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INLEDNING/BAKGRUND

Kommunens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed
all verksamhet som bedrivs inom namndernas och styrelsernas verksamhetsomraden.
Revisorerna provar om verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den interna kontrollen varit tillracklig.
Namnderna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, samt de foreskrifter som galler for
verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig samt att verksamheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredstallande satt.
2

SYFTE, REVISIONSFAAGA OCH AVGRANSNING

Syfte
Det overgripande syftet med granskningen har varit att ge underlag for att bedoma om Socialnamnden skapat forutsattningar for tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll av
verksamheten.

Revisionsfragor
Granskningen har haft foljande revisionsfragor:

Styrning och uppfoljning
Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet?
Har namnden tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till
uppfoljningsbara mal?
Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verksamhet?

Maluppfyllnad
Nar namnden faststallda mal for ekonomin?
Nar namnden faststallda mal for verksamheten?
Fattas beslut om atgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi?

Intern kontroll
Bedriver namnden ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende
bade verksamhet som ekonomi?
Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet?
Far namnden aterrapportering av beslut som fattas pa delegation?
Foljer protokollen kommunallagen?

Avgransning
Den grundlaggande granskningen omfattar aven granskning av delarsrapport och arsredo,1.sning. Granskning av delarsrapporter och arsredovisning sker enligt separat projektplan.
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REVISIONSKRITERIER

Grund for bedomning har framst utgjorts av relevant lagstiftning samt interna styrdokument som:
Fullmaktigebesl ut
Socialnamndens reglemente
Budget 2019
Delegationsbestammelser
Kommunallagen (2017:725)
4

METOD

Granskningen har utforts genom inhamtning och granskning av styrande dokument, hearing, dialog, intervjuer, inhamtning av skriftliga svar pa fragor. Substansgranskning har
utforts for att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar pa avsett satt.
5

RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Social- och arbetsmarknadsnamnden ar en delvis ny namnd fran 2019 da ansvaret for vuxenutbildning och arbetsmarknadsfragor har overforts fran kommunstyrelsen och ansvaret
for kontaktpersoner och stodfamilj LSS har overforts fran vard- och omsorgsnamnden till
tidigare socialnamnden.
Enligt namndens reglemente ansvarar social- och arbetsmarknadsnamnden for:
kommunens uppgifter inom socialtjansten savitt galler individ- och familjeomsorg
kommunens provning av tillstand for servering av alkoholdrycker
tillsyn over servering av alkoholdrycker och detaljhandel med ol
tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med receptfria lakemedel
fordelning av bidrag till ideella organisationer inom namndens verksamhetsomrade det vill saga socialtjanst inom individ och familjeomsorg
fordelning av bidrag ur sociala fonden for allmanna hjalpbehov och barns hjalpbehov
arbetsmarknadsfragor
vuxen utbildning
5.1

STYRNING OCH UPPFOUNING

5.1.1 Har namnden antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet?

Budget och verksamhetsplan antogs av socialnamnden i juni 2018. 1 I protokollsanteckning
framgar att alliansen inte deltog i beslutet. Fullmaktige hade faststallt socialnamndens
budgetram till 286,2 mkr. I socialnamndens beslut framgar att socialnamnden begar ett
tillskott med 7,6 mkr till budget ar 2019 och flerarsplan 2020-2021 avseende volymokning

1

Protokoll 2018-06-20 § 56 Budget 2019 med fler~rsplan 2020-2021 socialnamnden, Dnr 1064-2018
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av ekonomiskt bistand motsvarande 4,0 mkr och sex tjanster for socialsekreterare till omrade Barn unga vuxna motsvarande 3,6 mkr. Vidare beslutades om en ramjustering fran
vard- och omsorgsnamnden for 2 tjanster for gemensam hantering av kommunens kontaktpersonsuppdrag.
Efter hastens val togs ett nytt forslag till budget fram av den nya majoriteten som faststalldes av fullmaktige i november 2018 2 • Med anledning av organisationsforandringar beviljas
overforing av ekonomiska ramar mellan kommunstyrelsen och socialnamnden med 91,3
mkr och med anledning av flytt av verksamheten kontaktpersoner och stodfamilj LSS
overfors 7,2 mkr fran vard- och omsorgsnamnden till social- och arbetsmarknadsnamnden.
Social- och arbetsmarknadsnamnden faststallde ijanuari 2019 3 detaljbudget for ar 2019.
Namndens budgetram efter justeringar uppgar till 386,9 mkr. Forutom de overforingar
som framgar av fullmaktiges beslut ovan har namnden tilldelats 2,0 mkr som extra satsningar for akutboende och trygghetsskapande atgarder. De ramutokningar som begardes
av socialnamnden i juni 2018 beviljades inte av fullmaktige.
Beslut om budget har anmalts till kommunstyrelsen, enligt notering i protokoll.
5.1.2 Har namnden tolkat m~U och uppdrag fr~n fullmaktige och brutit ned
dessa till uppfoljningsbara m~I?

