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Revisionsrapport ”Granskning av 
ekonomistyrning och budgetefterlevnad” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning och budgetefterlevnad. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019.  
Granskningen syfte är att bedöma om välfärdsnämnden har rutiner som 
säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive uppföljning och att 
nämnden vidtar erforderliga åtgärder för att nå en budget balans. Det ingår 
även att bedöma om kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen har 
genomfört en övergripande analys av resursfördelningen samt vidtagit 
eventuella åtgärder utifrån analysen. Även kommunstyrelsen uppsikt över 
välfärdsnämnden har ingått i granskningen.  
Revisionen önskar att välfärdsnämnden och kommunstyrelsen lämnar 
synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 
den 13 mars 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas och när de beräknas vara genomförda.  
Revisionen uttryckte i revisionsberättelsen för år 2017 oro över 
resultatutvecklingen samt bedömde att det inte vidtagits tillräckliga åtgärder 
för att på sikt klara budgeten. I 2018 års revisionsberättelse riktade 
revisorerna anmärkning mot BAS-nämnden1 eftersom beslutade 
handlingsplaner inte varit tillräckliga för att klara 2018 års budget. Baserat på 
denna granskning så ser vi därför allvarligt på att välfärdsnämnden 
fortfarande inte kan visa att det finns tillräckliga handlingsplaner för en 
ekonomi i balans. Revisorerna överväger därför att lämna anmärkning i årets 
revisionsberättelse.   
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 

                                                      
1 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (numera välfärdsnämnden) 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska välfärdsnämndens 
ekonomistyrning och budgetefterlevnad. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden har rutiner som säkerställer 
ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive uppföljning och att nämnden vidtar 
erforderliga åtgärder för att nå en budget balans. Granskningen syftar att bedöma om 
kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen har genomfört en övergripande 
analys av resursfördelningen samt vidtagit eventuella åtgärder utifrån analysen. Vi har 
även bedömt kommunstyrelsens uppsikt över välfärdsnämnden.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är  
att  välfärdsnämnden inte i tillräcklig omfattning styr och följer upp ekonomin för att 

nå en budget i balans. Nämnden har inte beslutat om handlingsplan som visar att 
tillräckliga åtgärder kommer att kunna vidtas. I avsaknad av handlingsplan kan 
inte heller nämnden följa upp att åtgärder vidtas och får avsedd effekt. Vi ser 
särskilt allvarligt på att nämnden inte hörsammat kommunstyrelsens beslut om att 
upprätta handlingsplaner.  

att kommunstyrelsen har genomfört analyser som visar att resursfördelningen i varje 
fall inte är orimlig.  

att  kommunstyrelsen under året har haft uppsikt över välfärdsnämnden.  
Baserat på vår granskning är vår primära rekommendation att  

— välfärdsnämnden omgående upprättar en handlingsplan som säkerställer en budget 
i balans, se avsnitt 3.3. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi:  

— välfärdsnämnden mer frekvent följer upp nämndens ekonomi, se avsnitt 3.3. Det är 
en rekommendation som vi även riktar till kommunen som helhet, och att 
kommunstyrelsen därför inarbetar rutiner för mer frekvent uppföljning i kommande 
”Riktlinjer för styrning och ledning”, se avsnitt 3.1. 

— kommunstyrelsen dokumenterar resultatet av uppsiktsplikten mer tydligt, se 
avsnitt 3.4. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska välfärdsnämndens 
ekonomistyrning och budgetefterlevnad. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Välfärdsnämnden (tidigare BAS1-nämnden) har under flera år haft problem att klara sin 
budgetram, i varje fall sedan år 20172. De besparingsförslag som hittills har beslutats 
bedöms inte vara tillräckliga för att nämnden ska klara budgeten för år 2019. För att på 
sikt klara sitt uppdrag inom givna ramar behöver nämnden få en ekonomi i balans. 
En analysgrupp bestående av tjänstemän tillsatts på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Gruppens syfte är att stödja nämnderna i arbetet med att nå en ekonomi 
i balans.  
Utifrån ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys att granska 
välfärdsnämndens ekonomistyrning och budgetefterlevnad. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden har rutiner som säkerställer 
ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive uppföljning och att nämnden vidtar 
erforderliga åtgärder för att nå en budget balans. Granskningen syftar att bedöma om 
kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen har genomfört en övergripande 
analys av resursfördelningen samt vidtagit eventuella åtgärder utifrån analysen. Vi har 
även bedömt kommunstyrelsen uppsikt över välfärdsnämnden.  
Granskningen omfattade följande revisionsfrågor:   

— Har kommunstyrelsen genomfört en övergripande analys över resursfördelningen i 
kommunen? Har analysen beaktats i förslaget till budget? 

— Har nämnden en ändamålsenlig resursfördelning för de olika verksamheterna inom 
förvaltningen? 

— Har nämnden tillräckliga rutiner för att följa upp ekonomin löpande? 
— Har nämnden tagit fram förslag och beslutat om åtgärder för att nå en budget i 

balans? 
— Utövar kommunstyrelsen tillräcklig uppsikt över välfärdsnämnden? 
Granskningen omfattar år 2019. 
Granskningen avser välfärdsnämnden och kommunstyrelsen.  
Välfärdsnämnden har sedan våren 2019 ny ordförande och ny förvaltningschef. Vi har 
inte intervjuat avgående ordförande och förvaltningschef.  
 

                                                
1 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 
2 För år 2017 redovisades dock ett mindre underskott efter budgettillskott med medel från tillfälligt 
flyktingstöd som felaktigt periodiserats (se även får rapport från granskning av bokslut och årsredovisning 
per 2017-12-31) 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut såsom 

- Budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2021 för Kramfors kommun 
- Delårsrapport 2019 
- Protokoll och beslutsunderlag från välfärdsnämnd och kommunstyrelse 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bland annat budget med arbetsmaterial, välfärdsnämndens och 
kommunstyrelsens protokoll. 

— Intervjuer med berörda tjänstepersoner däribland ordförande och vice ordförande i 
välfärdsnämnden, presidiet för kommunstyrelsen, ledningsgruppen för 
välfärdsnämnden, kommunchef och ekonomichef. 

— Analyser i Kolada. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens ordförande, ordförande för 
välfärdsnämnd, förvaltningschef för välfärdsnämnden och kommunchef samt ansvarig 
för omställningsgruppen.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Allmänt om ekonomistyrning i Kramfors kommun 

Något övergripande dokument som beskriver rutinerna för budget och uppföljning finns 
inte. Såsom vi uppfattat kommer det att ingå i ”Riktlinjer för styrning och ledning” som 
håller på att tas fram.  
Inför respektive års budgetarbete tar kommunledningsförvaltningen fram instruktioner. 
Det finns även en budgetklocka som beskriver de olika momentens tidsmässiga 
förhållande till varandra. Instruktionerna inför budgeten för år 2019 fanns inte bevarade 
utan vi har tagit del av motsvarande inför budgeten för år 2020. Erhållen budgetklocka 
avser däremot beskrivning för budgetåret 2018. 
Vi har gjort följande sammanfattning av budgetprocessen såsom vi uppfattat den 
(kronologisk ordning – för budgetåret 2019 anges tidpunkten med kursiv stil): 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, fungerar som budgetberedning, beslutar om 
planeringsförutsättningarna januari året före budgetåret (januari 2018). 
Handläggare är ekonomichef med stöd av kommundirektör. Vissa år, bl a inför 
år 2019, deltog även nämndsordförande.  

• Budgetkonferens (mars 2018) – deltagande politiker och tjänstepersoner. 

• Budget beslutas av kommunfullmäktige (juni 2018 och eftersom det var ett valår 
även november 2018) 

• Detaljbudgeten läggs (december 2018) 
Mellan ovanstående tillfällen har tjänstepersonerna till uppgift att bereda underlag. Det 
finns också möjlighet för politiken att lämna utredningsuppdrag. Principerna för 
fördelning av budgeten redovisas närmare under avsnitt 3.2. 
Under året sker uppföljningar av ekonomin vid följande tillfällen: 

• Prognos per februari  

• Prognos per april (tertial 1) 

• Prognos per 31 augusti (delårsbokslut/tertial 2) 

• Prognos per 31 oktober 
Enligt uppgift har ekonomichefen mandat att ställa in prognoserna per februari och 
oktober. 
En prognos upprättades per februari och april 2019, se vidare under 3.3.2 och 3.4.  
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3.1.1 Bedömning 
Våra revisionsfrågor omfattar inte någon bedömning av kommunens övergripande 
process för budget och uppföljning. I syfte att förstå processen i sin helhet har vi på ett 
övergripande plan tagit del av rutinerna. Baserat på den begränsade granskningen gör 
vi följande iakttagelser: 
Vi anser att det är bra att rutinerna för budget- och uppföljning dokumenteras såsom 
planeras i styrdokumentet ”Riktlinjer för styrning och ledning”. Vi anser att det är viktigt 
att processen följer ett förutbestämt mönster för både den politiska ledningen och 
förvaltningsledningen, vet när och vad som förväntas. Rutinerna bör naturligtvis 
löpande utvärderas och ständigt förbättras. 
Vi är kritiska till att uppföljning av ekonomin begränsas till två – fyra tillfällen per år. Vi 
anser att styrelse och nämnder måste få information om utfallet månadsvis, för att 
snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.  

3.2 Kommunstyrelsens övergripande analys och resursfördelning 
Ramen, d v s hur mycket medel som står till förfogande, är givna utifrån SKL3s 
prognoser för skatteunderlaget. Kommunen väljer för att få en mer rättvisande prognos 
att räkna med en årlig befolkningsminskning om 1 % istället för alternativet att följa 
rikets utveckling.  
Utgångspunkten för fördelning av ramar till styrelse och nämnder är i allt väsentligt 
föregående års budget. Det sker en analys och fördelning utifrån demografiska 
förändringar, till exempel om antalet äldre ökat i förhållande till barn och unga.  
Kostnader räknas upp bland annat utifrån de prognoser som finns för löneökningar och 
andra kostnadsökningar samt pensionerna baseras på prognoser från 
pensionsadministratören. 
I maj 2018 fick kommunchefen i uppdrag att tillsätta en analys- och omställningsgrupp4. 
Syftet var att intensifiera arbetet med att uppnå en ekonomi i balans samt förstärka 
kommunstyrelsens uppsikt. I fokus var BAS- och BKU5-nämndernas problem med att 
klara budgeten för år 2018 och 2019. Gruppen leddes av dåvarande chef för stöd och 
service (tidigare ekonomichef) och bestod av tjänstepersoner från HR, BAS-
förvaltningen, administrativa enheten och ekonomienheten. Gruppen avvecklade 
våren 20196. Orsaken till avvecklingen är dels att omställningsarbetet ska integreras i 
ordinarie ekonomi- och verksamhetsstyrning samt att flera i gruppen ingående 
tjänstepersoner under året har fått andra ledande positioner inom kommunen.  
  

                                                
3 Sveriges kommuner och landsting 
4 KS 2018-05-15 § 65 
5 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden – nuvarande utbildningsnämnd  
6 KS 2019-04-09 § 51 
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Vi har vid intervju med dåvarande ansvarig för analys- och omställningsgruppen fått ta 
del av underlag som vi bedömer är viktiga för att förstå kommunens modell för 
resursfördelning. 

• Borgholmsmodellen 

Kramfors kommun har enligt dokumentet under år 2016 och i början av år 2017 räknat 
på vilka effekter en ramfördelning utifrån den så kallande Borgholmsmodellen skulle 
ge. Modellen innebär att för de kostnader som omfattas av kostnadsutjämningen så 
görs jämförelsen mot den teoretiska kostnad som används i utjämningen och för övriga 
verksamheter jämförelser med liknande kommuner.  
Beräkningarna har enligt modellen visat att budgeten för Kramfors kommun teoretiskt 
sett skulle kunna vara 91 mnkr lägre för år 2015 och 80 mnkr för år 2016. 
Bedömningen blev dock att modellen inte är stabil mellan åren, särskilt inte vad gäller 
fördelning mellan skolan och omsorgen.  
Jämförelser gjordes även med en anpassad Borgholmsmodell och en schablonmodell 
som innebär att sparbetingen läggs ut procentuellt. Slutsatsen mellan dessa 
jämförelser och den traditionella modellen att utgå från senast kända budgetram och 
göra demografiska justeringar med generella sparbeting inte skiljer sig nämnvärt åt. 

