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§ 92 Svar till revisorerna om nämnden för arbete och välfärds prognostiserade
helårsresultat 2020 2019/2796
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ställa sig bakom förvaltningens svar på revisionens skrivelse och överlämna svaret
till revisionen.
Sammanfattning
Revisionen har tagit del av nämndens resultatrapport januari-april år 2020 och vill ha
svar på skrivelsen. Revisonen menar att prognossiffror från år 2019 och år 2020 ökar
bruttokostnaden marginellt med 5 mnkr. Även om fullmäktige ökat nettobudgeten med
16,6 mnkr. Det blir svårt för revisionen att följa besparingarna i förhållande till år 2019,
eftersom underskottet 2019, exklusive tilläggsanslag och medel från balanskonto, inte
skiljer sig så mycket från det prognosticerade underskottet för år 2020. Däremot finns en
differens mellan åren eftersom de prognosticerade intäkterna som minskar år 2020 med
33 mnkr.
Revisionen noterar också att åtgärdsplanen endast omfattar en punkt där ett
besparingsbelopp anges. Planen saknar också nyckeltal för olika insatser och måltal för
vilken kostnad per insats som nämnden behöver för att nå en ekonomi i balans.
Revisionen behöver få svar från nämnden när det föreligger en besparingsplan som fullt
ut redovisar kostnadssänkningar per insats uttryckt i kronor och ören.
Svar till revisionen
Nämnden konstaterar att resultatet år 2019 uppgick till – 7,4 mnkr. Kommunfullmäktige
beviljade ca 23 mnkr i tilläggsanslag och 5 mnkr överfördes från ett balanskonto. Om
man bortser från tilläggsanslaget och medlen från balanskontot uppgick nämndens
underskott med ca 35 mnkr. Nämndens budgetram för år 2020 ökade med 10 mnkr. År
2020 inleddes med andra ord med – 25 mnkr.
Nämndens intäkter för år 2020 förväntas i senaste prognosen att minska med 4,5 mnkr.
Orsakerna är i huvudsak färre nyanlända flyktingar och ändrade regler för bidragen till
ensamkommande flyktingbarn samt att flera ensamkommande har fått ändrad status det
vill säga att flera ensamkommande blev svenska medborgare och anhörigas ankomst till
Sverige.
Inom nämndens verksamheter finns det volymökningar inom de flesta områdena. Vidare
konstateras att vissa verksamheter är underbudgeterade. Till exempel
försörjningsstödet, placeringar barn och familj, våld i nära relationer och
kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
Kostnaden för icke budgeterade volymökningar överstiger de kostnadsminskningar som
nämnden gjort under år 2020. På nämndens sammanträde den 24 september kommer
förvaltningen att tydligt redovisa volymökningarna och kostnadsminskningarna.
Nämnden förstår inte revisionens kritik att nyckeltalen inte är kopplade handlingsplanen.
Handlingsplanen innehåller mycket omfattande åtgärder för att minska kostnaderna
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inom placeringar av både barn (konsulentstödda familjehem, HVB-placeringar), vuxna
(missbruk, våld i nära relationer) samt försörjningsstöd. Nyckeltalen har förändrats
något. Numera framgår antalet placeringar, avslutade placeringar och nya placeringar.
Nyckeltalen är ett ”levande” dokument som kontinuerligt förändras. Det arbetas med att
ta fram nyckeltal för LSS. Nyckeltalen redovisas varje månad för nämnden.
Mot bakgrund att nämndens verksamheter både är underbudgeterade och ej
budgeterade volymökningar, är det omöjligt att redovisa en realistisk plan som visar ett
resultat i balans med budget. Det kommer att krävas kraftfulla kommunövergripande
åtgärder för att få kommunens samtliga verksamheter i ekonomisk balans.
Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har genomfört och planerat det som
är möjligt att göra. Ett underskott vid årets början med 25 mnkr och kontinuerliga
volymökningar leder till ekonomisk obalans.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-08
Remiss – Nämnden för arbete och välfärds prognostiserade helårsresultat 2020
Reviderad handlingsplan AV 2020
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar
Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020
Nyckeltal januari-augusti 2020
Begäran om förlängd yttrandetid
Beslutet skickas till
Revisorerna
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell

