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Till kommunstyrelsen, programnämnden social välfärd,
socialnämnden, vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden
samt funklion sstödsnämnden för yttrande.
Kommunfullmäktiges presidium för kännedom

Revisionsrapport " Granskning av ekonomistyrning inom programområde social
välfärds ansvarsområde"
rt
PwC har på uppdrag av de förtrnendevalda revisorerna i Örebro kommun genomfö

en granskning avseende kommunstyrelsens och programnämnden social välfärds samt
socialnäm nden, vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämn
dens arbete för en ekonom i i balans inom social välfärds verksamhetsområde.

Den sammanfattande bedömningen är alt kommunstyrelsen inte helt har säkerstäl lt en
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vidare är den
sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen i all väsentlig het har säkerställt en
tillräcklig intern kontroll i mål- och budgetprocessen inom programnämndens respek
tive driftsnämndernas verksam hetsområde.
Den sammanfattande bedömningen är att programuämucl social välfärd, socialnämn
den, vårdboendenämndeu, lzemvård suämnden samtftm ktionsst ödsnämu deu inte helt
har säkerställt en ändamålsenlig ekonomislyrning för den verksam het den ansvarar för.
Vidare är den sammanfattande bedömningen attprogr amnämn d social välfärd, social
nämnden, vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden samtfunktionsstödsnämnden inte
helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i ekonomistyrninge n inom program
nämndens respektive driftsnäm ndernas verksamhetsområde.

Revisionsfråga

Komme ntar

Revisionsfråga
1
(Avser kommunstyrelsen)

I huvudsa k uppfylld

Finns det tydliga regler och
riktlinjer för
den kommunövergripande
mål- och budgetprocessen?

Stadsrevisionen
c/o PwC

Jennie Forsberg
Tfn 010-212 45 17
Box 885
721 23 VÄSTER ÅS

ÖSBn är gemensam för kommunens samtliga
nämnder och grundar sig på fulh,näktiges fastställda politiska inriktning. I fastställt budgetdirektiv finns gemensamma förutsättningar för
kommun ens alla verksamheter.
Kommunens årsprocess omfattar budget, bokslut och uppföljning. I granskningen har dock
framkommit att det uppdrag som finns att reducera investeringsprogrammet behöver förstärkas. Vi ser positivt på den övers):'.n som
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pågår kring kommunens ekonomistyrning och
styrdokument.
---

Revisionsfråga
2
(Avser pro
gramnämnd
social välfärd
och de grans
kade drifts
nämnder na)
Finns det regler
och riktlinjer
för ekonomi
styrning?

Ej uppfylld

Den resursfördelning som programnämnd
social välfärd tillämpar finns beskriven, men i
övrigt finns inte några fastställda dokumen t
som syftar till att vara ett stöd i program nämn
dens och driftsnäm ndernas ekonomistyrning.

-

-

·---·-

0
0

Programnämnden har fastställt ett antal effek
tiviseringskrav på driftsnämnderna för att nå
en ekonomi i balans. Budgetramen för pro
gramnämnden täcker inte de faktiska kost
nadsökningarna för 2020.
Trots de åtgärder som vidtagits under de sen
aste två åren prognostiserar programområdet
ett fortsatt underskott även för 2020.
Den tilldelade budgetramen för program
nämnden respektive driftsnämnderna har inte
givit den styrningseffekt som budgeten syftar
till.

- --·--- - - - -- Revisionsfråga
3
(Avser kom
munstyrelsen
samt program
nämnd social
välfärd och de
granskade
driftsnäm nder
na)

Finns ända
målsenlig aför
delningsprinci
per?

Stadsrevisionen
c/o PwC
Jennie Forsberg
Tfn 010-212 45 17
Box 885
721 23 VÄSTER ÅS

- - - - --·---------------1- - - - - - -

Delvis uppfylld

Tilldelning av budgetramarna sker dels utifrån
budgetanslag, dels utifrån ett antal komplex a
ersättningsmodeller. Trots att program område
social välfärd under ett flertal år inte bedrivit
sin verksamhet inom tilldelad budgetram base
ras fördelning av resurser på tidigare årsbudge t
med eventuella justering ar för bland annat
tillägg och avdrag för politiska satsningar.
Det är väsentligt att resursfördelningen är
transparent och tar hänsyn till verksamhetens
mål och behov för att få en god ekonomisk
styrning. Därtill behöver kvalitetsambitioner
och politiska prioriteringar vara i rimlig nivå
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med de budgetrnmar som finns tillgängliga
och verksamheten behöver bedrivas med till
räcklig effektivitet.

Revisionsfråga

4
(Avser pro
gramnämnd
social välfärd
och de grans
kade drifts
nämnderna)

A"rjördelningen
av ansvar och
befogenheter
tydlig?

I granskningen har framkom mit att översyn
kring resursbedömningsmodellen pågår i syfte
att belysa demografiska och strukturella behov
och därmed underlätta den politiska prioritermgen, vilket vi ser som positivt. _ ____ _
Delvis uppfylld
Fördelning av ansvar och befogenh eter kopplat
till bland annat resursfördelning, styrning och
ekonomisk uppföljning framgår i antagna reg
lementen för styrelsen och nämnder na samt i
delegationsförteckning eller delegationsord
ning. Otydlighet kan däremot uppstå i ansvars
fördelningen mellan programnämnd och
driftsnämnd. För att åtgärda detta har en orga
nisationsutredning genomfö1ts.

0
0
0

----------

Revisionsfråga

5
(Avser pro
gramnäm nd
social välfärd
och de grans
kade drifts
nämnderna)

Har nämnderna
en godpro
gnossäkerhet?

Delvis uppfylld

Bedömningen baseras på en sammanv ägning
av genomförd uppföljning av utfall och läm
nade prognoser för programnämnd samt de
nämnder som omfattas av granskningen. Vi
konstaterar att prognoss äkerhete n är god för
programnämnden och relativt god för social
nämnden, vårdboendenämnden samt funkt
ionsstödsnämnden. Prognoss äkerheten för
hemvårdsnämnde n bedöms ej vara god.

