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Granskning av sacialnämndens ansvarsutövande 2012 

Av kommunallagen framgår att socialnämnden skall inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Den skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. I nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Med intern kontroll avses bl a att säkerställa att tillförlitliga rutiner används för att styra och kon-
trollera verksamheten. 

Av kommunfullmäktiges regelverk framgår bl a att socialnämnden är skyldig att omgående vidta 
åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad budgetram. 

Vår granskning visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett underskott på 11,5 miljoner 
förhållande till driftbudgetram. 

Våra granskningar visar följande: 
- Att socialnämnden för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verk-

samheten inom tilldelad budget 
Att nämnden inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva 
verksamheten inom budget 
Att nämndens interna kontro11 inom ekonorniområdet varit otillräcklig 
Att nämndens rutiner för att upprätta rim1iga ekonomiska årsprognoser (beslutsunder-
lag) inte varit tillförlitliga 

Sammantaget gör vi en samlad bedömning att det finns tillräckliga underlag för att rikta an-
märkning mot socialnämnden för 2012. 
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Inför ansvarsprövning 2012: socialnämnden 

Sammanfortining 

På uppdrag av revisorerna i Arvidsjaurs kommun har PwC genomfört en granskning 
av socialnämnden. Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för 
revisorernas uttalande i revisionsberättelse för år 2012. 

Granskningen visar att socialnämnden för år 2 012 redovisar ett underskott på n,5 
miljoner kronor i förhållande till den driftbudgetram som tilldelats av 
kommunfullmäktige. 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att det 
finns tillräckliga underlag för att rikta anmärkning mot socialnämnden. Väljer 
revisorerna att i revisionsberättelse 2012 rikta anmärkning mot nämnden bör detta 
uttalande vila på följande grunder: 

- Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av 
fullmäktige eller i föreskrifter 

- Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll 

Ekonomisk skada 
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2. Dalledning 

2.1. Bakgrund 
Revisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att det 
sker en särskild granskning av socialnämnden. 

Nämnden redovisar för år 2012 ett underskott på 11,5 miljoner i förhållande till 
driftbudgetram. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att utgöra ett underlag inför revisorernas uttalanden 
revisionsberättelse för år 2012. 

I tid avgränsas granskningen huvudsakligen till kalenderåret 2 012.   

2.3. Revisionskriterier 
Följande styrande dokument utgör revisionskriterier i denna granskning: 

- Kommunallagen 
- God revisionssed i kommunal verksamhet, SKL 
- Budget 2012, Arvidsjaurs kommun 
- Regler för verksamhets- och ekonomistyrning i Arvidsjaurs kommun 

2.4. Metod 
Granskningen har skett genom analys av relevant dokumentation. 
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30 Grarakningsresufitat 

33. Socialnamndens uppdrag 
Av kommunallagen framgår att nämnderna skall var och en inom sitt område se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, I nämndens uppdrag 
ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Med intern kontroll 
avses bl a att säkerställa att tillförlitliga rutiner används för att styra och kontrollera 
verksamheten. 

Socialnämnden fullgör det uppdrag som den tilldelats av kommunfullmäktige. 

Av kommunfullmäktiges regelverk framgår bl a att socialnämnden är skyldig att 
omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad 
budgetram. 

3.2.  Socialnämndens styrning och kontroll 
Vår granskning visar följande: 

• Nämnden har i mars 2011 antagit plan för utvärdering och återrapportering 
inom socialnämndens verksamhetsområden. I planen regleras hur ofta den 
ekonomiska uppföljningen ska äga rum. Däremot ges ingen styrning hur den 
ekonomiska uppföljningen/rapporteringen ska vara strukturerad 

• Nämnden har under år 2012 haft fem sammanträden där protokoll förts 

• Nämnden har under år 2012 fått ekonomisk redovisning vid fyra 
sammanträden. Rapporteringen har bl a innefattat utfall för olika 
verksamheter och årsprognos på total nivå (intäkts-/kostnadsslag) 

• Nämnden har tidigt fått signal om att 2012 års verksamhet inte förväntas 
drivas inom tilldelad budgetram. 