• Analysgruppens slutrapport 
Av analysgruppens slutrapport med tillhörande presentation framgår att kostnaderna 
för i stort sett samtliga kommunens verksamheter är högre i jämförelse med snittet för 
samtliga kommuner. Det förklaras många gånger med att Kramfors kommun har fler 
anställda inom många verksamheter jämfört med snittet för andra kommuner.  
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Vi har från Kolada7 tagit fram följande underlag som visar kostnader för olika 
verksamheter. Av tabellerna framgår att Kramfors kommuns kostnader (räknat på 
kostnad per invånare) inom flera områden ligger högre än såväl liknande kommuner8, 
länets kommuner och genomsnittet för alla kommuner. 
 

 
 

                                                
7 Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Nyckeltalen bygger ofta på 
nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.  
8 Likande kommuner i Koladas analys är Hagfors, Tomelilla, Ovanåker, Sala, Arvika, Heby och Bjuv 
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Nedanstående tabell visar nettokostnadsavvikelsen d v s nettokostnaden jämförs med 
referenskostnaden (”statistiskt förväntad” kostnad). Resultat över 0 indikerar högt 
kostnadsläge, p g a hög ambitionsnivå eller låg effektivitet.  
 

 
 

3.2.1 Bedömning 
Beslutsunderlaget för budgeten består i stort sett av det som finns i själva 
budgetdokumentet. Vi har i samband med vår faktagranskning fått ta del av ett 
underlag som uppges varit en del av arbetet med budget inför år 2019. Underlaget 
består av bland annat jämförelser av kostnader mot andra kommuner. Vi menar att 
sådana analyser är viktiga för att inför varje budgetår säkerställa att ramarna är rimliga 
för respektive nämnd.  
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Sannolikt hade analys- och omställningsgruppens material liten påverkan på budgeten 
för år 2019 då gruppen bildades strax innan budgetramarna för år 2019 fastställdes. Vi 
konstaterar dock att gruppens analyser visar att kostnaderna i Kramfors kommun 
generellt är höga och att det finns en besparingspotential inom samtliga nämnder. Våra 
egna analyser mot Kolada visar på motsvarande resultat.  

3.3 Välfärdsnämndens styrning och uppföljning 

3.3.1 Resursfördelning och budget 
Nämndens arbete med budget för de olika verksamheterna påbörjas parallellt med 
arbetet med ramarbetet, d v s under våren 2018. Den slutliga verksamhetsplanen med 
budget antogs dock först februari 20199 vilket förklaras av den nya mandatperioden 
som påbörjades vid årsskiftet. Ytterligare en bidragande orsak till det sena 
budgetbeslutet är att ordförande för nämnden i början av mandatperioden avgick och 
en ny ordförande tillträdde. 
Nämndens detaljbudget för år 2019 är enligt verksamhetsplanen fördelad enligt nedan 
(tkr): 
Ansvar  Område Budget 

2018  
Budget 2019 
(kända behov) 

Sparbeting  Budget 
2019  

3181  Bas-förv 
Gemensamt  

-9 987  21 551  -20 234  1 317  

3182  SVO  267 762  275 534  -8 000  267 534  
3183  FS  119 280  122 653  -2 950  119 703  
3184  IFO  81 735  89 375  -2 000  87 375  
3185 VIA 24 249    
3186  KLH  40 138  38 561  -150  38 411  
  523 177 547 674 -33 334 514 340 
Ram 2019   514 340   

Av tabellen framgår att drygt 33 mnkr inte är inarbetade i detaljbudgeten (benämnt som 
sparbeting). Det bör också noteras att 20 mnkr av sparbetinget ligger på raden ”BAS-
förvaltning Gemensam”.  
Under våren 2019 tillträdde en ny förvaltningschef. På förslag från förvaltningschefen 
beslutade nämnden att godkänna ny handlingsplan budget 2019. Sparbeting 
fördelades ut som kostnadsminskningar på respektive enhet enligt nedan (tkr): 

 Budget Kostnadsminskning 
Gemensamt  842 50 
Stöd, vård och omsorg  267 817 17 200 
Funktionsstöd  119 859 7 700 
Individ och familjeomsorg 87 395  5 600 
Kvalitetsledning och hälsa  38 426 2 450 
SUMMA  514 339 33 000 

 