'----- ----'- ---- -- -
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Revisionsfråga
6
(Avser pro
gramnämnd
social välfärd
och de grans
kade drifts
nämnderna)

I huvuds ak uppfylld

Säkerställer
nämnde rna en
löpande kun
skap om eko
nomiskt läge?

Granskningen visar att programnämnden ej
erhöll månat] iga ekonom iska uppföljningar vid
sammantTäden under 2019. Ekonom iska må
nadsrapp01ier har däremo t införts inför år
2020 omfattande såväl va1je driftsnämnd som
programnämndens egen verksamhet, vilket
visar att programnämnden tar sitt ansvar i en
lighet med antaget reglemente. Utöver ekono
miska månadsrapporter erhåller program
nämnden även delårsrappoti och årsberät telse
vilka omfattar en utförlig are uppföljning avse
ende ekonomi.

Revisionsfråga

Granslrningen visar även på att respektive
driftsnä mnd kontinuerligt erhåller ekonom isk
uppföljning kring utfall och budgetavvikelse
per enhet. Vid delårsrappoti och årsberättelse
g~ utföilig muQQföljning avseende ekonomi.
Delvis uppfylld

7
(Avser pro
gramnämnd
social välfärd
och de grans
kade drifts
nämnderna)
Vidtar nämn
derna åtgärder
för att åstad
komma en eko
nomi i balans?

Program nämnden har vid ett antal tillfällen
under perioden 2019-2 020 givit de drifts
nämnder som redovisar underskott i uppdrag
att ta fram åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans. Programnämnden har även vid två
tillfällen under 201 9 givit de _driftsnämnder
som redovisa r underskott uppdrag att anpassa
sin verksamhet efter beslutade budgetramar
och till programnämnden lyfta beslut om för
ändrat utbud som krävs för detta.
Vårdboendenämnden, funktionsstödsnämnden,
socialnämnden och hemvårdsnämnden har vid
ett eller flera tillfällen under 2019 och 2020
givit förvaltningen i uppdrag att arbeta med
åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Granskningen visar att respekti ve driftsnämnd
vidtagit och planerar för fotisatta åt ärder för

Stadsrevisionen

c/o PwC
Jennie Forsberg
Tfn 010-212 45 17
Box 885
721 23 VÄSTER ÅS
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att försöka nå en ekonomi i balans. Ingen av
driftsnämnderna har däremot under 2019 eller
2020 lyft förslag till beslut om förändring i
utbud till programnämnden i syfte att anpassa
sin verksamhet efter beslutade budgetramar.
Vi kan konstatera att de åtgärder som har vid
tagits på driftsnämndsnivå inom programom
rådet inte givit tillräcklig effekt för att nå en
ekonomi i balans. För 2020 prognostiseras
underskott inom samtliga driftsnämnder men
framför allt inom hemvårdsnämnden och
vårdboendenämnden. En av förklaringarna till
underskotten inom programområdet anges
vara den pågående pandemin, som medfött att
planerade åtgärder inte kunnat genomföras.
Revisionsfråga
8
(Avser kom
munstyrelsen)

Uppfylld

Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen
under 2019-2020 givit de nämnder som redo
visar prognostis erat underskott i uppdrag att
genomföra åtgärder för att klara av att bedriva
Vidtar kom
verksamheten inom beslutade budgetramar.
munstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari
utifrån
åtgärder
sin uppsiktsplikt 2020 har kommunstyrelsen fått en redovisning
vid befarat eko . av nämndernas uppdrag att vidta åtgärder för
en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har
nomiskt under
vidare under hösten 2020 inrättat ett särskilt
skott?
utskott som löpande ska följa ekonomin uti
från de utmaningar som kommune n står inför
kommande två åren.
Vi har inom ramen för granskningen inte sett
att kommunstyrelsen har lyft frågan kring pro
gram-nämndens ekonomis ka underskott vidare
till fullmäktige, utan har uppmanat de nämnder
som redovisar underskott att vidta åtgärder
inom sina respektive ansvarsområden.

Stadsrevisi onen

c/o PwC
Jennie Forsberg
Tfu 010-212 45 17
Box 885
72 1 23 VÄSTERÅS
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Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har fi:amkommit i
granskningen lämnar vi följande rekommendationer till programnämnden för social
välfärd samt de granskade driftsnämnderna:
"'

Se över behov av att upprätta nämndspecifika stödjande dokument för att yt
terligare stärka en tydlig ekonomistyming i och med att den politiska inrikt
ningen och haven på en ekonomi i balans ställer höga krav på .nämnderna
inom programområde social välfärd.

e

Utifrån de senaste årens redovisade underskott samt den utmaning kring en
ekonomi i balans som programområdet har kommande år behöver drifts
nämnderna fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

•

Tillse att den ekonomiska genomlysning och översyn av biståndsriktlinjer
och utskrivningsprocesser som pågår inom programområdet färdigställs som
ett led i att förbättra ekonomistyrningen inom programområdet och nå en
ekonomi i balans.

•

Programnämnden och driftsnämnderna rekommenderas att säkerställa att det
finns upprättade tillämpningsregler kopplat till den tillitsbaserade mål- och
resultatstyrningen som innefattar anmälan av beslut. Dessa tillämpningsreg
ler behöver även gälla beslut om åtgärder för en ekonomi i balans.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i
granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Snarast färdigställa översynen kring kommunens ekonomi.styrning och
kommunens styrdokument i syfte att utveckla och stärka en tydlig ekonomi.
styrning.

•

Säkerställa att arbetet kring den nya resursbedömningsmodellen fo1tsätter
och färdigställs för att underlätta den politiska prioriteringen inför kom
mande års budgetprocesser.

•

Om programnämnden social välfärd och dess driftsnämnder fortsätter redo
visa stora underskott kommande räkenskapsår, behöver kommunstyrelsen ut
reda och besluta om strukturella förändringar inte bara inom social välfärd,
utan även inom andra nämnders verksamheter för att nå en ekonomi i balans.