• Nämnden har informerat kommunstyrelse/kommunfullmäktige om 
förväntat underskott mot driftbudget 2012 

• Nämnden har, efter uppmaning från kommunfullmäktige, under hösten 
upprättat och godkänt en åtgärdsplan. Besparingarna i åtgärdsplanen (1,2 
miljoner kr) är inte av den omfattning som krävs för att nå en ekonomi i 
balans 

• Nämnden redovisar för år 2012 ett underskott i förhållande till driftbudget 
på 11,5 miljoner kr. Underskottet motsvarar ca 8 % av nämndens totala 
budgetram. Underskottet är väsentligt större än de årsprognoser som 
lämnats till nämnden, t ex per augusti och november månad. 
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•  Redovisat underskott för år 2012 är av en sådan omfattning att kommunen 
inte kan upprätthålla det lagstadgade ekonomiska balanskravet 

I bilaga lämnas dels en redovisning av socialnämndens och kommunfullmäktiges 
agerande inom ekonomiområdet under granskningsperioden. 

Revisionell bedömning: Nämnden bedöms inte vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att bedriva 2012 års verksamhet inom tilldelad budget. Nämnden har inte fullgjort 
sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom 
tilldelad budgetram. Nämndens interna kontroll bedöms inte vara tillräcklig. 
Nämndens rutiner för att upprätta rimliga ekonomiska årsprognoser 
(beslutsunderlag) bedöms inte vara tillförlitliga. 

3.3. Ansvarsprövning 
revisorernas uppdrag ingår att pröva om styrelse, nämnder och 

fullmäktigeberedningar fullgör sitt uppdrag på avsett sätt. Grunder för denna 
ansvarsprövning återfinns i dokumentet "God revisionssed för kommunal 
verksamhet" (utgiven av Sveriges kommuner och landsting). 

Av god revisionssed framgår följande grunder för att rikta anmärkning/ej bevilja 
ansvarsfrihet: 

1. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av 
fullmäktige eller i föreskrifter 

2. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
3. Förtroendeskada eller annan materiell skada 
4, Ekonomisk skada 
5. Obehörigt beslutsfattande 
6. Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 
7. Otillräcklig beredning av ärenden 
8. Ej rättvisande redovisning 

I god revisionssed ges även en vägledning om innebörden av respektive område. 

revisorernas uppdrag ingår att göra en sammanvägd bedömning om det finns 
tillräcidiga underlag att rikta anmärkning/ej bevilja ansvarsfrihet. 

Revisionell bedömning: Utifrån genomförd granskning gör vi en sammantagen 
revisionell bedömning är att det finns tillräckliga underlag för att rikta anmärkning 
mot socialnämnden. 

Väljer kommunens revisorer att rikta anmärkning i revisionsberättelsen bör detta 
uttalande vila på grunderna nr 1, 2 och 4 (se ovan). 
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Bi hig 
Socialnämnden: 

Datum 	Ärende 
2012-03-13 

2012-03-13 

2012-05-28 

2012-09-25 

Nämnden uppdrar till ordförande och socialchef att upprätta en 
konsekvensanalys av den driftbudgetram som tilldelats socialnihnnden 
och överlämna den till kommunfullmäktige. Det kan inte verifieras att 
någon analys behandlats av kommunfullmäktige 

Nämnden behandlar budgetuppföljning t o m januari 2012. Nämnden 
beslutar med beaktande lägga redovisningen till handlingarna. 

Nämnden behandlar delårsbokslut 2012-04-30. I bokslutet redovisar 
ekonomiskt utfall för perioden i förhållande till årsbudget, jämförelse med 
motsvarande tidpunkt föregående år samt årsprognos. Av bokslutet 
framgår att nämnden prognostiserar ett årsresultat på - 3,5 miljoner kr i 
förhållande till tilldelad budgetram. I bokslutet redovisas även inom vilka 
budgetposter på övergripande nivå som underskottet är hänförligt till. 
Nämnden beslutar att godkänna bokslutet och överlämna det till 
kommunfullmäktige. 