                                                
9 2019-02-07  
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Bakgrunden till att besparingarna fördelades ut till respektive verksamhet är att 
förvaltningsledningens uppfattning är att det finns utrymme för besparingar inom 
respektive område. Det i sin tur grundar sig på jämförelser med andra kommuner.  
I bilaga 1 finns tabeller över kostnad per brukare eller per invånare hämtade från 
Kolada, även här i jämförelse med liknande kommuner, länets kommuner och alla 
kommuner. Såsom framgår av tabellerna är det främst kostnaderna i hemtjänsten men 
även individ- och familjeomsorgen som avviker kraftigt i negativ bemärkelse mot övriga 
kommuner. Kommunen har tidigare haft en lägre kostnad för missbruksvård av vuxna 
men som under senaste året (2018) ökat betydligt för att närma sig övriga kommuner. 
Vi uppfattar att respektive verksamhetschef har tagit till sig uppdraget och påbörjat ett 
arbete för att komma i ram. Någon formell handlingsplan finns däremot inte upprättad, 
varken på verksamhetsnivå eller förvaltningsnivå. 
Vi har valt att närmare kommentera de två enheter där tidiga prognoser visat på stora 
underskott. 
Stöd, vård och omsorg 
I verksamhetsområdet ingår bland annat äldreomsorg och särskilda boenden. 
Verksamheten har inte inarbetat ovanstående kostnadsminskning i budgeten för 
respektive enhet. Verksamhetschef bedömer att budgeten, exklusive ovanstående 
kostnadsminskning, är realistisk.  
Välfärdsnämnden har under våren 2019 genomfört en genomlysning av äldreomsorgen 
i Kramfors10. Fokus har varit på hemtjänsten. Utredningen visar på att kommunen har 
hög volym beviljad tid, hög kringtid11 och kostnadsdrivande hälso- och 
sjukvårdsinsatser.  
Det pågår enligt uppgift ett arbete med att effektivisera hemtjänsten. Bland annat 
analyseras den produktiva tiden månadsvis och även genomsnittstid för enskilda 
insatser. De olika hemtjänstgrupperna har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att öka 
den produktiva tiden och minska negativt avvikande tider för insatser.  
Även gällande särskilda boenden pågår enligt uppgift ett arbete med att åstadkomma 
besparingar. Ett exempel som nämns är Nybo. Enligt enhetschefen vid boendet avser 
de genomförda förändringarna schemaläggning, som förutom besparing inneburit att 
delade turer har försvunnit. Enhetschefen uppger att information om förändringarna har 
lämnats till övriga enhetschefer. 
Sjukfrånvaron är ett mått som följs inom hela stöd, vård och omsorg då särskilt 
korttidsfrånvaron är kostnadsdrivande.  
  

                                                
10 Genomförd av InRikta 
11 D v s låg produktiv tid 
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Individ och familjeomsorg 
Även för individ- och familjeomsorgen är kostnadsminskningen inte utlagd i 
detaljbudgeten. Vi noterar att det finns indikationer på att budgeten, innan 
besparingarna, är lågt räknad. Det gäller exempelvis dygnskostnader för placeringar 
där en ny upphandling inneburit en kostnadsökning med ca 20 % som inte är beaktad. 
Det är även bitvis lite lågt räknat på antal placerade dagar utifrån tidigare års 
erfarenheter.  
Bland de åtgärder som nämns är fler hemmaplanslösningar. Att i högre grad ha 
tillsvidareanställda socialsekreterare, jämfört med inhyrda, minskar 
bemanningskostnaderna och ökar möjligheterna att driva mer effektiv verksamhet 
genom mer kontinuerlig bemanning.  

3.3.2 Uppföljning av ekonomi 
Vår granskning fokuserar på nämndens arbete under år 2019. Vi konstaterar dock att 
det vid ingången av år 2019 saknades handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans 
för året. 
Välfärdsnämnden har under år 2019 fattat följande beslut gällande ekonomi: 

Datum § Beslut 

2019-01-08 - 

2019-02-07, 
§ 20 

Handlingsplan budget 2019 godkänns. Åtgärderna uppgår till 13 mnkr 
och nämnden konstaterar att det är långt ifrån tillräckligt för att nå 
tilldelad ram.  
Några mindre utredningsuppdrag beslutas. 

2019-03-28, 
§ 33 

Förvaltningschef får i uppdrag att revidera handlingsplanen i sin 
helhet (se även avsnitt 3.3) 

2019-05-23, 
§ 38 

Ekonomen informerar om budgetprognos för 2019. Nämnden lägger 
informationen med godkännande till handlingarna.  