Vi emotser kommunstyrelsens, programnämnden social välfärd, socialnämnden,
vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden yttrande över
denna skrivelse och bilagd rapport med förslag till åtgärder samt tidplan senast 202004-08.

S tadsrevisi onen

c/o PwC
Jennie Forsberg
Tfn 010-212 45 17
Box 885
721 23 VÄSTERÅS
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San1manfattitning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun genomfört en granskning
avseende kommunstyrelsens och programnämnden social välfärds samt socialnämnden, vårdbo
endenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämndens arbete för en ekonomi i balans
inom social välfärds verksamhetsområde.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända
målsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vidare är den sammanfattande
bedömningen att kommunstyre/sen i all väsentlighet har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i
mål- och budgetprocessen inom programnämndens respektive driftsnämndernas verksamhetsom
råde.
Den sammanfattande bedömningen är att programnämnd social välfärd, socialnämnden, vård
boendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden inte helt har säkerställt
en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Vidare är den samman
fattande bedömningen att programnämnd social välfärd, socialnämnden, vårdboendenämnden,
hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden inte helt har säkerställt en tillräcklig intern kon
troll i ekonomistyrningen inom programnämndens respektive driftsnämndernas verksamhetsom
råde.
Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett an
tal revisionsfrågor i granskningen. Revisionsfråga 1-4 samt 7 utgör grund för bedömning av ända
målsenlighet och revisionsfråga 5-6 samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.
Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1
(Avser kommunsty
relsen)

rhuvudsak uppfylld

Finns det tydliga
regler och riktlinjer
för den kommunö
vergripande må/
och budgetproces
sen?

Revisionsfråga 2
(Avser program
nämnd social väl
färd och de grans
kade driftsnämn
derna)

ÖSBn är gemensam för kommunens samtliga nämnder och
grundar sig på fullmäktiges fastställda politiska inriktning. I
fastställt budgetdirektiv finns gemensamma förutsättningar
för kommunens alla verksamheter.

0
0

Kommunens årsprocess omfattar budget, bokslut och upp
följning. I granskningen har dock framkommit att det upp
drag som finns att reducera investeringsprogrammet behö
ver förstärkas. Vi ser positivt på den översyn som pågår
kring kommunens ekonomistyrning och styrdokument.

Ej uppfylld
Den resursfördelning som programnämnd social välfärd till
lämpar finns beskriven, men i övrigt finns inte några fast
ställda dokument som.syftar till att vara ett stöd i program
nämndens och driftsnämndernas ekonomistyrning.

0
0

Finns det regler
Programnämnden har fastställt ett antal effektiviseringskrav
. ____ __,__ _. . ~---~och rikt/inje[ för ~
Rå driftsnämn§erna för att nå en ekonomi i balans. Bud-~ -----~-···· - ...,,ekonom1styrn1trg? .:.--::~'."" etri'.ime~n·förprogramhäinnaelrtäckerH,te""de fal<tisk8kost--""",.i
- _...;.·=·---~-~- · ·• ·-,. ··- " -'"-'-'--~- --•
9
- - -- · -. --. - - . nadsökningarna för 2020. Granskningen har bland annat visat på att äldreomsorgen får mer pengar än andra jämför
bara kommuner där äldreomsorgen redovisade en netto
kostnadsavvikelse om 16,7% för 2019. Det är bland annat
inom hemtjänst i ordinärt boende som stora avvikelser finns

pwc

2

_ v-idta~- ---------·-- ---
r s_o_m
- a-.. r-d_e _
- r-o-ts_d_e_å-tg
jämfört med a ndra komml.i-n e_r_. T
gits under de senaste två åren prognostiser ar programområdet ett fortsatt underskott även för 2020.
Den tilldelade budgetramen för programnämnden respek
tive driftsnämnd erna har inte gett den styrningseff ekt som
budgeten syftar till. Vi ser positivt på den ekonomiska ge
nomlysning och översyn av riktlinjer och processer som på
går.

__,_

- lld
is___u_p_p-fy
_e_l_v_
- RevislÖ-ns-fråg_a _3- - __D
(Avser kommunsty
relsen samt pro
gramnämnd social
välfärd och de
granskade drifts
nämnderna)

Finns ändamålsen
liga fördelnings
principer?

1---

-

-

--t

- --

Revisionsfrå ga 4
(Avser program
nämnd social väl
färd och de grans
kade driftsnämn
derna)

Är fördelningen av
ansvar och befo
genheter tydlig?
Revisionsfråga 5
(Avser program
nämnd social väl
färd och de grans
kade driftsnämn
derna)

Har nämnderna.en
god prognossäker
het?

Tilldelning av budgetrama rna sker dels utifrån budget
anslag, dels utifrån ett antal komplexa ersättningsmodeller.
Trots att programområde social välfärd under ett flertal år
inte bedrivit s in verl<samhet inom tilldelad budgetram base
ras fördelning av resurser på tidigare års budget med even
tuella justeringar för bland annat tillägg och avdrag för politiska satsningar.
Det är väsentligt att resursfördelningen är transparent och
tar hänsyn till verksamhetens mål och behov för att få en
god ekonomisk styrning. Därtill behöver kvalitetsamb itioner
och politiska prioriteringar vara i rimlig nivå med de bud
getramar som finns tillgängliga och verksamhet en behöver
bedrivas med tillräcklig effektivitet.
I granskninge n har framkommit att översyn kring resursbe
dömnings modellen pågår i syfte att belysa demografisk a
och strukturella behov och därmed underlätta den politiska
·
prioriteringen, vilket vi ser som positivt.

- -t-- --.- --.- -i

Delvis uppfylld

Fördelning av ansvar och befogenhete r kopplat till bland
annat resursfördelning, styrning och ekonomisk uppföljning
framgår i antagna reglementen för styrelsen och nämn
derna samt I delegationsförtecknlng eller delegationso rd
ning. Otydlighet kan däremot uppstå i ansvarsförd elningen
mellan programnämnd och driftsnämnd . För att åtgärda
detta har en organisation sutredning genomförts, vilket vi
·
ser positivt på.