Nämnden behandlar delårsbokslut 2012-08-31. I bokslutet redovisar 
ekonomiskt utfall för perioden i förhållande till årsbudget, jämförelse med 
motsvarande tidpunkt föregående år samt årsprognos. Av bokslutet 
framgår att nämnden prognostiserar ett årsresultat på 3,1 miljoner kr i 
förhållande till tilldelad budgetram. I bokslutet redovisas även inom vilka 
budgetposter på övergripande nivä som underskottet är hänförligt till. 
Nämnden beslutar att godkänna bokslutet och överlämna det till 
kommunfullmäktige. 

2012-09-25 	Nämnden behandlar ekonomisk åtgärdsplan. Redovisade åtgärder 
förväntas motsvara besparingar på knappt 1,2 miljoner kr. Nämnden 
godkänner planen och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2012-12-04 	Nämnden behandlar ekonomisk uppföljning t o m november månad. 
Årsprognosen redovisar ett driftunderskott med minst 3,5 miljoner kr. 
Nämnden beslutar att beakta redovisningen. 

2013-03-19 
	

Nänmden behandlar bokslut för år 2012. Av bokslutet framgår att 
nämnden redovisar ett underskott i förhållande till driftbudget på ca 11,5 
miljoner kr. Nämnden beslutar att godkänna bokslutet. 

Kommunfullmäktige 

Datum 	Ärende 
2011-06-27 
	Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för styrelse och nämnder 

2012. Av beslutet framgår att socialnämnden tilldelats en nettobudgetram 
(drift) på 144 056 000 kr. 
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2012-06-25 
	

Fullmäktige behandlar delårsbokslut 2012-04-30. Fullmäktige beslutar 
att uppdra till socialnämnden att upprätta en åtgärdsplan för att uppnå 
budget i balans. 

	

2012-10-29 	Fullmäktige behandlar socialnämndens åtgärdsplan för att nå budget i 
balans. Fullmäktige beslutar att ta emot upprättad plan. 

	

2012-11-26 	Fullmäktige behandlar delårsbokshit 2012-08-31. Fullmäktige beslutar att 
den mottagit information av delårsredovisning. 

2013-03-20 

Bo Rehnberg, projekt- och 
uppdragsledcwe 
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Övergripande ansvarsutövande år 2012 

Kommun: 	 Arvidsjaur 

Nämnd/styrelse: 	 Socialnämnden 

Uppdrag från kommunfulhnäktige 

Nr Granskningsåtgärd Ja N • 
1 Reglemente 

Fastställt: 2011-04-11 X 
Är reglementet aktuellt? 

2 Budget 
Innehåller mM för verksamheten? X 
Innehåller mM för ekonomin? X 

3 Övriga uppdrag? X 

Kommentarer 
1. Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten. Nämnden svarar även för tillsyn enligt alkohollagen. Nämnden får besluta om sin 
förvaltningsorganisation och avgifter inom verksamhetsområdet, 
3. Kf 2o12-06-25: Nämnden ska upprätta åtgärdsplan för att nppnå budget i balans. 

Mål och övrig styrning 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
Verksamhetsplan 

Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en 
plan för sin verksamhet? 

X 

Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)? X 
5 Internbudget 

Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet? 
Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)? X 
Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv? X 

6 MM 
Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? X 
Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? X 
Är målen uppföljningsbara (mätbara)? X 

7 Mätetal 
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som 
styrinstrument? 

X 

8 Ansvar 
Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet 
och ekonomi i tjänstemannaorganisationen? 

X 

9 Delegationer 
Finns en samlad delegationsordning? X 

ro Särskilda fullmäktigeuppdrag 
Har nämnden fångat upp och verkställt fulhnäktiges särskilda 
uppdrag? 