Kommunfullmaktige har beslutat om 22 kommunovergripande mal inom fyra kategorier;
demokratisk, social, ekologisk och ekonomisk hallbarhet.
Namnden har 9 mal och har i sin budget brutit ned ett ma.I avseende demokratisk hallbarhet, sex mal inom social hallbarhet, ett mal inom ekologisk hallbarhet samt ett mal inom
ekonomisk hallbarhet. For varje overgripande mal har namnden faststallt ett nanmdmal
med undantag av malet "arbetslosheten hos ungdomar 16-24 ar ska minska och vara lagre
an genomsnitt for kommungruppen ar 2020" dar det aterfinns sex mal. Detta innebar att
<let totalt sett aterfinns fjorton namndmal.
Vissa av de overgripande malen har fokus pa ar 2020-2022 medan namndmalen avser
2019. Malen iir matbara da det till malen har det kopplats indikatorer som i flertalet fall
gar attjamfora med andra kommuners resultat. Vissa av malen mats endast en gang arligen i samband med arsbokslutet.
Darutover har namnden i sin budget 11 kvalitetsindikatorer fran fullmaktige, 18 namndspecifika kvalitetsindikatorer samt uppdrag enligt budgetdirektiv 2019. Vissa kvalitetsindikatorer ar samma som verksamhetsmalen.
5.1.3 Har namnden en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi
och verksamhet?

Social- och arbetsmarknadsnamnden har foljt upp verksamhet och ekonomi genom manatliga rapporter, delarsrapport per april med arsprognos och delarsrapport per augusti
samt arsbokslut. Delarsrapporter och arsbokslut aterrapporteras till fullmaktige i enlighet
med namndens reglemente 4

2

Kommunfullmaktige 2018-11-22 § 205 diarienr 941-2018
Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-01-30 § 2 diarienr 00007-2019
4 Kommunfullmaktige 2018-12-17 § 217
3
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Namndens mal och kvalitetsindikatorer har foljts upp vid tertialbokslut per april och augusti. Nagra av malen foljs dock endast upp arsvis. Namndens samtliga mal har foljts upp
och rapporterats i arsbokslutet.
Vid manadsuppfoljningar har namnden foljt upp nyckeltal for ekonomiskt bistand samt
nyckeltal for antal placerade personer.
Namnden har inte gjort nagon speciell uppfoljning av uppdrag enligt budgetdirektiv 2019.
Det finns avsnitt som har viss koppling till uppdragen gallande standiga forbattringar och
omvarldsbevakning och jamforelser med andra. Nar det galler jamstalldhetsperspektivet
finns det vissa indikatorer som sarredovisar nyckeltal for kvinnor och man. Daremot saknas kommentarer gallande direktivet om att rekrytera och behalla personal.
Bedonming

•

Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet.

•

Namnden har tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till
uppfoljningsbara mal.

•

Namnden har en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verksamhet da namnden har behandlat manadsuppfoljning, dar ekonomi och olika
nyckeltal ingar, vid varje sammantrade.

5. 2

MALUPPFYLLNAD

5.2.1 N~r namnden faststallda miU for ekonomin?

Av namndens reglemente framgar att namnden ska folja det fullmaktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat sarskilt beslut - har bestamt att namnden ska fullgora,
samt verka for att faststallda mal uppnas och i ovrigt folja givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Helarsprognos for 2019 har varierat enligt nedan:
Ma.natl da prognos
upprattats

Februari
Mars

Helarsprognos,
avvikelse mkr

-9,3
-11,8

April, tertialrapport 1

-5,1

Maj

-5,1

Augusti, delarsbokslut

-13,8

September

-13,8

Oktober

-2,5

November

-3,2

Det slutliga utfallet for 2019 uppgick till -2,6 mkr. I arsredovisningen framgar att resultatforbattringen jamfort med delarsbokslutet framst beror pa ett resurstillskott fran fullmaktige med 8,5 mkr.
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5.2.2 N~r namndens faststallda m~I for verksamheten?