Delvis uppfylld
Bedömninge n baseras på en sammanväg ning av genom
förd uppföljning av utfall och lämnade prognoser för pro
gramnämnd samt de nämnder som omfattas av gransk
ningen. Vi konstaterar att prognossäke rheten är god för
programnäm nden och relativt god för socialnämnd en, vård
boendenäm nden samt funktionsstö dsnämnden . Prognossä
kerheten för hemvårdsnämnden bedöms ej vara god.

Vi kan konstatera att vårdboendenämnden är den nämnd
e ...:.~hE:f.l'!Y~r1.~r.~IJ1D~en
., . . progn9~er. VLk?}J vl9~.r_~ Kor_s t~!~r.?

-::-:-.--~ "-·:;.;.:;.,~;.-.:.,....:.. -:-~::: :·"~ - :...=c..::,"...:..:._.;_;;_ ,som.redovis atstörst.av.vikelseJ ,% .jämfört-.med.lämnad

-·· ·

··

•

0
0
0

0
0
0

0
0
0

=--" ,.,__~

~.1:!.

är den nämnd som redovisat störst avvikelse i k-ronor jäm-

fört med lämnade prognoser, men procentuellt är avvikel
sen inte lika stor.
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---··-··--·-··--· --- - -------- --------- - - --Revisionsfråga 6 ·- I huvudsak uppfylld
(Avser programGranskningen visar att programnämnden ej erhöll månatnämnd social välfärd och de gransliga ekonomiska uppföljningar vid sammanträden under
driftsnämnkade
2019. Ekonomiska månadsrapporter har däremot införts inför år 2020 omfattande såväl varje driftsnämnd som proderna)
gramnämnd ens egen verksamhet, vilket visar att programnämnden tar sitt ansvar i enlighet med antaget reglemente.
Säkerställer nämnUtöver ekonomiska månadsrapporter erhåller programderna en löpande
nämnden även delårsrapport och årsberättels e vilka omfatkunskap om ekotar en utförligare uppföljning avseende ekonomi.
nomiskt läge ?
Granskningen visar även på att respektive driftsnämnd kontinuerligt erhåller ekonomisk uppföljning kring utfall och
budgetavvikelse per enhet. Vid delårsrapport och årsberättelse qes utförligare uppföljning avseende ekonomi.
Delvis uppfylld
Revisionsfrå ga 7
(Avser programnämnd social välProgramnämnden har vid ett antal tillfällen under perioden
2019- 2020 gett de driftsnämnder som redovisar underskott
färd och de gransi uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en ekonomi i
' kade driftsnämnbalans. Programnämnden har även vid två tillfällen under
derna)
2019 gett de driftsnämnder som redovisar underskott att
anpassa sin verksamhet efter beslutade budgetrama r och
Vidtar nämnderna
till programnämnden lyfta beslut om förändrat utbud som
åtgärder för att
krävs för detta.
åstadkomma en
ekonomi i balans?
Vårdboendenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnä mnden har vid ett eller flera tillfällen under 2019 och 2020 gett förvaltningen i uppdrag att
arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

··-

0
0

.o

0
0
0

Granskningen visar att respektive driftsnämnd vidtagit och
planerar för fortsatta åtgärder för att försöka nå en ekonomi
I balans. Ingen av driftsnämnderna har däremot under 2019
eller 2020 lyft förslag till beslut om föränd ring i utbud till programnämnden i syfte att anpassa sin verksamhet efter beslutade budgetramar.
Utifrån hela programområdets redovisade underskott de
senaste fem åren, varav prognostiser at underskott för 2020
uppgår till totalt-125,7 mnkr att jämföra med -143 mnkr för
2019, kan vi konstatera att de åtgärder som har vidtagits på
driftsnämndsnivå inom programområdet inte gett tillräcklig
effekt för att nå en ekonomi i balans. För 2020 prognostiseras underskott inom samtliga driftsnämnd er men framför allt
inom hemvårdsnä mnden och vårdboendenämnden. En av
förklaringarna till underskotten inom programområdet
anges vara den pågående pandemin, som medfört att planerade åtgärder inte kunnat genomföras.
......,;.
Revisionsfråga.8 ... __ Uppfylld • ""'T""••--·----. -· - ···.::...'.-.-.:-~- --- ... ":,:.,.~---.:.•'-..
::komrriu.risfy.
- (Avser
...
.
.,
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen un·der 2019-· ·
relsen)
2020 gett de nämnder som redovisar prognostiserat underskott i uppdrag att genomföra åtgärder för att klara av att
Vidtar kommunstybedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Vid
relsen åtgärder utikommunstyrelsens sammanträde i januari 2020 har komfrån sin uppsiktsmunstyrelse n fått en redovisning av nämndernas uppdrag
plikt vid befarat
·~~- ~ - ~
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ekonomiskt underskott?

att vidta åtgärder för en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har vidare under hösten 2020 inrättat ett särskilt utskott
som löpande ska följa ekonomin utifrån de utmaninga r som
kommunen står inför kommande två åren.
Vi har inom ramen för granskningen inte sett att kommun
styrelsen har ly ft frågan kring program-n ämndens ekono
miska underskot t vidare till fullmäktige, utan har uppmanat
de nämnder som redovisar underskott att vidta åtgärder
inom sina respektive ansvarsområden.

Rekommendationer
läm
Med utgångspu nkt från de iakttagelse r och bedömningar som har framkommit i granskningen
drifts
granskade
de
samt
välfärd
social
för
mnden
nar vi följande rekommendationer till programnä
nämnderna:
•

Se över behov av att upprätta nämndspecifika stödjande dokument för att ytterligare
stärka en tydlig ekonomistyrning i och med att den politiska inriktningen och kraven på en
ekonomi i balans ställer höga krav på nämnderna inom programom råde social välfärd .