X 

Kommentarer 
5. Internbudget 2013 fastställd 2012-12-04. Nämnden beslutar samtidigt att konstatera att 
medför en mycket allvarlig kvalitetsförsämrins.När det gäller internbudget 2012 noteras 

budgeten 
att det är 
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oklart hur denna ska tolkas. Osäkerheten består i att det inte är tydligt ifall 2012 års löneökningar ska 
inkluderas i den av fullmäktige fastställda ramen. 
6. Övergripande verksamhetsmål 2011-2014 antagna 2011-10-26. Målen har formulerats i styrkort 
med utgångspunkt från fullmäktiges tre övergripande målsättningar. Tydlig koppling till fullmäktiges 
fyra beslutade perspektiv saknas. Mätetal har beslutats för de flesta målsättningar. 
9. Delegationsordning antagen 2011-03-01, 

Uppdraget (upprätta åtgärdsplan för ekonomi i balans) utfört och återrapporterat 2012-10-29.  

Uppföljning, rapportering och resultat 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
n Uppföljningsplan 

Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av 
verksamhet och ekonomi? 

X 

Sker återrapportering enligt plan? X 
12 Rapportering och redovisning 

Ar rapporteringen regelbunden och heltäckande? 
Fokuserar raperteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?  
Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering? X 

	 X 
X 

13 Mätetal 
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 
rapporteringen? 

X 

14 Delegationer 
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på 
delegation? 

X 

15 Mäluppfyllelse 
Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? - 
Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X 

16 Återrapportering till kommunfullmäktige 
Lämnas rapporter till fullmäktige enligt uttärdade direktiv? X X 

Ev.  , kommentarer 
n. Planen omfattar bl.a. rapportering av ekonomi, arbetsmiljö, klagomål och internkontroll. 
12, Regelbunden muntlig information från verksamhetsområdena. Uppföljning av internkontroll 2012- 
03-13. Rapporteringen bedöms vara regelbunden men inte heltäckande. I delårsbokslut per augusti 
saknas bedömning/prognos av måluppfyllelse för styrkortets målsättningar. 
13. Nämndens beslutade mätetal används inte i delårsrapporteringen. 
15. Nämnden prognostiserar i december ett ekonomiskt underskott motsvarande — 3,5 mnkr. 
16. Delårsrapporterna saknar uppfäljning av, de i styrkortet beslutade, målsättningarna, 

Analys och aktiva åtgärder 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
17 Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyilelse (efter lämnad 

rapportering)? 
Framgår nämndens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll? 

X 

X X 18 
Preciserar nämnden vad som ska göras, när det ska göras och av vem? X X 

20 Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras? X 
Kommentarer 
17. Rapporteringen innehåller endast information om prognostiserad måluppfyllelse när det gäller 
ekonomin. 
18-19. Nämnden har under året beslutat att godkänna DR 1 och 2 vilka visat på ett prognostiserat 
underskott motsvarande- 3,5 mnkr. Nämnden har under året fattat vissa beslut om aktiva åtgärder 
med anledning av den information som nämnden erhållit om ekonomin 2012: 
Mars - Beslut att överlämna en konsekvensanalys av budget 2012 till fullmäktige. Det kan dock inte 
styrkas att konsekvensanalys har överlämnats till fullmäktige. 
September - Beslut att godkänna åtgärdsplan för ekonomi i balans ( ippdra från fullmäktige). Då 
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planen endast omfattar besparingsåtgärder motsvarande 1.2 mnkr, säkerställer den inte nollresultat 
vid årets slut. Nämndens aktiva åtgärder bedöms inte vara tillräckliga. 

Sammanfattande revisionell bedömning 

Ansvarsutövande TilIräddig Otillriieldig 
Mål och övrig styrning X 
Uppfgning, rapportering och resultat  
Analys och aktiva åtgärder 

X 
X 

Kommentarer/utvecklingsområden 
Vår bedömning är att nämndens styrning har varit tillräcklig under året. Nämndens uppföljning 
bedöms delvis ha varit tillräcklig. Vi rekommenderar att nämnden utvecklar sin uppföljning så att 
bedömning av måluppfyllelse sker i samband med delårsrapportering. Nämndens aktiva åtgärder 
bedöms även i år vara otillräckliga. Nämnden bör vid prognos om ekonomiskt underskott säkerställa 
att konkreta och tidsatta åtgärder vidtas i ett tidigt skede. 

2012-02-11 

Linda Marklund 

 

Bo Rehnberg 

Projektiedare 

 

Uppdragsledare 
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