nämnden. 12 

2.2. Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av den ekonomiska redovisningen 13 

2.3. Nämnden har säkerställt att fattade beslut verkställs 14 

 Revisionell bedömning 17 

3.1. Rekommendationer 17 

 Bedömningar utifrån kontrollmål 18 

4.1. Bedömningar mot kontrollmål 18 

 Bilagor 20 

 

  



 

2 
 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i uppdrag att ge-

nomföra en granskning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av nämndens 

ekonomiska underskott. Granskningen syftar till att besvara revisionsfråga. Har socialnämnden 

bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt? Granskningen är avgränsad till att omfatta revisionsår 

2019 (dvs tom 2019-12-31). 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt har bedrivit 

sin verksamhet ändamålsenligt.  Den revisionella bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av 

nedan kontrollmål. För detaljerade bedömningar, se avsnittet revisionell bedömning. 

Kontrollmål 1 - Tillräcklig ekonomisk information och analyser har redovisats för nämnden 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Kontrollmål 2 - Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av den ekonomiska 
redovisningen 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Kontrollmål 3 - Nämnden har säkerställt att fattade beslut verkställs 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi socialnämnden att:   

• Analyser i uppföljningsrapporter och månadsrapporter utvecklas. Upp-

följningen/redovisningen behöver kompletteras med statistikuppgifter, nyckeltal m.m. Redovisning-

en bör även omfatta utveckling över tid och inte bara årets utveckling. Verksamhetsperspektivet 

och det ekonomiska perspektivet behöver i större utsträckning tydliggöras för att nämndsledamöter 

och övriga intressenter på ett tydligare sätt ska få en bild av nämndens verksamhet, ekonomi och 

dess utveckling. Den redovisning som sker under ärende informationen från socialförvaltningen bör 

med fördel integreras i den ekonomiska analysen. Detta för att nämnden på ett tydligare sätt ska 

säkerställa en styrning och kontroll över ekonomi och verksamhet.       

• Åtgärder i form av bl.a. stöd/utbildning avseende ekonomirapporter och ekonomisystem 

sker till berörda för att utveckla analys och uppföljningsarbetet.   

• Tydliggör uppföljningen av fattade beslut/åtgärder samt att återrapportering till nämnden 

sker. Inte minst för att säkerställa att beslutade och vidtagna åtgärder är tillräckliga. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

I revisorernas granskning av årsredovisning per 2018-12-31 konstaterades att socialnämnden inte 

bedrivit en ändamålsenlig verksamhet. Nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll över 

verksamhet och ekonomi samt hörsamhet till fullmäktiges budget bedömdes som bristfällig. Pro-

gnostiserat underskott hade under året ökat från 5,6 mnkr till 34,3 mnkr, till den slutliga avvikelsen 

på 32,3 mnkr. Med anledning av det ökande ekonomiska underskottet under året bedömdes beslu-

tade/genomförda åtgärder under året inte ha realiserats i tillräcklig utsträckning. Nämnden borde 

under året i högre utsträckning säkerställt att åtgärder vidtagits i verksamheten.  

Inför budgetår 2019 utökades socialnämndens budget med 2,7 mnkr.   

Vid nämndens möte 2019-04-09 redovisades uppföljningsrapport 1, prognos för helåret beräkna-

des till -41,1 mnkr. Det anges att det finns osäkerhetsfaktorer som både kan innebära ett större 

underskott men också en möjlighet till ett bättre resultat. Underskottet beror i huvudsak på ett ökat 

behov inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderverksamheten. Intäkterna från Mi-

grationsverket, Arbetsförmedlingen och statliga ersättningar beräknas minska med ca 16 mnkr 

under året. 

Med anledning av ovan har Gislaveds kommuns revisorer i sin riskanalys bedömt det som angelä-

get att granska socialnämndens ekonomistyrning. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet är att granska om socialnämndens styrning och ledning är ändamålsenlig genom följande 

revisionsfråga: 

Har socialnämnden bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt?  
 

1.3. Revisionskriterier 

• Planeringsdirektiv för 2019 

• Kommunens interna riktlinjer och anvisningar  

• Kommunallagen 

• Socialnämndens protokoll under 2019  

1.4. Kontrollmål 

För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga kommer följande kontrollmål att vara 

styrande för granskningen: 

• Tillräcklig ekonomisk information och analyser har redovisats för nämnden. 

• Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av den ekonomiska redovisningen. 

• Nämnden har säkerställt att fattade beslut verkställs. 
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1.5. Avgränsning 

Granskningen avser socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen omfattar 

revisionsår 2019 (dvs tom 2019-12-31). 

Ärenden som avser Planeringsdirektiv för år 2020 har inte granskats.  

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, förvaltningskoordinator, ekonom, chef för IFO och 

Funktionshinder, chef för ordinärt boende och HSL, chef för vård- och omsorgsboende samt med 

nämndens presidium. 

I granskningen har vi bl.a tagit del av kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper, Planeringsdi-

rektiv och kommunplan för 2019, Gislaveds kommuns styrmodell, socialnämndens protokoll under 

2019. Ekonomisk redovisning från ekonomisystemet, uppföljning 2 och 3, månadsuppföljning 2019 

augusti, verksamhetsuppföljning december 2019.     

Rapporten har sakavstämts av intervjuade.   
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Tillräcklig ekonomisk information och analyser har redovisats för 

nämnden. 

I Gislaveds kommuns ekonomiska styrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2017-12-14 redo-

visas att ekonomin är överordnad verksamhet. Undantagsfall sker endast om kommunfullmäktige 

beslutar om detta. Nämnderna ansvarar bl.a. för att: 

Verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetram. 

Vid prognos om budgetavvikelse ska nämnden besluta om åtgärder för att uppnå en budget i ba-

lans vid årets slut. 