.,

Utifrån de senaste årens redovisade underskot t samt den utmaning kring en ekonomi i ba
lans som programområdet har kommande år behöver driftsnämnderna fortsätta arbetet
med att vidta åtgärder för en ekonomi i balans. Genom en nära dialog med tjänstemän
och utifrån väl underbyggda underlag behöver respektive driftsnämnd besluta om åtgär
der. Som en del i detta ingår även att utreda och lyfta förslag till beslut om förändrat utbud
till programnämnden för att anpassa verksamheten till den tilldelade budgetramen, men
med fortsatt beaktande av att kunna bedriva en god vård för medborgarna.
Tillse att den ekonomiska genomlysning och översyn av biståndsriktlinjer och utskrivnings
processer som pågår inom programområdet färdigställs som ett led i att förbättra ekono
mistyrningen inom programområdet och nå en ekonomi i balans.

e

•

Det är av vikt att den tillitsbaserade mål- och resultatstyrningen som kommunstyrelsen till
lämpar inte åsidosätter varken nämndernas eller kommuns tyrelsens ansvar. Det behöver
därav finnas reglerat hur beslut som fattats på tjänstemannanivå i enlighet med den tillit
baserade styrningen ska anmä_las till programnämnd, driftsnämnderna respektive kom
munstyrelsen. Programnämnden och driftsnämnderna rekommen deras att säkerställa att
det finns upprättade tillämpningsregler kopplat till den tillitsbaserade mål- och resultatstyr
ningen som innefattar anmälan av beslut. Dessa tillämpningsregler behöver även gälla be
slut om åtgärder för en ekonomi i balans.

läm
Med utgångspunkt från de iakttagels er och bedömningar som har framkomm it i granskningen
yrelsen:
kommunst
till
dationer
rekommen
nar vi följande
•

Snarast färdigställa översynen kring kommunens ekonomistyrning och kommune ns styr
dokument i syfte att utveckla och stärka en tydlig ekonomistyrning.

Säk~rställa att arbetet kring d<;;Jn _nya resursbedömnings.modellen fortsätter och fä~digställs
för att underlätta den politiska prioriteringen inför kommande års budgetprocesser. Fördel
ning av budgetramar bör inte bara utgå från tidigare årsbudgetar med vissa justeringa r för
bland annat politiska prioriteringar. Fördelnin·gen behöver i möjligaste mån ta hänsyn till
.e.r soiyi . ~-· ·--·-- -~ ..,..
.... _...•---~~--- .. . ....verksamh.ele!l~. m~J.o.i::r1~qet. bet,o\l.§.Q.111 E;,9.R~-~!]_v~ri~rnncJ har...C?.~~yi lk?..!~-~l:lr:=i
-~-~- ·· ·•·· .... ·-·---·krävs'föräetfäf:'" - ---~- ..
•

..--

~-- ~- ...... - ---~~- --- . ._._,...____ __..........,_~-... .............. .

redovisa stora.un- .
• ·om·prorj°ram·namnderi social välfärd och dess driftsnämnder fÖrtsätteroch
besluta om
derskott kommande räkenskapsår, behöver kommunstyrelsen utreda
strukturella förändringar inte bara inom social välfärd, utan även inom andra nämnders
verksamheter för att nå en ekonomi i balans.
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1.
1.1 .

Inledning
Balegrund

En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen av kom
munen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora återkommande ekono
miska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar, på bristande politiskt ansvarsta
gande eller att resursfördel ningen inte sker utifrån realistiska underlag. Återkommande ekono
miska underskott riskerar medföra att kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet med god
ekonomisk hushållning. Det kan därför finnas skäl att komplettera den grundläggande gransk
ningen av den aktuella nämnden och kommunstyrelsen med en fördjupad granskning av ekonomi·
styrningen.
Programnämnd social välfärd, socialnämnden, vårdboende nämnden, hemvårdsnämnden samt
funktionsstödsnämnden ansvarar enligt kommunallagen kap 6 § 6 för att verksamheten inom re
spektive nämnds ansvarsområde bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kom
munstyrelsen ansvarar enligt samma lag kap 11 § 8 för att ett förslag till budget upprättas. Det är
kommunstyrelsen som ska tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna underlag med mera till
kommunsty relsen. KS ska enligt samma lag ha uppsikt över nämndens verksamhet.
Några av nämnderna inom programområde social välfärd har under flera år inte bedrivit sina re
spektive verksamheter inom tilldelad driftbudgetram. Den helårsprogn os som lämnades i delårs
rapporten per augusti 2019 pekade på underskott för programnämnden -7,0 mnkr, socialnämnden
-39,8 mnkr, hemvårdsnämnden -92,2 mnkr samt funktionsstö dsnämnden -7,6 mnkr. Endast vård
boendenämnden prognostiserade i de lårsrapport 201 9 ett överskott om 4,7 mnkr.
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som angeläget att göra
en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt av programnämnd social väl
färd, socialnämnd en, vårdboende nämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämndens
ekonomistyrning.

Syfte och revisions frågor

1-2.

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsen lig mål
och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om.programnämnd social välfärd, social
nämnden,v årdboendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden säkerställt en
ändamålsen lig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till
att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Revisionsfrågor:
1.

Finns det tydliga regler och riktlinj er för den kommunövergripande mål- och budgetproces·
sen?

2.

Finns det regler och riktlinjer för ekonomistyrning?

3.

Finns ändamålsen liga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom respektive
nämnd)

4.

Är fördelningen av ansvar och befogenheter tydlig?

-.~ :·::.:..::.. .:....~ ~-.::..:~;,;_,___§:_,;,-:.1:l§l!-, !:!.~Jlderna .er,!J!~'1..e!:9(J n_o_~~~~he!Z_.:..:.._ ~ :.;.-:.==--.= .:..:..:.:.~ ~.....~--~-- ,._ : .:-;.,:;.!, c:::
.6. .S~kerstäUer n~mnderna en löpande..kunsk~p _om ekonorn.i~kt läge?