§ 42 Ny handlingsplan budget 2019 godkänns. Handlingsplanen innehåller 
ingen närmare beskrivning av åtgärder, dess effekter eller 
tidsperspektiv, se avsnitt 3.3 
Uppföljning av ekonomiskt läge och prognos ska ske vid varje 
sammanträde.  

2019-09-26, 
§ 48 

Förvaltningschef m fl informerar om vad som händer i 
verksamheterna (se nedan). 
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Datum § Beslut 

2019-09-26, 
§ 54 

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
I ärendet finns följande kommentar: ” Prognosen visar ett underskott 
om 37 mnkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak minskade 
intäkter från migrationsverket men här finns även tidigare redovisade 
kostnader för exempelvis utredningar, placeringar barn och unga, och 
enskilda ärenden som en del av förklaringen.” 

2019-10-24, 
§ 65 

Förvaltningschef och verksamhetschefer ger en lägesrapport om 
arbete med åtgärder för en ekonomi i balans (se nedan).  
Nämnden noterar med tillfredsställelse att arbetet med den nya 
handlingsplanen skjutit far, men uppmanar förvaltningen att 
ytterligare intensifiera åtgärderna för en ekonomi i balans.  

 
Vi kan inte se att välfärdsnämnden har behandlat den ekonomiska prognosen för 
februari. Prognosen för april behandlades, se § 38, som informationsärende. Av 
handlingarna framgår inte vilka underlag som nämnden fick ta del av för ärendet. Enligt 
kommunstyrelsens handlingar uppgår prognoserna till – 40,3 mnkr12 respektive 
– 35,5 mnkr13. 
Av delårsrapporten per 31 augusti 2019 framgår att det prognosticerade resultatet är 
sämre än sparbetinget, varav stora avvikelsen avser individ- och familjeomsorgen 
medan stöd, vård och omsorg har hämtat in en liten del av sparbetinget.  
Till informationspunkterna §§ 48 och 65 har vi tagit del av en presentation som ska ha 
visats för nämnden. Enligt förvaltningschefen är det ett resultat av det arbete som 
initierades i april av förvaltningen för att få en mer ändamålsenlig uppföljning. Enligt 
uppgift kommer rapporterna att utvecklas ytterligare. Det framgår dock inte i 
informationsärendet att dessa presentationer varit en del av beslutsunderlaget. Några 
exempel på de uppgifter som presenteras är utvecklingen av försörjningsstöd, 
placeringar av ensamkommande barn, sjukfrånvaro och antal TES-timmar.  
Såsom framgår av beslutstexten i tabellen ovan har nämnden inte fattat några beslut 
utöver att godkänna delårsrapporten.  
  

                                                
12 Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 48 
13 Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 87 
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I nedanstående tabell redovisas nämnden som helhet samt de två områden som 
redovisar störst avvikelse.  

mnkr Sparbeting Prognos 

Välfärdsnämnden - 33,8 - 37,0 

Stöd, vård och omsorg - 17,2- - 14,2 

Individ och familjeomsorg - 5,6 - 22,7 

Av texten i delårsrapporten framgår ett antal orsaker till utvecklingen. Förklaringarna 
synes vara blandat, både förändringar i budgeten jämfört med tidigare år och 
förklaringar till avvikelser mot budget. Belopp, antal och nyckeltalsanalyser saknas.  
Vad gäller effekter av åtgärder som vidtagits för stöd, vård och omsorg är att resultatet 
av den genomlysning av hemtjänsten som genomförts förväntas synas först under 
nästa år. För särskilt boende framgår att det är tekniska lösningar på gång för att 
reducera behovet av nattpersonalen men på grund av förseningar har detta lett till 
ökade kostnader. Enligt individ- och familjeomsorgen äts de goda effekterna av ett 
förändrat arbetssätt upp av ökade kostnader för försörjningsstöd samt av att 
omställningen av verksamheten för ensamkommande barn tar tid. Kostnaderna för 
bemanning uppges ha minskat då individ- och familjeomsorgen inte längre har några 
konsulter.  