Beslut som kräver ekonomiska resurser ska ha klarlagd finansiering 

Eventuella besparingar inom nämnd utöver eventuella besparingar givna från fullmäktige 

Besluta om effektiviseringskrav inom nämnd utöver eventuella givna effektiviseringsnivåer av full-

mäktige 

Förvaltningen svarar för hur uppdrag ska genomföras. För att uppnå bästa resultat och effektivitet i 

verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och delegeras till den nivå som är närmast de 

som berörs av besluten. Ansvarsfördelning kring ekonomi, personal och verksamhet ska tydliggöra 

i delegationsregler inom varje nämnd. 

Utifrån de ekonomiska styrprinciperna går det att utläsa följande. Uppföljning ska ge nämnden 

möjlighet att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen, måluppfyllelse, kvalitet, resultat och vo-

lymförändringar samt i tid kunna besluta om nödvändiga åtgärder för budget i balans inför årets 

slut. 

Enligt styrprinciperna ska nämnderna lämna följande uppföljningar och i följande tidsperspektiv.  

Rapport Period 

Uppföljningsrapport 1 Jan-mars 

Delårsrapport Jan- aug 

Uppföljningsrapport 2 Jan-okt 

Årsredovisning Jan-dec 

   

2.1.1. Ekonomisk information har redovisats till nämnden 

Nedan listas de ärenden som socialnämnden tagit beslut om under år 2019 som avser ekonomisk 

information/uppföljning och beslut om åtgärder för en budget i balans.  

Sammanträde Ekonomisk information samt beslut  

2019-02-19 Ärende 

§26 Bokslut 2018 Uppföljning 4. Socialförvaltningen har tagit fram ett för-

slag på socialnämndens bokslutsrapport 2018. Rapporten innehåller även 

en redovisning av de uppdrag som nämnden gett till förvaltningen 2018.  

Beslut 
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• Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2018 och antar den 

som sin egen med följande tillägg på sidan 22 under rubriken Fram-

tida utmaningar och utvecklingsbehov; "Socialnämnden ser ett stän-

digt ökande behov inom funktionshinderverksamheten och behöver 

tilldelas ytterligare medel för att täcka kostnaderna för den lagstad-

gade verksamheten". 

• Socialnämnden översänder bokslutsrapporten till kommunfullmäktige 

exkl. avsnitt 3.1.2. 

• Socialnämnden lägger verksamhetsuppföljningen januari 2019 till 

handlingarna 

2019-02-19 Ärende  

§27. Ekonomisk uppföljning per 31 januari 2019 med prognos 2019. In-

formation om resursfördelningsmodellen. Uppföljningen visar på en effekt 

på drygt 37 mnkr utifrån åtgärdspaketet från 2018 på drygt 45 mnkr. 

Sammanfattande gör förvaltningen bedömningen att de åtgärder som 

förvaltningen fattade beslut om 2018 har gett effekt.  

Behoven har förändrats sedan nämnden fattade beslut om fördelning till 

verksamhetsområdena. Nuvarande behovsnivå gällande insatser till per-

soner med funktionsnedsättning överstiger budgeterade medel med drygt 

10 mnkr/år. Intäkter för flyktingmottagande och intäkter för arbetsmark-

nadsåtgärder förväntas totalt minska med ca 10,5 mnkr för 2019.  

Förvaltningen har förlängt beslutet om strikt anställningsprövning, restrikti-

vitet med övertid och mertid samt återhållsamhet för externa kurser, konfe-

renser och utbildningar. Förvaltningens bedömning är att besparings- och 

anpassningsåtgärder behöver tas fram omgående för att uppnå ekonomisk 

balans vid årets slut. 

Beslut 

• Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per januari 

2019 och lägger den till handlingarna.  

• Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 

besparings- och anpassningsförslag till socialnämndens möte 

den 19 mars 2019. 

2019-03-19 Ärende 

§39. Ekonomisk uppföljning per februari 2019. Socialförvaltningen har tagit 

fram ett besparingspaket med 26 olika förslag. Socialnämnden behöver ta 

ställning till vilka av förslagen man vill gå vidare med. Både Individ- och 

familjeomsorgen och Funktionshinderverksamheten befarar underskott 

utifrån ökade behov och minskade intäkter. Utifrån detta gör förvaltningen 

bedömningen att det finns en risk för ett underskott 2019 på 15-25 mnkr.  

Beslut 

• Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per februari 

2019 och lägger den till handlingarna. 

• Socialnämnden lägger informationen om förvaltningens effektivise-

ringar och anpassningar till handlingarna. 

• Socialnämnden tar bort två tjänster inom individ- och familjeomsor-

gens enhet för försörjningsstöd samt uppdrar till förvaltningen att be-

skriva vad det skulle innebära att ta bort fler tjänster. 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en för-

djupad utredning på helheten avseende dels en minskning av myn-

dighetsutövningen på vuxna insatser med en tjänst, dels nedläggning 

av två boendestödstjänster i eget boende i vuxna insatser öppenvård, 

dels nedläggning av Snäckans öppenvårdsmottagning med borttag-
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ning av en kuratortjänst, dels nedläggning av Ung individ med bort-

tagning av två personal och dels nedläggning eller omstrukturering av 

Henjahemmet. 

• Socialnämnden lägger ner Datacentrum/Svar inom arbetsmarknads-

organisationen om inte Riksarkivet kan fås att finansiera verksamhet-

en. 

• Socialnämnden lägger ner verksamheten Kommunalt Ungdoms Lyft 

(KUL) inom arbetsmarknadsorganisationen, ungdom och integration. 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsatt utreda frågan om 

att skapa ett nytt koncept för träffpunkterna på vård- och omsorgsbo-

enden tillsammans med andra samverkanspartners, ge varje boende 

en 50%-tjänst för aktivering, minska antalet träffpunkter, möjlighet till 

samverkan med andra verksamheter inom socialförvaltningen, exem-

pelvis Träffpunkt Solen samt föra diskussion med bidragstagande för-

eningar om samarbete genom IOP-avtal, idéburna offentliga partner-

skap. 