Av namndens 14 mal har 10 mal redovisats som uppfyllda. Foljande mal har ej uppfyllts:
Medborgare i behov av socialtjanstens insatser ska uppleva att de har inflytande.
Andelen ska tillhora <let ovre skiktet av deltagande kommuner. Resultatet har sjunkit fran foregaende ar (80 % 2019 jamfort med 92 % 2018).
Ungdomsarbetslosheten ska minska och ligga 1,5 % under riskgenomsnittet. Ungdomsarbetslosheten har okat med o,6 % jamfo1t med motsvarande period foregaende ar. (8,8 % i Ostersund jamfort med rikets 9,3 %).
Minst 90 % av de som avslutat Yrkesvux har fatt relevant arbete efter avslutad utbildning. Malet beskrivs vara hogt stallt och resultatet uppfattas vara gott (83 %).
Vuxna over 21 armed missbruks-jberoendeproblematik som varit aktuella for utredning och/eller insats men avslutats ska ej ateraktualiseras. Andelen ej ateraktualiserade ska ej overstiga 80 %. Resultatet for 2019 uppgar till 71 %.
5.2.3 Fattas beslut om ~tgarder vid avvikelser i verksamhet och ekonomi?

Verksamhet
Kommentarer till maluppfyllelse finns for samtliga mal men <let finns inga forslag till atgarder och namnden har inte heller fattat beslut om att vidta atgarder utifran bristande
maluppfyllelse gallande verksamhetsmalen.
Namnden har i skriftliga svar angivit att namnden ger i uppdrag till forvaltningen att inkomma med atgardsplan vid storre avvikelser.
Ekonomi
Vid behandlingen av manadsuppfoljning for februari 2019 5 beslutade namnden att godkanna rapporten samt att uppdra till social- och arbetsmarknadsforvaltningen att till
tertial tva synliggora kostnader for barn- och ungdomsvarden.
Vid manadsuppfoljning for mars 2019 6 beslutade namnden att ge forvaltningen i uppdrag
att redovisa en atgardsplan for beslut, for att na en budget i balans for 2019. Redovisningen ska ske i samband med manadsuppfoljningen for april och namndens sammantrade i maj.
Pa namndens mote i maj behandlades budgetuppfoljning/delarsbokslut/prognos 2019 och
atgardsplan for att na en budget i balans 7 som tva separata arenden. Namnden beslutade
att foresla kommunstyrelsen besluta att bevilja namnden tillaggsbudget for ar 2019 med
5,0 mkr, varav 3,0 mkr for ekonomiskt bistand och 2,0 mkr for institutionsvard for barn
och unga. Vidare fick forvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare effektiviseringar/besparingar pa 5 mkr om namnden inte fick tillaggsanslaget beviljat. Namnden faststallde
atgardsplan enligt forvaltningens forslag "Atgardsplan ar 2019 - for en budget i balans
inom Social- och arbetsmarknadsnamndens verksamheter".
I juni beslutade namnden om en komplettering av atgardsplanen8 utifran <let uppdrag som
gavs till forvaltningen i maj enligt ovan. Planen inneholl forutom ytterligare effektiviseringar /besparingar for 2019 aven en langsiktig arbetsplan t.0.111. ar 2024. Det framgick

5

Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-03-27 § 44, diarienr 00102-2019
Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-04-17 § 54, diarienr 00146-2019
7
Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-05-17 § § 60-61, diarienr 00205-2019 samt 00210-2019
8
Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-06-19 § 73 diarienr 00210-2019
6
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aven att forvaltningen kan tidigarelagga nagra av de foreslagna besparingsatgarderna infor 2020 for att na viss effekt 2019.
I september beslutade namnden att foresla kommunstyrelsen besluta om ett resurstillskott for perioden januari till augusti pa sammanlagt 8,5 mkr fran kommunstyrelsens reserverade medel saint att bevilja ett tillaggsanslag for barn- och ungdomsvarden med 5,3
mkr.
Vid manadsuppfoljningen for september, som behandlades i oktober9 , framgar att kommunstyrelsen hade beviljat resurstillskott med 8,5 mkr men att ytterligare atgarder behovs for att klara en budget i balans. Namnden gav forvaltningen i uppdrag att fortsatt redovisa redan beslutade atgarders utfall och eventuella ytterligare atgarder for att na en
budget i balans. Forvaltningen fick aven i uppdrag att fortsatta att jobba med besparingar
och uppdrag enligt plan. Det sista uppdraget aterfanns i namndens beslut i november 10
och december 11 .
I arsredovisningen for 2019 framgar att resultatet av vidtagna atgarder uppgar till 8 mkr
varav vakanta tjanster 4,8 mkr, tidigarelagda besparingar 2,6 mkr samt 111inskade kurser,
foretagshalsovard och ovriga kostnader o,6 111kr. Vidare framgar att utan resurstillskott
fran fullmaktige samt vidtagna atgarder hade namnden redovisat ett underskott pa 19,6
111kr.

Bedomning

5.3

•

Namnden nar inte fullt ut faststallda 111al for ekono111in da namnden redovisar en
budgetavvikelse motsvarande -2,6 mkr for 2019.

•

Namnden nar inte fullt ut faststallda mal for verksamheten. Av 14 namndspecifika
mal har 10 mal uppnatts.

•

Namnden har fattat beslut 0111 atgarder vid avvikelser gallande ekonomin. En atgardsplan antogs i juni och en uppfoljning av att vidtagna atgarder har genomforts
aterfinns i namndens arsredovisning. Nar det galler verksamheten anger namnden
sjalva att de fattar beslut 0111 atgarder vid avvikelser men vi har inte kunnat aterfinna beslut eller uppdrag till forvaltningen som styrker detta.
INTERNA KONTROLLEN

5.3.1 Bedriver namnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende s~val verksamhet som ekonomi?

I social- och arbetsmarknadsnamndens regle111ente framgar inte att namnden arligen ska
faststalla och folja upp en plan for den interna kontrollen vilket framgar av ovriga namnders reglemente. Na111ndens skyldigheter fra111gar dock av kommunallagen (6 kap 6 §).
Social- och arbetsmarknadsnamnden har beslutat om en internkontrollplan for 2019 12 . Internkontrollplanen ar uppdelad i risker - kontrollmoment saint risker - forebyggande atgarder.
Namnden har i skriftliga svar angivit att respektive omradeschef ansvarar for att konstaterad avvikelse atgardas och att tillvagagangssattet ar beroende pa typ av avvikelse.

9

Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-10-23 § 109 diarenr 00146-2019

10 Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-11-30 117 diarienr 00146-2019
11 Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-12-18 124 diarienr 00146-2019
12

Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-01-30 § 5, diarienr 00005-2019
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Totalt omfattar internkontrollplanen 21 kontrollmoment och 18 forebyggande atgarder.
Namnden foljde upp sin internkontrollplan i september 1 3, och det konstaterades att det
fanns tre mindre avvikelser. I forvaltningens uppfoljning framgar att avvikelser rattas till
och anvands i ett standigt larande for att undvika upprepning av handelsen. Namnden beslutade att godkanda uppfoljningen.
I januari 2020 har en uppfoljning for 2019 gjorts 14 . Tva avvikelser fanns. I forvaltningens
uppfoljning framgar att forhandsbedomningar och utredningar har utforts och beslut fattats inom lagstadgad tid men dokumentationen ligger efter. Namnden beslutade att godkanna uppfoljningen.
5.3.2 Genomfor namnden riskanalyser av uppdrag och verksamhet?

I uppfoljningen av internkontrollplanen per delar 2019 framgar att i syfte att ge social- och
arbetsmarknadsnamnden verktyg for arbetet med den interna kontrollen tar forvaltningen
arligen fram en internkontrollplan. For processer/rutiner identifieras risker. Bedomningen av att den identifierade risken ska intraffa liksom konsekvensen av att detta gars
darefter i en fyrgradig skala. Vid uppnadda varden mellan 8 -16 ar processen, rutinen
medtagen i internkontrollplanen.
Namnden har i skriftliga svar pa fragor angivit att det gars en fornyad riskanalys och bedamning (i matris) for tidigare medtagna aktiviteter dar risk bedomts foreligga for att
namnden ej nar mal nun. Stallningstagande gars om det finns nya risker som behaver
analyseras och darefter bedomas innan de tas med i nastkommande a.rs internkontrollplan. Dokumentationen sker i Stratsys.
Vi.dare har namnden svarat att det gars risk- och konsekvensanalyser samt handlingsplaner vid vaije storre verksamhetsforandring som behandlas i forvaltningens samverkansgrupp och namnd. Vi har noterat att det for en del av besparingsatgarderna finns kommentarer om vilka konsekvenser atgarden beraknas medfora for verksamheten.
5.3.3 F~r namnden ~terrapportering av beslut som fattas p~ delegation?

