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KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte nämnden behöver 
säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet 
mot en budget i balans. Vi bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med 
intern kontroll.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att: 

— undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans 
med våra slutsatser, se avsnitt 4 

— se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1  

— upprättar en handlingsplan för budget i balans, se avsnitt 4.2 
— se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 4.3 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. I årets granskning avser revisorerna att särskilt följa 
styrelsens och nämndens ekonomistyrning. 
Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning 
tillsammans med övriga granskningar. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen (2017:725) 
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av underlag erhållits av nämnden och inhämtas från hemsida, 
bl.a. protokoll, verksamhetsplan, delårsrapport, internkontrollplan. 

— KPMG har tillsammans med revisionen har träffat presidiet 
— Enkät skickad till samtliga ledamöter 

 
Rapporten är faktakontrollerad av nämndsordförande och förvaltningschef för 
socialförvaltningen.  
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3 Kommentarer till granskning år 2019 
KPMG genomförde på uppdrag av kommunens revisorer en motsvarande granskning 
under år 2019. Socialnämnden svarade på rekommendationerna till denna granskning: 
Nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och övriga nämnder genomför en 
grundläggande politikerutbildning: 
Förvaltningen instämmer i vikten av att nya ledamöter erbjuds en grundläggande 
politikerutbildning. Utöver de exempel på innehåll i en utbildning som lyfts fram i 
revisionsrapporten, bör även tas upp nämndens roll som arbetsgivare och därmed 
följande arbetsmiljöansvar. En grundläggande politikerutbildning bör vara gemensam 
för kommunens nämnder, och därmed genomföras under kommunstyrelsens ansvar. 
Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål: 
Förvaltningen ser att det behöver göras ett utvecklingsarbete kring mål och uppföljning 
av mål. De mål som kommunfullmäktige antagit och som har relevans för nämnden 
skall naturligtvis ”brytas ned” och anpassas utifrån vad nämnden ser behöver målsättas 
för en tillfredställande styrning. De måltal som förvaltningen föreslår skall vara i 
överensstämmelse med kommunfullmäktiges mål, alternativt finnas redovisat varför 
förvaltningen anser att ett från fullmäktige avvikande måltal är befogat. 
Eventuellt egna mål som nämnden finner befogat att fastställa skall på samma sätt 
följas upp. Det är också rimligt att målen följs upp några gånger per år, för att nämnden 
skall ha möjlighet att vidta åtgärder om sådant behov uppstår. Förvaltningen anser att 
en sådan uppföljning lämpligen kan ske i anslutning till tertial och årsbokslut. 
Arbetet med översyn av målen kommer att ske inför framtagande av mål för 2021, för 
årets mål avses uppföljning ske tertialsvis. 
Se över arbetet med internkontroll 
Förvaltningen instämmer i att förvaltningens och nämndens arbete med uppföljning av 
internkontrollen behöver utvecklas. Ett viktigt steg i detta, som nämnden redan 
efterfrågat, är att genomföra en utbildning kring internkontroll. Nämndens avsikt är att 
ge ett sådant uppdrag till KPMG, med avsikten att genomföra utbildningen före 
sommaren. 
Förvaltningens arbete med KaMel bör ge stöd till att se vart det inom förvaltningens 
myndighetsprocesser kan behövas internkontroll. KaMel står för ett arbete med 
Kvalitetssäkring av myndighetsprocesser enligt lagstiftning. 
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4 Enkät – resultat 
Enkäten har skickats till 18 ledamöter och ersättare. Åtta ordinarie ledamöter och två 
ersättare har besvarat enkäten.  
Vi anser att det är väsentligt att revisionens granskningar beaktas. Vi rekommenderar 
att nämnden undersöker varför så få har svarat samt att nämnden går igenom 
resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser. 

4.1 Målstyrning 
1 Mål och måluppfyllelse Antal  

Ja Nej Vet 
ej 

1.1 Har nämnden fastställt verksamhetsmål som är tydligt 
kopplade till KF:s mål? 

9 1  

1.2 Har nämnden formulerat verksamhetsmålen så att de är 
mätbara? 

8 2  

1.3 Följer nämnden upp hur verksamhetsmålen utvecklas 
under året? 

    8 2  

1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i 
måluppfyllelsen? 

5 3 2 

Socialnämnden beslutade den 21 november 20191 att anta verksamhetsplan för 
år 2020. 
Av verksamhetsplanen framgår de kommunövergripande mål som rör nämndens 
verksamhet samt de tre tilldelade resultatuppdragen med tillhörande styrtal. 
Verksamhetsplanen redogör inte för hur nämnden avser uppfylla resultatuppdragen. 
Det framgår inte heller när resultatuppdragen ska följas upp. 
Nämnden har även utformat ytterligare ett mål ” Att alla sjukskötersketjänster ska vara 
bemannade samt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö”. Enligt verksamhetsplanen 
beskrivs målet om sjukskötersketjänster och arbetsmiljö som det mest uttalade målet 
inför år 2020.  
Vi har tagit del av nämndens delårsrapport per 2020-08-31 och noterar att 
måluppföljningen omfattar resultatuppdragens utfallet från år 2019. Nämnden har till 
respektive resultatuppdrag redogjort för ett antal genomförda aktiviteter som 
genomförts i syfte att öka måluppfyllelsen. Någon bedömning av måluppfyllelse 
framgår inte.  
  