- ~.,__,,,.,._~~ ""'·"'"'M' '
.;..:. ,. '>iC

Vidtar nämnderna åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
8. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt under
skott?

7.
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Revisionsfråga 1, 3 och 8 omfattar kommunstyrelsen. Revisionsfråga 2-7 omfattar programnämnd
social välfärd, socialnämnden, vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstöds
nämnden.
Revisionsfråga 1-4 samt 7 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet och revisionsfråga 5-6
samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

1.3.

Revisionsicriteriet·

Revisionskriterierna utgörs i huvudsak av:
e

e

1.4.

Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1
Kommuninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör granskningsområdet

Avgränsning

Granskningen avser kommunstyrelsen och programnämnd social välfärd, socialnämnden, vårdbo
endenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden och avser i huvudsak inneva
rande år, det vill säga år·2020. För bedömning av prognossäkerhet (revisionsfråga 5), kunskap om
ekonomiskt läge (revisionsfråga 6) samt åtgärder för en ekonomi i balans (revisionsfråga 7) omfat
tas granskningen även till viss mån av tidigare år.

1.5.

Metod

Granskningen genomförs genom dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner inom områ
det, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag, prognoser och uppföljningar, proto
koll och underliggande handlingar med mera. Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden inrät
tades 2019, varför vissa av de granskade dokumenten och upprättade prognoser avser de tidigare
nämnderna Vård- och omsorgsnämnd väster respektive öster.
Intervjuer med kommunstyrelsens presidium samt programnämnd social välfärd, socialnämnden,
vårdboendenämnden, hemvårdsnämnden samt funktionsstödsnämnden respektive presidium.
Intervjuer med ansvariga tjänstemän inom såväl kommunstyrelseförvaltningen som programom
rådets förvaltningar: kommundirektör, ekonomidirektör, programdirektör samt förvaltningschefer för
förvaltningen för sociala insatser samt vård- och omsqrgsförvaltningen. Några av de ansvariga
tjänstemännen har fått möjlighet att svara på frågor via mail då de har varit svåra att nå för en in
tervju inom ramen för granskningen.
De som har intervjuats i granskningen har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av rap
porten.
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2.1,

Iakittage]ser och
bedömniR1gar
~Communövergripande regler och riJ(tlinjer för mål- och budgetp rocess

· Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och budgetprocessen?

2. ·/. 1.

/aktiagels er

1
Enligt dokumentet Riktlinjer för ekonomis k hushållning ska kommunfullmäktige årligen, i samband
vilka finansiella och verksamh etsmäss
fastställa
(ÖSB),
budget
med
med Övergripande strategier
kommun har under planperioden.
Örebro
som
g
hushållnin
ekonomisk
god
för
betydelse
iga mål av

Styrmodell
2
de
Övergripande strategier och budget (ÖSB) med plan för 2021 - 2022 (ÖSB) är det övergripan
innehåller
et
Dokument
styrelser.
och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och
sex målområden som beskriver den politiska ambitione n för innevaran de mandatperiod och grun
das på de 17 globala målen i Agenda 2030. Inom varje målområde har kommunfullmäktige angett
kommunfullmäktigem ål och årliga inriktningar som ska omsättas i praktisk handling av nämnder
och bolagsstyrelser. Förutom verksamhetsmålen innehåller ÖSSn även finansiella mål. övriga
ade
kommunala styrdokument som program, strategier, policys och liknande anges vara underordn
målen i ÖSBn.
I ÖSBn framgår att varje nämnd och styrelse ansvarar för att, förutom att säkra sitt grund uppdrag,
bidra till utveckling inom kommunfullmäktigemålen. Alla nämnder/styrelser ska relatera till samtliga
re
mål och kunna ge en enklare förklaring om ett eller flera av kommunfullmäktigemålen inte är av
e,
reglement
sitt
utifrån
styrelser,
och
nämnder
levcJns för en nämnd/styrelse. Därefter formulerar
sin nulägesanalys, kommunfullmäktigemål och inriktningar sina egna nämndmål/.bolagsmål. Dessa
mål ska baseras på kommunfullmäktigemålen och nämnderna ska ta hänsyn till respektive nulä
gesanalys . Nämnden/styrelsen beslutar därefter om vilka mätbara indikatore r som ska vara kopp
lade till respektive nämndmå l/bolagsmå l. Indikatorerna ska sedan användas för att följa upp hur
nämndens/styrelsens arbete har bidragit till att nå målen.
Vidare framgår att nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera, i förhål
lande till de mål som beslutats, om vad som åstadkommits och varför samt att nämnder och bolag
ska rapportera måluppföljning och analys till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska bestå av ana
lyser, slutsatser och kommentarer som förklarar vad nämnden/bolaget uppnått i förhålland e till
uppsatta mål. Rapporteringen ska genomföras enligt de instruktion er som tillhandahå lls av kom
munstyrelsen. Rapporteringen sker främst i form av nulägesöversikt, delårsrapp orter och årsberät
telse, men kan även komma att ske i annan form.
I Årsredovisning 20193 står att läsa om framtagandet av ny styrmodell och nya strukturer för styr
ning samt att detta skett parallellt med framtagandet av ett hållbarhetsprogram, i vilken den poli
tiska viljeinriktningen på lång sikt ska tydligg9ras. Strukturen i hållbarhet sprogrammet respektive
ÖSBn kommer från och med 2020 vara densamma.
4
på
Även i kommunstyrelsens plan med budget 2020 framgår att kommunens nya styrmodell håller
ernulägesöv
och
alyser
nulägesan
med
arbetssätt
nya
samt
ÖSBn
på
att formeras. En ny struktur

ITT!et- ··-·•·-~--"-"·"'""
··::.::: ;~--·-·-·-'~.-.-,.~,.-'sIT<teFharrec!ari"implementer'afs715uclgefär6eferffiför"20'21~AV'intervjtieii'rä ~a( framl<ommit.,.a
;
finns områden att förbättra och utveckla kring kommunens styrning av mål- och budgetprocessen