• Socialnämnden slår ihop Blomstervägens och Hagagårdens dagverk-

samhet för demenssjuka för lokalisering till enbart Blomstervägen. 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda och jämföra med 

närliggande kommuner hur prisbilden ser ut avseende matpriser (ma-

tabonnemang, matdistribution, externa kunder, personal, barn- och 

utbildningsförvaltningen, daglig verksamhet) samt att öka självfinan-

sieringsgraden. 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda vilka vård- och 

omsorgsboenden eller del av dessa som kan göras om till bistånds-

bedömda trygghetsboenden för att minska totalkostnaden för äldre-

boenden. 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda om Mariagårdens 

kök kan laga mat även till Ekbacken samt om Blomstervägens kök 

kan laga mat även till Gislow. 

• Socialnämnden minskar ambitionsnivån avseende ekologiska livsme-

del från nuvarande nivå (45%). 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att 

omvandla gemensamhetsytor till fler lägenheter på vård- och om-

sorgsboenden 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsätta en extern utredare 

för en genomgripande utredning av hela funktionshinderverksamheten 

med uppdrag att ta fram besparingar på 10 miljoner kronor. 

• Socialnämnden säger upp avtalet gällande Personligt ombud inom 

psykiskt funktionsstöd. Stöd kommer istället att ges av boendestöd-

jarna. 

• Socialnämnden beslutat att det ska finnas 16 korttidsplatser på Sol-

backa, 4 korttidsplatser på Mariagården och en korttidsplats på 

Hestragården. Korttidsplatserna på Solbacka ska användas i första 

hand. 

• Socialnämnden behåller LOV-ersättningen inom hemtjänsten på 2018 

års nivå. 

• Socialnämnden anpassar ramen för förvaltningsövergripande resurser 

med 10 % exklusive nämnd och buffert. Medlen läggs till nämndens 

förfogande 

2019-04-09 Ärende 

§52. Uppföljning 1 2019. Förvaltningen har analyserat verksamhetens 
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resultat efter två månader och gjort en bedömning av utvecklingen. Social-

förvaltningen har beräknat prognosen för helåret till drygt 41,1 mnkr i un-

derskott för verksamhetsåret. Det finns dock en del osäkra faktorer.  

Beslut 

• Socialnämnden fastställer Uppföljningsrapport 1 2019 och överlämnar 

densamma till kommunfullmäktige. 

 

2019-04-09 Ärende 

§53. Ekonomisk uppföljning per mars 2019. Prognosen visar att de ökade 

behoven förväntas öka kostnaderna med 28,5 mnkr 2019. Intäkterna be-

räknas minska med drygt 16 mnkr under året. Även vård- och omsorg 

redovisar underskott utifrån att planerade/beslutade effektiviseringar inte 

får helårseffekt. Prognosen för helåret är -41,1 mnkr. I prognosen är soci-

alnämndens hittills tagna beslut om besparingar medräknade. Socialför-

valtningen har till denna uppföljning slutfört utredning gällande insatser för 

vuxna inom individ- och familjeomsorgen. 

Beslut 

• Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per mars 

2019 och lägger den till handlingarna.  

• Socialnämnden godkänner utredningen avseende insatser till vuxna 

inom individ- och familjeomsorgen  

• Socialnämnden beslutar att genomföra besparingsförslag i enlighet 

med utredning insatser till vuxna inom individ- och familjeomsorgen 

daterad 190405  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att skyndsamt göra en över-

syn av förfrågningsunderlaget för hemtjänst enligt LOV, riktlinjer för 

SoL samt tillhörande tillämpningsanvisningar.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med bespa-

ringsförslag avseende de punkter under arbetsmarknadsorganisation-

en som är kopplade till funktionshinder till socialnämndens samman-

träde den 21 maj. 

2019-04-09 Ärende 

§63. Presentation av resultatet av kostnad per brukare 2018. 

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen om presentationen av "Kostnad 

per brukare" till handlingarna. 

2019-05-21 Ärende 

§67. Ekonomisk uppföljning per april 2019. Intäkterna från 

migrationsverket och arbetsförmedlingen beräknas minska ytterligare. 

Prognosen totalt justeras något för helåret till -40,4 mnkr. Socialnämnden 

har fattat beslut om besparingar 2019 på motsvarande 5,1 mnkr 

(helårseffekt 14,9 mnkr) och gett förvaltningen i uppdrag att ytterligare 

utreda flera andra förslag. Socialförvaltningen har också fattat beslut om 

effektiviseringar vilka förväntas ge en effekt 2019 på 6,7 mnkr (helårseffekt 

på 13,9 mnkr). 

Beslut 

• Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per april 

2019 och lägger den till handlingarna.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en totaleko-

nomisk översyn av hjälpmedelshanteringen med fokus på återan-

vändning.  
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• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att redogöra för vilka verk-

samheter som inte är lagstyrda och därmed kan läggas ned samt en 

beräkning på vilken besparing som varje nedläggning kan medföra. 

2019-05-21 Ärende 

§70. Utredning av konsekvenser vid minskning av tjänster på försörjnings-

stödsenheten 

Beslut 

• Socialnämnden gör inga ytterligare nedskärningar på 

försörjningsstödsenheten. 

2019-05-21 Ärende 

§71. Utredning; Arbetsmarknadsinsatser kopplade till funktionshinder 

Beslut 

• Socialnämnden minskar det ekonomiska stödet till Kooperativet Ral-

larna med 800 tkr vilket motsvarar 2 tjänster i handledarstöd. 

• Socialnämnden minskar en heltidstjänst som arbetskonsulent inom 

enheten för daglig verksamhet. 

2019-05-21 Ärende 

§73. Utredning; Nya taxor för matabonnemang, matdistribution samt priser 

i socialnämndens restauranger  

Beslut 

• Socialnämnden antar förvaltningens förslag på nya priser i social-

nämndens restauranger.  