3.3.3 Bedömning 
Vi är oroade över att det inte finns några konkreta handlingsplaner för att komma i ram. 
Även om verksamheterna har bedömt att det finns besparingspotential menar vi att det 
behöver dokumenteras i handlingsplan. Syftet med planen är att visa vilka åtgärder 
som ska vidtas, vilken effekt de beräknas få och när effekter tidsmässigt beräknas 
uppnås. Både nämnden och förvaltningsledningen behöver följa upp handlingsplanen 
för att säkerställa att åtgärderna vidtas och får den effekt som förväntas. Enligt uppgift 
från förvaltningschefen kommer nämnden att behandla en mer genomarbetad och 
detaljerad handlingsplan vid sammanträdet i december.  
Nämndens behandling av formella ekonomirapporter, utöver helåret, är begränsad till 
delårsrapporten per augusti. Nämnden erhöll visserligen ett antal ekonomiska nyckeltal 
vid sammanträdet i oktober men av den rapporten är det inte möjligt att bedöma om till 
exempel budgetavvikelserna förändrats då det saknas en periodiserad budget eller 
formell prognos. Vi anser att nämnden behöver följa upp ekonomi vid betydligt fler 
tillfällen än en gång per år förutom helåret. Nämnden fattade också ett sådant beslut 
vid sammanträdet i maj. Vi anser också att nämnden bör överväga att lägga in 
ytterligare sammanträden under rådande förhållande, eftersom det inte har några 
sammanträden under perioden juni – augusti samt för november månad. 
Vi anser att den verbala beskrivningen i delårsrapporten behöver förstärkas för att 
läsaren ska få förståelse för det ekonomiska läget och orsakerna till det.  
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Vi noterar att av nämndens inledande text i delårsrapporten framgår att tidigare 
utbetalda medel för ensamkommande barn har använts för att täcka insatser för 
placeringar, hemtjänst och konsultkostnader. Vår bedömning är att när intäkterna för 
bl a ensamkommande minskat (på grund av ändring i ersättningssystemet och kraftig 
minskning av antalet ensamkommande) så har inte nämnden lyckats minska 
kostnaderna för den totala verksamheten i samma utsträckning. Detsamma gäller att 
när kostnaderna för konsulter minskat så har det ätits upp andra områden. Att 
kostnaderna ökat på grund av förseningar vad gäller tekniska lösningar torde snarare 
innebära att kostnaderna är oförändrade och att besparingen inte har kunnat göras. Vi 
anser att delårsrapporten därför inte tydliggör hur intäkter och kostnader har förändrats 
utifrån olika orsaker och att sambanden som redovisas är vaga och otydliga.  
Vi kan av informationen i delårsrapporten inte se att det finns några större positiva 
effekter av de åtgärder som verksamheten uppger att de har vidtagit, vare sig 
per 31 augusti eller med beräknad effekt på helåret 2019. I något fall anges viss effekt 
under år 2020.  
Vår bedömning är att delårsrapporten inte ger ett tillräckligt underlag för analys och 
beslut om åtgärder. 
Vi har som framgår ovan även tagit del av den rapportering som förvaltningsledning 
lämnat vid sammanträdena i september och oktober. Rapporterna saknar koppling till 
vilka resultat, både vad gäller nyckeltalet och den ekonomiska effekterna, som 
förväntas utifrån de åtgärder som förvaltningen arbetar med. I några fall är vi 
tveksamma till om nyckeltalet är relevant för att mäta vidtagna åtgärder. Vi bedömer att 
rapporterna behöver vidareutvecklas för att bli det underlag som nämnden behöver för 
att kunna följa upp om åtgärderna fått tillräcklig effekt.  
Vi anser att välfärdsnämnden inte tar ett tillräckligt ansvar för nämndens ekonomi. 
Nämnden saknar underlag (handlingsplan) som styrker att förvaltningen kommer att 
kunna vidta tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.  

3.4 Kommunstyrelsens uppsikt 
Vi har noterat att kommunstyrelsen beslutat uppmana dåvarande BAS-nämnden att 
vidta åtgärder redan under år 2018. I ett beslut från maj 201814 framgår att 
kommunstyrelsen ska  

Intensifiera uppsikten över BAS-nämnden och BKU-nämnden genom att kräva 
muntlig rapport om hur anpassningsarbetet fortskrider vid varje 
kommunstyrelsesammanträde tills annat beslutas. 