1 Riktlinjer för ekonomisk hushållning, beslutad av Kommunstyrelsen i juni 2012 (§ 134, Ks 1:14/2012)
den 22 oktober 2019
övergripande strategier och budget med plan för 2021 -2022, antagen av Örebro kommunfullmäktige
(§ 222, Ks 1052/2019),
3 Årsredovisning 2019, godkänd av Örebro kommunfullmäktige den 21 april 2020 (§ 99, Ks 135/2020)
4 Kommunstyrelsens plan med budget, beslutad av Kommunstyrelsen den 11 februari 2020 (§ 25, Ks 1848/2019),

2
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Utöver arbetet med den nya styrmodellen pågår en översyn av kommunens ekonomistyrning och
kommunens styrdokum ent, ett arbete som enligt de intervjuade anges fortgå även under 2020 och
som kommer leda till förändrade arbetssätt både i den politiska organisationen och för tjänstemän
nen inom kommunen.
övriga iakttagelser
Enligt kommunstyrelsens plan med budget 2020 är en tillitsbaserad mål- och resultatstyrning ytter
ligare en viktig del i utvecklingsarbetet samt att grunden i en sådan styrning är helhetsbilden. Uti
från kommunens perspektiv är det inte relevant att styra varje nämnd utifrån ekonomiska incita
ment som gör att de agerar för att skjuta över kostnader till andra nämnder utan det viktiga ur kom
munens perspektiv är det sammantagna resultatet när alla nämnder läggs ihop. Verksamheterna
bör alltså inte styras utifrån att alla maximerar sina egna resultat utan snarare att alla verksamhet er
tar ett ansvar för helheten.
5
I Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 framgår förutsättningarna för budgetperioden. I di
rektivet finns bland annat avsnitt om finansiell analys av Örebro kommun och befolkningsutveckling
för 2019-2028. Budgetdirektivet innehåller även förslag till finans iella mål samt preliminär resultat
budget, preliminära driftsbudgetramar och specifikation över nämndernas preliminära ramföränd
ringar. I budgetdirektivet framgår ingen ansvarsfördelning eller tidplan för budgetarbetet.

Vi har tagit del av en dokumenterad rutin kring budget, uppföljning och prognosansvar, upprättad
av kommunstyrelseförvaltningen. Rutinen anger bland annat att driftbudgeten ska våra i linje med
verksamhetsplaneringen samt den analysmodell som ska tillämpas. Dokumentet innehåller även
en checklista att använda vid månatlig uppföljning samt vid delårsrapport och prognos. Av doku
mentet framgår vidare att anvisningar för det praktiska arbetet med delårsrapporter och årsredovis
ning publiceras av redovisningsenheten. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av
dessa anvisningar.
I kontakter med de intervjuade framförs att budget-, boksluts- och uppföljningsprocesserna är bä
rande delar i kommunens årsprocess. Vidare framkomme r att tidsplanerna för processerna utgår
från kommunfullmäktiges sammanträden samt att kommunstyrelsens, programnäm nderna och
driftsnämndernas sammanträden följer processerna. Tidsplanen anges vid intervjuer vara väl eta
blerad både i den politiska ledningen och i förvaltningsorganisationen. Vi har inom ramen för
granskningen inte fått möjlighet att ta del av den övergripande tidsplanen för budget-, boksluts- och
uppföljningsprocesserna, trots att vi efterfrågat den vid ett antal tillfällen.
I samband med budgetarbetet inför 2020 beslutade program- och driftsnämnderna under våren
2019 om budgetskrivelser. Syftet med att införa budgetskrivelserna grundar sig, enligt budgetdirek
tivet, på behovet av en demokratisk och transparant budgetprocess med en likvärdig hantering av
nämndernas förutsättningar inför kommande planperiod. Målsättninge n med skrivelserna är att ge
de förtroendevalda på alla nivåer en möjlighet att samla kunskap inför det kommande budgetarbe
tet. I nämndernas budgetskrivelser finns information om hur yttre samhällsfaktorer påverkar re
·
spektive verksamhet sområde.
Vid genomförda intervjuer framgår att ÖSBn bedöms vara ett tydligt och bra styrdokumen t samt att
det finn s en förankring av dokumentet på både politisk nivå och tjänstepersonnivå. Många av de
intervjuade ser positivt på _den nya strukturen i ÖSBn, det nya arbetssättet med nulägesanalyser
·
och nulägesöversikter samt att antalet mål i ÖSBn minskat.
Många av de intervjuade framhåller vidare att tidsperspektivet i kommunens budgetprocess har va
rit en brist. Av denna anledning har kommunen som en del i arbetet kring ny styrmodell och nya
:;-.:".=-:·--;·--:-:·:~.:::.'.:-·.:.:..:~--sfrulcturer-får"-sfyrnfng·:aii"draFfid sränrförbes l ut ·onföudget i sYft:e·atftj,tprog·rarhffäfnnd ·och-·ärift:- - - ~ ·""''°"nämnder mer tidsutrymme för planering.
.
fnvesteringsprogram
I ÖSBn beskrivs· Örebro kommuns process för framtagande av investeringsprogram. Investerings-
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programmet är fyraårigt och beslut för det första året fattas i samband med beslut om ÖSBn, reste
rande tre år tas som plan. För att påbörja investeringar som finns med i planen för de kommande
två till fyra åren krävs ett igångsättningsbeslut, som tas i samband med beslut om ÖSBn eller vid
revidering av investeringsprogrammet. Anslag för pågående investeringsobjekt kan efter prövning
överföras till nästa år i samband med bokslutet.
Kommunens investeringsprogram belyser driftkostnadskonsekvenserna av planerade investe
ringar, oavsett finansieringsalternativ ( egen eller extern finansiering/förhyrning). Fastighetsinveste
ringarna sker i huvudsak av kommunens. egna bolag och blir inte en investeringsutgift i kommunen.
Vidare framgår att nämnderna ansvarar för att säkerställa finansieringen av eventuella ökade drift
kostnader innan en investering (eller förhyrning) påbörjas samt att driftbudgetmedel för påbörjade
objekt inte beviljas i efterhand.
I samband med beslutet om 2019 års investeringsprogram med plan för 2020-2022 gav kommun
fullmäktige i uppdrag att reducera investeringsprogrammet med fem procent år 2019 och 15 pro
cent för respektive år 2020- 2022. I Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 framgår att upp
draget behöver förstärkas för att säkerställa en tydligare effekt på driftkostnaderna samt att även
överförda ej nyttjade investeringsanslag ska omprövas i det fortsatta reduceringsuppdraget.