• Socialnämnden antar förvaltningens förslag på nya taxor för mata-

bonnemang, matdistribution samt lunch i dagverksamhet.  

• Socialnämnden översänder förslag på nya taxor till kommunfullmäk-

tige för beslut. 

2019-05-21 Ärende 

§86. Taxor och avgifter 2020. Med anledning av det ekonomiska läget i 

socialförvaltningen genomförs en fördjupad översyn och kartläggning av 

befintliga avgiftsmodeller. I utredningen ingår inte avgiftsmodeller gällande 

matabonnemang, matdistribution samt kost vid dagverksamhet, träffpunkt 

och restaurang. 

Beslut 

• Socialnämnden antar förvaltningens förslag för ny avgiftsmodell och 

taxa gällande insatsen boendestöd. Socialnämnden antar social-

nämndens arbetsutskotts förslag på 300 kr/h för ny avgiftsmodell och 

taxa gällande insatsen hemtjänst.  

• Socialnämnden antar förvaltningens förslag för ny avgiftsmodell och 

taxa gällande insatsen trygghetslarm. Socialnämnden översänder för-

slag på nya avgiftsmodeller och taxor till kommunfullmäktige för beslut 

2019-06-18 Ärende 

§88. Ekonomisk uppföljning per maj 2019. Från och med uppföljning per 

maj har förvaltningen tagit fram en ny rapport som även innehåller 

redovisning av säkerställande av genomförande av beslutade 

anpassningar och besparingar. Konsult presenterar genomlysningen och 

förslag på besparingar. 

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen gällande ekonomiska läget till 

handlingarna.  
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• Socialnämnden lägger redovisningen av säkerställande av genomfö-

randet av beslutade anpassningar och besparingar till handlingarna.  

• Socialnämnden lägger rapporten om genomlysningen av funktions-

hinderverksamheten till handlingarna och därmed anses uppdraget 

avslutat.  

• Socialnämnden genomför personaleffektivisering i lednings- och ad-

ministrationsstrukturen utan påverkan på kvaliteten i verksamheten 

med en besparing om 15 mnkr jämfört med läget 2019-05-16. 

• Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till mötet i september 

återkomma med förslag till genomförande och konsekvensanalys av 

de presenterade besparingsförslagen i genomlysningen av funktions-

hinderverksamheten, förutom 130 tkr till lägerverksamhet. 

2019-06-18 Ärende 

§100. Ekonomisk uppföljning per juli 2019. Kommunstyrelsen gav 2019-

03-27 kommundirektören i uppdrag att tillsätta ett team för att säkerställa 

att socialförvaltningen och socialnämndens beslutade åtgärder verkställs 

och får önskad ekonomisk effekt.   

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen gällande det ekonomiska läget 

till handlingarna.  

• Socialnämnden lägger informationen gällande kommunstyrelsens 

utredning till handlingarna.  

2019-06-18 Ärende 

§101. Utredning avseende möjlighet att stänga vård- och omsorgsboende 

helt eller delvis. 

Beslut 

• Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

• Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda de 

ekonomiska effekterna av att stänga Hagagården och flytta de plat-

serna till de tomma avdelningarna på Vitsippan och Solbacka.  

2019-08-27 Ärende 

§116. Uppföljning 2 2019.  

Beslut 

• Socialnämnden fastställer uppföljningsrapport 2 2019 och överlämnar 

densamma till kommunfullmäktige.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i uppföljningsrapport 3 

redovisa vilka åtgärder man avser vidta/har vidtagit för att säkerställa 

de brister som setts vid uppföljning av de kritiska kvalitetsfaktorerna.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i uppföljningsrapport 3 

avge en förklaring och analys av utfallet från åtgärdspaketet 2018 då 

utfall på 38 mkr redovisas men beslut finns på 45 mkr.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att i rapporten lägga till de 

ekonomiska sammanfattningarna från verksamhetsområdenas upp-

följningsrapporter. 

• Socialnämnden beslutar att en protokollsanteckning ska göras där det 

framkommer att socialnämndens ledamöter vid beslutsfattandet inte 

läst verksamhetsområdenas ekonomiska sammanfattningar, vilka en-

ligt beslut vid mötet kommer att tillfogas rapporten efter mötet.  

• Socialnämnden anser att alla kostnader för den avgående socialche-

fen skall tas av kommunstyrelseförvaltningen. Det är kommunstyrel-
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sens presidier och kommunstyrelseförvaltningens högsta ledning som 

har beslutat att lön skall betalas ut, utan att något arbete utförs. 

 

2019-08-27 Ärende 

§118. Ekonomisk uppföljning per augusti 2019. 

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen gällande ekonomiska läget till 

handlingarna. 

2019-09-10 Ärende 

§120. Utredning avseende möjlighet att stänga vård- och omsorgsboende 

helt eller delvis. 

Beslut 

• Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet för beslut vid novem-

ber månads nämnd.  

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en risk- och kon-

sekvensanalys för brukare och medarbetare, att stänga Hagagården 

och flytta de platserna till de tomma avdelningarna på Vitsippan och 

Solbacka.  

• Analysen presenteras på nämnden i november och ska ligga till grund 

för beslutet i ärendet. 

2019-09-24 Ärende 

§121. Översyn funktionshinderområdet. Förvaltningen fick i juni i uppdrag 

att återkomma med förslag till genomförande och konsekvensanalys av 

besparingsförslag. 

Beslut 

• Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att till mötet i 

november återkomma med förslag samt en risk- och konsekvensana-

lys av de presenterade besparingsförslagen i genomlysningen av 

funktionshinderverksamheten, förutom 130 tkr till lägerverksamhet 

2019-09-24 Ärende 

§123. Översyn av socialförvaltningens lednings- och stödfunktionsorgani-

sation. 