 
1 SN 2019-11-21 § 220 
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4.1.1 Bedömning 
Vi anser att det är svårt att utifrån nämndens verksamhetsplan bedöma i vilken mån 
den planerade verksamheten för året ska bidra till uppfyllelse av de tilldelade 
resultatuppdragen. För att säkerställa att målen uppnås så behöver nämnden utforma 
tydliga aktiviteter/åtgärder som är definierade, mätbara och möjliga att löpande följa 
upp under året så att måluppfyllande åtgärder kan vidtas.  

4.2 Ekonomistyrning 
2 Ekonomistyrning Antal  

Ja Nej Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt en budget i balans? 3 7  
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser 

tillräckligt under året? 
9 1  

2.3 Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att 
uppnå budget? 

5 5  

2.4 Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de 
fall budget inte anses stå i relation till uppdraget? 

6 4  

Socialnämndens budget uppgår till 605,8 mnkr.  
Nämnden har följt upp ekonomin månadsvis. 
Vi har tagit del av nämndens fyramånadersrapport för perioden januari t.o.m. april. 
Resultatet per sista april uppgår till -12,3 mnkr och helårsprognosen uppgår till -27,2 
mnkr. Prognosen förklaras bl.a. av försenad avveckling av det särskilda boendet 
Ugglan, ökade personalkostnader samt högre kostnader för placeringar av barn och 
unga. 
Av nämndens delårsrapport per sista augusti framgår ett utfall motsvarande -23,1 mnkr 
och en prognos motsvarande -43,9 mnkr. I prognosen är det medräknat att nämnden 
erhåller 23,5 mnkr från Socialstyrelsen för återsökning vilket är de merkostnader 
nämnden prognostiseras ha till följd av covid-19.  
Prognosen förklaras bl.a. av ökade personalkostnader, externa placeringar och 
kommunens covid-19 team.  

4.2.1 Bedömning 
Vi konstaterar att nämnden har följt upp ekonomin månadsvis vilket vi ser positivt på. Vi 
noterar däremot att nämnden under året har redovisat ett större underskott samtidigt 
som nämnden inte har vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med underskottet.  
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4.3 Uppföljning av intern kontroll 
3 Intern kontroll Antal  

Ja Nej Vet 
ej 

3.1 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den 
interna kontrollen? 

8 2  

3.2 Är nämnden delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen 
som ligger till grund för planen? 

4 5 1 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden? 

7 2 1 

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister? 

6 2 2 

Socialnämnden antog i samband med verksamhetsplanen en internkontrollplan för 
år 2020. Till grund för internkontrollplanen, som omfattar sex punkter, ligger tre av 
fullmäktiges övergripande mål.  
Vi har inte tagit del av någon riskanalys som visar varför dessa kontrollpunkter valts ut.  
Vi har inte tagit del av någon uppföljning av internkontroll.  

4.3.1 Bedömning 
Vi anser att en risk- och väsentlighetsanalys bör ligga till grund för uppföljning av den 
interna kontrollen. Detta för att säkerställa att de mest väsentliga riskerna som finns 
inom verksamhetens områden identifieras för uppföljning av intern kontroll. 
Vi anser att det är nämnden som är ytterst ansvarig för att den interna kontrollen blir 
effektiv. Genom att identifiera kontroller som förhindrar att fel uppstår blir processen 
mer effektiv och risken för fel mindre. Vi skulle även se att nämnden följer upp intern 
kontroll löpande under året. 

5 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 
Nämnden har identifierat följande som utmaningar: 

• Risk för att regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs 

• Risk för att delegationsordningen ej efterlevs 

• Risk för felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd 

• Risk för fördröjning av handläggningsprocessen 

• Följsamhet till basala hygienrutiner och att klädregler ej efterlevs 

• Platsbrist på boende 

• Det ekonomiska läget 

• Resurs- och kompetensförsörjning 
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6 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte nämnden behöver 
säkerställa styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och förstärka arbetet 
mot en budget i balans. Vi bedömer också att nämnden behöver se över arbetet med 
intern kontroll.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att: 

— undersöka varför så få har svarat samt gå igenom resultatet av enkäten tillsammans 
med våra slutsatser, se avsnitt 4 

— se över mätmetoder och mätvärden för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1  

— upprättar en handlingsplan för budget i balans, se avsnitt 4.2 
— se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 4.3 
 
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lena Medin  Klara Engström 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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