Enligt den nya kommunallagen far namnden sjalv besluta i vilken utstrackning beslut som
fattats pa delegation ska anmalas till dem. Lagen styr inte hur protokollen ska utformas
avseende detta mer an att beslutet ska protokollforas och tillkannages vilket innebar att
det racker att <let dokumenteras att ett beslut fattats och att detta tillkannages pa anslagstavlan.
I delegationsbestammelser for social- och arbetsmarknadsnamnden framgar att delegationsbeslut ska anmalas till namnden vid pafoljande sammantrade. Forvaltningen har utarbetat rutin for anmalan av delegationsbeslut 2018-05-31. I rutiner framgar bl.a. att alla
delegationsbeslut ska registreras sa att det gar att faststalla vem som fattat beslut, nar beslutet fattades och vad beslutet innehaller.
Vi.dare framgar att namnden fyra ganger per ar far en muntlig redovisning dar fyra arenden lottas fran respektive omrade.
Aterrapportering av delegationsbeslut har gjorts vid samtliga sammantraden 2019 med
undantag av sammantradet i januari. Beslutet hanvisar till en daterad lista som finns med
som underlag for beslut.

13
14

Social- och arbetsmarknadsnamnden 2019-09-23 § 100 diarenr 00005-2019
Social- och arbetsmarknadsnamnden 2020-01-29 § 4, diarienr 00008-2019
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Utifran ett stickprov av anmalda delegationsbeslut framgar att delegationsbesluten har
stad i delegationsbestammelserna och delegationsbesluten finns registrerade i diariet.
5.3.4 Foljer protokollen kommunallagen?

Av vad som framgar av namndens protokoll har dessa justerats och anslagits i enlighet
med kommunallagen. Av protokollen framgar vilka ledamater som narvarat och vilka
arenden som handlagts.

Bedomning
•

Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende
bade verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genomfors men av rutiner och svar
fran namnden framgar att analyserna till stor del gars av forvaltningen.

•

Namnden far aterrapportering av beslut som fattas pa delegation vid varje sammantrade. Protokollet bestar dock endast av hanvisning till en daterad lista.

•

Protokollen foljer komnmnallagen.

5.4

SAMLAD BEDOMNING

Var sammanfattande bedamning ar att social- och arbetsmarknadsnamnden i huvudsak
har skapat forutsattningar for tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll av verksamheten. Den sammanfattande bedamningen grundar sig pa bedamningen av de underliggande revisionsfragorna enligt foljande:
•

Namnden har antagit en plan och detaljbudget for sin verksamhet.

•

Narnnden har tolkat rnal och uppdrag fran fullmaktige och brutit ned dessa till
uppfoljningsbara mal.

•

Namnden har en regelbunden uppfoljning och rapportering av ekonomi och verksamhet da namnden har behandlat manadsuppfoljning, dar ekonomi och olika
nyckeltal ingar, vid vaije sammantrade.

•

Namnden nar inte fullt ut faststallda mal for ekonomin da namnden redovisar en
budgetavvikelse motsvarande -2,6 mkr for 2019.

•

Namnden nar inte fullt ut faststallda mal for verksamheten. Av 14 namndspecifika
mal har 10 mal uppnatts.

•

Namnden har fattat beslut om atgarder vid avvikelser gallande ekonomin. En atgardsplan antogs ijuni och en uppfoljning av att vidtagna atgarder har genomforts
aterfinns i namndens arsredovisning. Nar det galler verksamheten anger namnden
sjalva att de fattar beslut om atgarder vid avvikelser men vi har inte kunnat aterfinna beslut eller uppdrag till forvaltningen som styrker detta.

•

Namnden bedriver ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende
bade verksamhet och ekonomi. Riskanalyser genornfors men av rutiner och svar
fran namnden framgar att analyserna till stor del gars av forvaltningen.

•

Namnden far aterrapportering av beslut som fattas pa delegation vid vaije sammantrade. Protokollet bestar dock endast av hanvisning till en daterad lista.

•

Protokollen foljer kommunallagen.
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Rekommendationer
Namnden kan bli mer aktiv i riskanalyserna inom ramen for den interna kontrollen.
Beslut om atgarder vid avvikelser gallande verksamhetsmalen kan fortydligas.
Protokollforing avseende aterrapportering av delegationsbeslut kan fortydligas.
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KVALITETSSAKRING

Berorda uppgiftslamnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lamnade uppgifter
som finns med i revisionsrapporten.
Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade
uppgifter som anvands i analysen. Projektledaren har det primara ansvaret for att den
analys och de bedomningar och forslag som fors fram ar tillrackligt underbyggda.
Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en overensstammelse mellan revisionsfragorna/kontrollmalen, metoder, fakta, slutsatser/bedomningar och framforda forslag.
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ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE
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