Beslut 

• Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vid november månads 

nämndssammanträde redovisa förslag på personaleffektiviseringar i 

lednings- och administrationsstrukturen. 

2019-10-29 Ärende 

§129. Uppföljning 3 2019.  

Beslut 

• Socialnämnden antar förvaltningens förslag på uppföljningsrapport 3 

som eget förslag och översänder till kommunfullmäktige. 

2019-11-26 Ärende 

§ 144 Ekonomisk uppföljning 2019  

I månadsuppföljning per oktober månad visar socialförvaltningen på en 
något förbättrad prognos. Ny prognos som lämnas är -32,5 mnkr. Vilket är 
en förbättring med ca 1,4 mnkr. 

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen om den ekonomiska uppfölj-

ningen per oktober till handlingarna. 
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2019-11-26 Ärende 

§145 Översyn av socialförvaltningens lednings- och stödfunktionsorgani-

sation. Socialnämnden tog den 18 juni beslut om att socialförvaltningen 

skulle spara tjänster motsvarande 15 mnkr som ett led i att anpassa kost-

naderna i hela förvaltningen. I arbetet med anpassningarna har alla verk-

samheter bidragit med förslag och bidragit med tjänster. 

Beslut 

• Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen slutfört uppdraget om 
översyn av lednings- och stödfunktioner. 

2019-11-26 Ärende 

§146 Översyn funktionshinderområdet  

Beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till effektivisering 

genom att: 

• Minska med två enhetschefer genom att slå samman de två 

enheterna för LSS Barn och unga och slå samman de två enheterna 

personlig assistens till en enhet. 

• Minska verksamhetsledartid med 2,0 årsarbetare vilket innebär 

minskning av timvikarier och grundbemanning. 

• På sikt kunna erbjuda korttidsverksamhet fem dagar/vecka. 

• Minska antalet administratörer med 2,0 årsarbetare 

• Boendestöd, avlösarservice och ledsagning flyttas till enheten för 

psykiskt funktionsstöd från personlig assistans och enheten för Barn 

och unga LSS 

• Socialnämnden beslutar att gruppboendet på Ängsgatan omvandlas 

till en servicebostad med tio platser. 

• Personlig assistans är kvar i egen regi. Daglig verksamhet är kvar i 

egen regi med en samlokalisering av verksamheterna. 

2019-12-17 Ärende 

§158 Ekonomisk uppföljning 2019. I månadsuppföljning per november 

månad visar socialförvaltningen på en något förbättrad prognos. Ny 

prognos som lämnas är -31,7 mnkr. Vilket är en förbättring med ca 800 tkr. 

Beslut 

• Socialnämnden lägger informationen om den ekonomiska 

uppföljningen per november till handlingarna. 

 

2.1.2. Tillräckliga analyser har redovisats för nämnden. 

Utifrån intervjuerna sker numera månadsvisa uppföljningar av respektive chef i verksamheten gäl-

lande verksamhetens ekonomi, årsprognos och anpassningar.   

I upprättade månadsrapporter, uppföljningsrapporter och delårsrapport sker en redovisning gäl-

lande ekonomisk uppföljning utifrån de olika verksamheternas nettokostnadsutfall, budget samt 

årsprognos per verksamhet. I ovan nämnda rapporter sker inte någon djupare analys, redovisning 

av nyckeltal, kostnadsutveckling över tid, enheter med störst avvikelser. Vid nämndsmötena sker 

dessutom en muntlig redovisning av verksamheten benämnd Information från socialförvaltningen 

2019. I granskningen har vi tagit del av bildspelet som redovisades vid mötet 2019-12-17. Den 

redovisning som sker avser statistikuppföljning och nyckeltal för innevarande år för de olika verk-

samhetsområdena.  
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Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att månadsvis under år 2019 presentera ekono-

misk uppföljning med start i februari. Socialnämnden har dock inte beslutat hur och på vilket sätt 

uppföljning av ekonomi ska vara utformad. I intervjuer med socialnämndens presidium framförs att 

de haft synpunkter på rapporterna som redovisats till nämnden. Rapporternas innehåll har inte 

varit tillräckliga, gällande analyser och prognoser. Presidiet anger i intervjun att nämnden först i 

september blev informerade om att LSS verksamheten för år 2019 var underbudgeterad med 15 

mnkr. Utifrån granskade protokoll under år 2019 går det inte att utläsa att socialnämnden haft syn-

punkter på den uppföljning som under året skett till nämnden. Presidiet anger att man framfört 

synpunkter på rapporteringen muntligt till förvaltningsledningen under året.     

2.1.3. Bedömning  

Vi bedömer att tillräcklig ekonomisk information och analyser delvis har redovisats för nämnden. 

Vi bedömer att nämnden tillämpat kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper avseende upp-

följning. Uppföljningsrapport 1 och 2 samt delårsrapport samt 2018 års årsredovisning har redovi-

sats till nämnden. Därutöver har nämnden fått månadsrapporter avseenden ekonomi och verk-

samhet.   

Vi bedömer att de analyser som skett till nämnden utifrån månadsrapporter, delårsrapporter och 

uppföljningsrapporter inte är tillräckliga. Vi rekommenderar att redovisningen kompletteras med 

uppgifter med statistik, nyckeltal m.m. Redovisningen bör även omfatta utveckling över tid och inte 

bara årets utveckling. Nämnden behöver även få en uppfattning om vilka enheter med väsentliga 

underskott. Verksamhetsperspektivet och det ekonomiska perspektivet behöver i större utsträck-

ning tydliggöras för att nämndsledamöter och övriga intressenter på ett tydligare sätt ska få en bild 

av nämndens verksamhet, ekonomi och dess utveckling. Den redovisning som sker under ärende 

informationen från socialförvaltningen bör med fördel integreras i den ekonomiska analysen. Detta 

för att nämnden på ett tydligare sätt ska säkerställa en styrning och kontroll över ekonomi och 

verksamhet.  