  

                                                
14 § 65 
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Vår granskning avser år 2019 och vi har därför tagit del av kommunstyrelsens protokoll 
under året. Vi noterar följande beslut gällande uppsikt över välfärdsnämnden: 

Datum § Ärende Beslut15 

2019 -  

2019-02-12, 
§ 21 

Förvaltningschef informerar 
om kommunens ekonomi med 
fokus på handlingsplaner 
(inga bilagor) 

Lägga informationen med 
godkännande till handlingarna 

2019-03-12 -  

2019-04-09, 
§ 40 

Årsredovisning för Kramfors 
kommun 2018 

Uppmana välfärdsnämnden att 
besluta om ytterligare åtgärder i sina 
handlingsplaner för att anpassa 
verksamheten till beslutad 
budgetram 

§ 48 Ekonomisk prognos grundad 
på februariutfall 2019 (inga 
bilagor) 

Uppmana välfärdsnämnden att 
besluta om ytterligare åtgärder i sina 
handlingsplaner för att anpassa 
verksamheten till beslutad 
budgetram 

2019-05-14, 
§ 55 

Chef välfärdsnämnden 
informerar om 
välfärdsförvaltningens arbete 

Lägga informationen med 
godkännande till handlingarna 

2019-06-11, 
§ 87 

Fördjupad ekonomisk prognos 
per april 2019 

Uppmana välfärdsnämnden att 
besluta om ytterligare åtgärder i sin 
handlingsplan för att anpassa 
verksamheten till beslutad 
budgetram. 

2019-09-10 - - 

2019-10-15, 
§ 125 

Chef välfärdsnämnden 
informerar om deras 
delårsbokslut 

Lägga informationen med 
godkännande till handlingarna 

                                                
15 Vi har enbart fokus på välfärdsnämnden varför eventuellt övriga nämnder har tagits bort ur 
beslutsmeningen. 
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Datum § Ärende Beslut15 

§ 131 Delårsrapport för Kramfors 
kommun 2019-08-31 

Förslag till beslut av 
kommunfullmäktige: 
Uppmana välfärdsnämnden att 
besluta om ytterligare åtgärder i sin 
handlingsplan för att anpassa 
verksamheten till beslutad 
budgetram. 
Uppdra till kommunstyrelsen att med 
uppsiktsplikten som utgångspunkt 
intensifiera arbetet med att följa hur 
arbetet med handlingsplanerna för 
välfärdsnämnden fortskrider. 

 

3.4.1 Bedömning 
Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte fullt ut följt sitt eget beslut från maj 2018 och 
därför inte vid varje sammanträde fått information om hur läget fortskrider. Vi bedömer 
dock att styrelsen under år 2019 regelbundet fått information från förvaltningen. 
Styrelsen har vid tre tillfällen beslutat om att uppmana välfärdsnämnden att besluta om 
ytterligare åtgärder. Såsom vi uppfattar har välfärdsnämnden inte hörsammat detta. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen kan förtydliga sin uppföljning inom ramen för 
uppsiktsplikten genom att dokumentera svaren från välfärdsförvaltningen om hur 
arbetet fortskrider, endera direkt i protokollet eller i begära in särskilda underlag som 
läggs som bilagor.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är  
att  välfärdsnämnden inte i tillräcklig omfattning styr och följer upp ekonomin för att 

nå en budget i balans. Nämnden har inte beslutat om handlingsplan som visar att 
tillräckliga åtgärder kommer att kunna vidtas. I avsaknad av handlingsplan kan 
inte heller nämnden följa upp att åtgärder vidtas och får avsedd effekt. Vi ser 
särskilt allvarligt på att nämnden inte hörsammat kommunstyrelsens beslut om att 
upprätta handlingsplaner.  

att kommunstyrelsen har genomfört analyser som visar att resursfördelningen i varje 
fall inte är orimlig.  

att  kommunstyrelsen under året har haft uppsikt över välfärdsnämnden.  

4.1 Rekommendationer 
Baserat på vår granskning är vår primära rekommendation att välfärdsnämnden 
omgående upprättar en handlingsplan som säkerställer en budget i balans, se 
avsnitt 3.3. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi även att:  

— välfärdsnämnden mer frekvent följer upp nämndens ekonomi, se avsnitt 3.3. Det är 
en rekommendation som vi även riktar till kommunen som helhet, och att 
kommunstyrelsen därför inarbetar rutiner för mer frekvent uppföljning i kommande 
”Riktlinjer för styrning och ledning”, se avsnitt 3.1. 

— kommunstyrelsen dokumenterar resultatet av uppsiktsplikten mer tydligt, se 
avsnitt 3.4. 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lena Medin   
Certifierad 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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A Kostnad per brukare 
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