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Granskning av underskott inom NAV 

 

Karlshamns kommun 
 

Bakgrund 

AV-nämnden (arbete och välfärd) ansvarar för kommunens skyldigheter i fråga om individ- och 
familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad och sysselsättning, insatser under LSS-
lagstiftningen samt integrationsarbetet.  

NAV lämnar i delårsrapporten en prognos om en negativ avvikelse på 45 mnkr. Dock ska 9,5 
mnkr överföras från omsorgsnämnden till NAV. Det rör sig ändå om en större avvikelse och 
det finns trots det osäkerhet i prognosen, då underskottet kan befaras bli större.  

Mot bakgrund av detta vill revisorerna ta reda på orsakerna till den stora avvikelsen samt vilka 
åtgärder som nämnden ämnar vidta för att komma till rätta med underskottet. Av vår 
granskning av delårsrapporten framkommer att nämnden fattade beslut i september om 
åtgärder: se över interna processer, öka andelen vård på hemmaplan och därmed minska 
kostnader för externa placeringar. I samband med redovisningen av delårsbokslutet framhölls 
att NAV gjort riktade insatser mot drogmissbruk i socialgrupper som normalt inte kommer ifråga 
för insatser från socialtjänsten.  

I tidigare granskning har revisionen kunnat konstatera att det finns brister i återsöknings-
processen avseende statliga bidrag för nyanlända, parallellt med indikationer från andra 
nämnder om svagheter i den ekonomiska uppföljningen. I sammanhanget påpekade också 
revisorerna brister i framförhållningen avseende personer som lämnar etableringsfasen och 
övergår till det kommunala ansvaret, vilket kan resa frågetecken kring effektivitet i integrations-
arbetet.  

På nationell nivå har det förts en diskussion om skärpningar i Försäkringskassans regelverk 
avseende den statliga finansieringen av personlig assistans, vilket ofta leder till ett ökat 
kommunalt ansvar.  

Revisorerna vill mot bakgrund av detta genomlysa NAV:s ekonomi och åtgärder för en ekonomi 
i balans.  

 

Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att följa upp orsakerna till underskottet inom NAV och 
vilka åtgärder som nämnden tänker vidta.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilka är orsakerna till underskott inom NAV:s olika verksamheter? 
 Vilka är orsakerna till underskottet inom individ- och familjeomsorgen avseende 

externa placeringar? Vilka åtgärder vidtas?  
 Vilket resultat uppnås såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt (måluppfyllelse) 

inom socialpsykiatrin? 
 Finns det riktlinjer för LSS-verksamheten? 
 Hur ser kostnadsutvecklingen inom LSS-verksamheten? 
 Sker systematisk uppföljning av återsökning av statliga medel för nyanlända och sätts 

det i relation till de kostnader som verksamheten har? 
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 Sker samlad uppföljning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat inom 
områdena arbetsmarknad och sysselsättningsåtgärder samt integration? 

Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Socialtjänsten 

 Budget för 2018 med flerårsplan 

 Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande mfl.  

 Skollagen, gymnasieförordningen och förordning om vuxenutbildning 

 Kommunala mål och riktlinjer 

Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser Arbete- och välfärdsnämnden (AV-nämnd). 

 
Genomförande 

Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer med personer som är ansvariga 
inom ovanstående granskningsområden.  

Projektorganisation och kvalitetssäkring 

Granskningen leds av Sara Shamekhi, EY. Medverkar gör även Linus Anders sonFör 
kvalitetssäkring svarar Lars Eriksson, EY. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att komma med syn-
punkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta 
fakta och uttalanden. 

Prövning av oberoende och integritet 

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och 
det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna ska 
kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad prövning av 
oberoendet att göras under granskningsarbetet. 

Tidplan 

Granskningen inleds i november och avrapporteras på revisionsmötet i februari. 

  

 