Vi finner det som allvarligt att nämnden först i september månad informerades om att LSS verk-

samheten var underbudgeterad med 15 mnkr för år 2019. 

2.2. Nämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av den ekono-

miska redovisningen 

Under avsnitt 2.1 sker en redovisning av de beslut som socialnämnden under året fattat med an-

ledning av nämndens underskott. I granskningen har vi tagit del av en lista från förvaltningen med 

beslutade åtgärder. Sammantaget har nämnden och förvaltningsledningen under år 2019 fattat 

beslut med en beräknad helårseffekt på 46,3 mnkr. Flertal av beslutade anpassningar saknar upp-

gifter gällande ekonomiska effekter och någon kommentar/beskrivning till respektive upp-

drag/beslut. Enligt förvaltningsledningen har konsekvensanalyser inte upprättats inför nämndens 

beslut. Vid granskning av protokoll och handlingar noterar vi att Risk- och konsekvensbedömningar 

har redovisats till nämnden i samband med beslut § 120 och § 121. I övrigt har vi inte kunnat spåra 

några risk- och konsekvensanalyser.   

Enligt förvaltningsledningen har en successiv anpassning i verksamheten under år 2019 skett och 

där största ekonomiska effekter bedöms ske under mars 2020 för att nämnden i september 2020 

mer eller mindre ska vara i fas gällande vidtagna åtgärder och kostnader. Nedan listas de mest 

väsentliga åtgärderna som nämnden och förvaltningsledningen beslutat om.  

Åtgärder Startdatum Slutdatum Förväntad 
helårseffekt 

Översyn biståndsbedömningen  20190901 20201231 9 mnkr 

Förändrade taxor  20190618 20191231 5 mnkr 

Effektivisering träffpunkter och 
aktivering ordinärt boende och 

20190319 20191231 3 mnkr 
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Säbo 

Revidering LOV 20190521 20191231 2,7 mnkr 

Minska bemanning 5 % 20190901 20203231 18 mnkr 

 

I intervjun med nämndens presidium lyfts bl.a. att man politiskt inte klarat av att fatta större beslut 

om att avveckla verksamheter/boenden. Presidiet anger att nämndens verksamhet beräknas vara i 

ekonomisk balans under hösten 2020.  Presidiet lyfter dock en osäkerhet gällande den nya verk-

samheten under kommunstyrelsen arbete- och utbildning och på vilket sätt och hur mycket social-

nämnden ska finansiera denna. Ifall socialnämnden ska finansiera denna verksamhet ytterligare 

förutom vad som beslutats i kommunfullmäktige gällande budget behöver socialnämnden vidta 

ytterligare åtgärder.        

I åtgärdsplanen ingår även en post på 3,2 mnkr och som avser anpassning av ram, förvaltningsö-

vergripande med 10 % exklusive nämnd och buffert. Medlen överförs till nämndens förfogande. I 

sakavstämningen anges att fyra tjänster reducerats samt att kostnader bl.a. för utbildningar och 

system har minskat. 

Därutöver har tidigare nämnd fattat beslut om anpassningar som påverkat nämndens ekonomiska 

kostnader. Tidigare års beslutade anpassningar redovisas som bilaga och uppgick som helårsef-

fekt för år 2019 till 43,5 mnkr. 

2.2.1. Bedömning  

Vi bedömer att socialnämnden har fattat beslut om åtgärder med anledning av den ekonomiska 

redovisningen. Nämnden har fattat beslut om ett flertal åtgärder (se avsnitt 2.1). Vi anser att beslu-

tade åtgärder borde skett ännu tidigare under året. Socialnämndens första prognos under år 2019 

visade på ett negativt beräknat resultat på -47,8 mnkr. Under år 2019 har full effekt inte nåtts utan 

förvaltningsledning och presidiet anger att nämnden först under hösten 2020 beräknas vara i eko-

nomisk balans. I granskningen framkommer det även osäkerhetsfaktorer som avser hur mycket av 

socialnämndens budget som ska flyttas till kommunstyrelsens verksamhet arbete- och utbildning. 

Detta innebär att socialnämnden kan behöva vidta ytterligare åtgärder.     

I granskningen har vi tagit del av en lista med åtgärder. Vi rekommenderar att denna åtgärdslista 

uppdateras löpande med vilka effekter respektive åtgärd/beslut förväntas innebära. Vi rekommen-

derar även att denna åtgärdslista redovisas löpande till nämnden samt uppnådda effekter. Förvän-

tas inte åtgärderna ge uppnådda effekter behöver socialnämnden vidta ytterligare åtgärder.  

2.3. Nämnden har säkerställt att fattade beslut verkställs 

Socialnämnden fattade 2018-12-18 § 161 i uppdrag till förvaltningen att kvartalsvis redovisa utfallet 

av åtgärdsplanen avseende ekonomi, genomförande, implementering och utfall. I granskningen 

har vi efterfrågat uppföljning av åtgärdsplanen under år 2019. Nämnden har endast vid två tillfällen 

fått en redovisning av Uppföljning – Besparingar och Anpassningar 2019. Detta har skett utifrån 

månadsuppföljning maj och augusti där det under avsnitt uppföljning – anpassningar 2019 sker en 

redovisning av beslutade anpassningar. Redovisningen sker utifrån en beskrivning av anpassning-

en samt beräknad effekt för 2019 samt beräknad helårseffekt. Därutöver sker en redovisning gäl-

lande planering av genomförandet, status, ansvarig samt kommentar. Samtliga anpassningar re-

dovisas som pågående. Någon sammanställning gällande uppnådda effekter har inte redovisats till 

nämnden. Utifrån intervjuer med förvaltningsledningen var rapporten ett resultat av den genomlys-

ning som kommunstyrelsen hade genomfört. Förvaltningsledningen ansåg att rapportstrukturen var 

otydlig och därav har inte någon ytterligare redovisning skett. Nämndens presidium eller förvalt-

ningsledningen kan vid granskningstillfället inte ge oss en konkret bild på hur stora effekter vid-

tagna åtgärder gett. Från presidiets sida lyfts att det under året funnits en viss oro att tillräckliga 

åtgärder utifrån nämndens beslut vidtagits.   
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Förvaltningsledningen anser att de ekonomiska rapporterna och ekonomisystemet inte ger dem 

tillräckligt stöd i deras analysarbete.  

Nedan redovisas nämndens prognoser för år 2019. Redovisningen sker dels för hela nämndens 

verksamhet men även utifrån de olika verksamheterna. Utifrån nämndens lämnade prognoser 

under året, kan en positiv utveckling gällande nämndens ekonomiska situation ses. Från att nämn-

den inledningsvis under året prognostiserat ett negativt resultat på -47,8 mnkr till att slutat på ett 

underskott på -22,9 mnkr. Framförallt är det verksamheterna Funktionsnedsättning och Vård och 

omsorgsboende som redovisar en positiv utveckling under året.  

 

I granskningen har vi analyserat kostnadsutvecklingen gällande nämndens största kostnadsposter, 

personalkostnader och kostnader för externa placeringar. Budget för personalkostnader uppgår till 

496 mnkr för år 2019 och mätt som rullande 12 månader så ses en nedåtgående trend. Det ska 

även beaktas att generella löneökningar inkluderas i sammanställningen, se nedan bild. Orsak till 

den ökning som skedde under oktober 2019 beror på bokföring av semesterlöneskuld och okom-

penserad löneskuld. Utifrån intervjun med förvaltningsledningen anges att besparingen om 5 % 

gällande minskad bemanning inom samtliga enheter ska få full effekt from 2020 mars. Det har inte 

varit möjligt att jämföra respektive enhets personalkostnadsutveckling då verksamheter flyttats 

mellan enheterna över tid. 
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När det gäller kostnaderna för placeringarna har dessa sedan år 2017 legat relativt konstant och 

uppvisar mot budget ett underskott på ca 22 mnkr.  

 

När det gäller statsbidrag har nämnden under flera år fått ta del av olika statsbidrag. Främst har 

det avsett statsbidrag från Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn samt Arbets-

förmedlingen. Inom socialnämndens verksamhet har dessa över tid minskat och påverkat nämn-

dens finansiering.  

 

2.3.1. Bedömning  

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt att fattade beslut verkställs. Socialnämnden fattade 

2018-12-18 § 161 i uppdrag till förvaltningen att kvartalsvis redovisa utfallet av åtgärdsplanen av-

seende ekonomi, genomförande, implementering och utfall. Socialnämnden har endast vid två 

tillfällen under året fått en redovisning avseende beslutade anpassningar (månadsuppföljning 2019 

maj samt augusti). Vi anser inte att den redovisning som skett i dessa månadsuppföljningar som 

tillräcklig. Redovisningen är inte tillräckligt tydlig och konkret över vilka ekonomiska resultat respek-

tive åtgärd gett. Detta bekräftas av att varken presidiet eller förvaltningsledningen kunnat ge en bild 

av hur stora effekter respektive åtgärd gett. Vi rekommenderar att socialnämnden tydliggör uppfölj-

ningen av fattade beslut/åtgärder samt att återrapportering till nämnden sker. Inte minst för att 

säkerställa att beslutade och vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Vi bedömer att utvecklingen av personalkostnaderna under år 2019 är fallande. Detta är dock för 

tidigt att vid tiden för denna granskning bedöma om vidtagna åtgärder är tillräckliga.  

Vi rekommenderar att åtgärder i form av bl.a. stöd/utbildning avseende ekonomirapporter och eko-

nomisystem sker till berörda för att utveckla analys- och uppföljningsarbetet.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomfört en gransk-

ning av socialnämndens styrning och ledning med anledning av nämndens ekonomiska under-

skott. 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Har socialnämnden bedrivit sin verk-

samhet ändamålsenligt? Granskningen är avgränsad till att omfatta revisionsår 2019 (dvs tom 

2019-12-31). 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt har bedrivit 

sin verksamhet ändamålsenligt.  Vår revisionella bedömning grundar sig på iakttagelser och be-

dömningar för respektive kontrollmål, vilka framkommer av rapporten. Bedömning för respektive 

kontrollmål återfinns på nästkommande sida. 

3.1. Rekommendationer 

• Vi rekommenderar att analyser i uppföljningsrapporter och månadsrapporter utvecklas. Upp-

följningen/redovisningen behöver kompletteras med statistikuppgifter, nyckeltal m.m. Redovis-

ningen bör även omfatta utveckling över tid och inte bara årets utveckling. Verksamhetsper-

spektivet och det ekonomiska perspektivet behöver i större utsträckning tydliggöras för att 

nämndsledamöter och övriga intressenter på ett tydligare sätt ska få en bild av nämndens 

verksamhet, ekonomi och dess utveckling. Den redovisning som sker under ärende informat-

ionen från socialförvaltningen bör med fördel integreras i den ekonomiska analysen. Detta för 

att nämnden på ett tydligare sätt ska säkerställa en styrning och kontroll över ekonomi och 

verksamhet.       

• Vi rekommenderar att åtgärder i form av bl.a. stöd/utbildning avseende ekonomirapporter och 

ekonomisystem sker till berörda för att utveckla analys- och uppföljningsarbetet.   

• Vi rekommenderar att socialnämnden tydliggör uppföljningen av fattade beslut/åtgärder samt 

att återrapportering till nämnden sker. Inte minst för att säkerställa att beslutade och vidtagna 

åtgärder är tillräckliga.   
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

4.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Tillräcklig ekonomisk information och 

analyser har redovisats för socialnämn-

den. 

 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden tillämpat kommun-

fullmäktiges ekonomiska styrprinciper avse-

ende uppföljning. Uppföljningsrapport 1 och 2 

samt delårsrapport samt 2018 års årsredovis-

ning har redovisats till nämnden. Därutöver 

har nämnden fått månadsrapporter avseende 

ekonomi och verksamhet.   

Vi bedömer att de analyser som skett till nämn-

den inte är tillräckliga. Redovisningen behöver 

kompletteras med uppgifter avseende statistik, 

nyckeltal m.m. Redovisningen bör även omfatta 

utveckling över tid och inte bara årets utveckl-

ing. Nämnden behöver även få en uppfattning 

om enheter med väsentliga underskott. Verk-

samhetsperspektivet och det ekonomiska per-

spektivet behöver i större utsträckning tydliggö-

ras för att nämndsledamöter och övriga intres-

senter på ett tydligare sätt ska få en bild av 

nämndens verksamhet, ekonomi och dess ut-

veckling.  

Den redovisning som sker under ärende inform-

ationen från socialförvaltningen bör med fördel 

integreras i den ekonomiska analysen. Detta för 

att nämnden på ett tydligare sätt ska säkerställa 

en styrning och kontroll över ekonomi och verk-

samhet. 

Vi finner det som allvarligt att nämnden först i 

september månad informerades om att LSS 

verksamheten var underbudgeterad med 15 

mnkr för år 2019. 

 

Socialnämnden har fattat beslut om 

åtgärder med anledning av den ekono-

miska redovisningen. 

 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att socialnämnden har fattat beslut 

om åtgärder med anledning av den ekonomiska 

redovisningen. Nämnden har fattat beslut om ett 

flertal åtgärder (se avsnitt 2.1). Vi anser att be-

slutade åtgärder borde skett ännu tidigare under 

året. Socialnämndens första prognos under år 

2019 visade på ett negativt beräknat resultat på 

-47,8 mnkr. Under år 2019 har full effekt inte 

nåtts utan förvaltningsledning och presidiet 

anger att nämnden först under hösten 2020 

beräknas vara i ekonomisk balans. I gransk-
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ningen framkommer det även osäkerhetsfak-

torer som avser hur mycket av socialnämndens 

budget som ska flyttas till kommunstyrelsens 

verksamhet arbete- och utbildning. Detta inne-

bär att socialnämnden kan behöva vidta ytterli-

gare åtgärder. 

Socialnämnden har säkerställt att fattade 

beslut verkställs.  

Delvis uppfyllt 

Socialnämnden fattade 2018-12-18 § 161 i 

uppdrag till förvaltningen att kvartalsvis redovisa 

utfallet av åtgärdsplanen avseende ekonomi, 

genomförande, implementering och utfall. Soci-

alnämnden har endast vid två tillfällen fått en 

redovisning avseende beslutade anpassningar 

(månadsuppföljning 2019 maj samt augusti).  

Vi anser inte att den redovisning som skett i 

dessa månadsuppföljningar som tillräcklig. Re-

dovisningen är inte tillräckligt tydlig och konkret 

över vilka ekonomiska resultat, respektive åt-

gärd gett.  
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 Bilagor 

  

Sammanfattande åtgärder 2018, redovisade till socialnämnden dec 2018 

Verksamhetsområde Vård- och omsorg- i ordinärt boende samt HSL Effekt 2018 Effekt 2019

Integrera Trygg hemgång i den samlokaliserade korttidsvården 1 400

Integrera Digitala teamet i befintlig hemtjänst 1 000

Hemtjänsten skall arbeta med kontinuerlig schemaläggning utifrån uppdrag, I detta 

ligger en översyn av rätt hantering kring resurspass och minska övertidsuttag 500 3 000

Hemtjänsten skall arbeta med effektiviseringar med matdistribution, inköp 230 1 000

Hemtjänsten skall arbeta med att planera och registrera utfördtid, där ett mål ligger på 

att 70 % av tiden skall vara utförd tid 100 1 000

Omlokalisering av Hemtjänstgrupp Anderstorp 1 500

Förändrade arbetssätt inom HSL verksamheten - minskar antal årsarbetare 200 2 000

Sjuksköterskeorganisationen skall minimera intag av hyrpesonal 2 500

Effektiv bedömning och samordnad planering för hemgång från sjukhuset 1 100

Totalt 1 030 14 500

Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende Effekt 2018 Effekt 2019

Översyn av schema/minskad bemanning 90 5 700

Minska övertidsersättning 50 1 000

Sälja resurspass till annan verksamhet 20 700

Omfördela resurser på schema (nyttja resurspass) 225

Fast resursfördelning till boendeenheterna 4 100

Resurspass – kartläggning hur stort antal hela resurspass samt del av dag resurspass 

som finns i alla boende. 

Göra resurspass bokningsbara hos bemanning alternativt göra upp med en annan 

verksamhet att de nyttjar del av tjänst

Minska användning av vikarier

Totalt 160 11 725

Verksamhetsområde Funktionshinder Effekt 2018 Effekt 2019

Minska resurspassen 500

Flexiblare regler för rätten till heltid. 1 000

Minska övertiden 500

Nytt IT-stöd för tidsredovisning till Försäkringskassan. 100

En ny översyn av scheman inom gruppbostäderna. 400

Totalt 2 500

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg Effekt 2018 Effekt 2019

Minskning av EKB verksamhet 1 765

Förändring i arbetstider, ej journatt 120

EKB avyttring av lägenheter 300

Minskning av fordonskostnader EKB boende 8 200

Uppsägning av gemensamhetslokal EKB boende

Mini HVB Kastanjegården stänger 31/12-18 6 200

EKB myndighet upphörande av administrativ tjänst utredningsassistent 225

Försörjningsstöd flykting 4 100

Material och tjänster 200

Enheten för barn och familj 330

Vuxenenhet 1 300

Totalt 8 14 740

Summa 1 198 43 465
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