2. 1. 2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan i huvudsak är uppfylld.
Vår bedömning baseras på att det finns ett fastställt styrdokument som är gemensam för kommu
nens samtliga nämnder och grundar sig på fullmäktiges fastställda politiska inriktning. Gransk
ningen visar att kännedomen om styrdokumentet (ÖSBn) är god. I fastställt budgetdirektiv finns ge
mensamma förutsättningar för kommunens alla verksamheter, innehållandes bland annat skatte
underlag och befolkningsförändring.
Granskningen har även visat på att budget-, boksluts- och uppföljningsprocesserna utgör etable
rade och bärande delar i kommunens årsprocess. I granskningen har dock framkommit att det upp
drag som finns att reducera investeringsprogrammet behöver förstärkas.
Vi ser positivt på den översyn som pågår kring kommunens ekonomistyrning och kommunens styr
dokument och vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast färdigställa översynen i syfte att ut
veckla och stärka en tydlig ekonomistyrning.

2.2.

Regler och riktlinjer för ekonomistyrning

Finns det regler och riktlinjer för ekonomistyrning?

2. 2.1.

Jal<ttage/ser

Kommunfullmäktige fastställer årligen i ÖSBn en driftbudgetram för programnämnderna. Fördel
ningen för 2020 framgår i tabellen på nästa sida.
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Driftbudg eiramai• 202.0

'6~B 2019 ,· ÖSB 2020

Drlftnämnd/ons1ag, belopp i m[ljoner kronor
Summa namnder
PrQ_g ramnämnd Barn-och utbildning
Pro_gr_q n1nältind Social välfö'rd
Pro.g:rarnnömlid Som~öi!sbyggnod
Vuxen.utbii.dn.ing,:. o~h arbetsrnork riadsriämnd

8 246;8

8 504,4

·~·542,.9;

3711.0
3 175;8

.3.·b:M,l
6416

;s4fg

.
Korn_rrn..i,rile.qril_n:g .
Ko mmu nstyrelseför:valtrilng
~.å .n ~sbyg\::fshälfl.r'fd

39,l~.

39.~

3°!:i4·.,li

374,5

.6,2

3;9

Stadsrevisfon

Ö;2

Valri:6rnrid

665,9
527,7

6;2
3;9
0,2 •

Utifrån den fastställda budgetrame n per programområde beslutar respektive ansvarig program
nämnd om en fördelning av budgetramen mellan de olika driftsnämnd erna.
Programnäm ndernas tilldelade budgetram framgår av respektive programnäm nds framtagna pro
gramplan. Inom ramen för granskninge n har vi tagit del av programplan med budget 2020 för pro
gramnämnd social välfärd6 • I programplan en beskrivs resursfördel ningen, vilket finns närmare be
s krivet i denna rapport under avsnitt 2 .3. I nedanstående tabell framgår programnäm ndens bud
getram för 2020, hämtad från programplan en för 2020.
Progra!'1område Social välfär~

___,,__

_

tkr

___,,_,

3178 !!69

!.~åe.n~e bu~getram

-1168
resultat
överfört
.. --~-~~·------.-... . ... ·--.•. ,..:.~~
..
Ny5kelfri hemtjänst
23 700
V.9~Jll LSS
§_~
__
..
......
_
.....
Volymsc;,ci~J_!i~te~ ... __
1000
__
...
.
..
...
...
...
2020
hyrestral}pa
t<arlsl11tid vålio
-22124
.
.•
.
.
,
•..
.
.
~!ftl!i~l~j_i_rj_!J~~P.e~!~.&,. _..
-13 202
. _ ....... _ . _
Rikt(!tomyfövningskrav_inköp
.. =~~
Riktat omp1öy_nin&s,kray hyress:änkning_ . .. ... .. . ..
40QQ
___
Rjktatl!rislag,scicl~ltjänsten
~~-~66
40;5~
2019ffÖ
ör
korrii,en~~tiori'f
kvaiv-;;;ande
Lorieöversyii
-4 580
.
Rekrvteringscenter, KS, dec
15696
..
...
PO-pålägg, ökning, !<.~dec

31.s1001

ifäm.2020

.!. - ..._._

ftiir, lnVesterib.gspf,dgtaiil.i]let .. .. . .. -· _.. ·-· ..... ...V~ d- cith ofns<irgsbii:ende hyra . ..... ·-- - ... . -" ...... I ..
Vård- oc~ omsorgspoenqe.·grift ..

-

·-----· .. ·- .......-

,

l"

·---,'

3l9B202

RÄMiözö

:-::·:::...:;;:__::..::.......:;,:.:....=

468Ö'
- -.,.....1
·6515

Vi noterar att angiven ram enligt programplan en uppgår till totalt 3 187 mnkr exklusive investe
ringsprogram met att j ämföra mot fastställd budgetram i ÖSBn som uppgår till 3 176 mnkr. Skillna
den om 11 mnkr avser posterna för rekryteringscenter och PO-pålägg._ Dessa poster beslutades av
.~kommunstyr elsen :i.decemberc.2019 medan..ÖSB n .antogs,i oktober..20j g _..,._,..,,..""."'-"' --·..,....,..,~ .,,.,- - ~u---··-~
.-: . , . -

-·

december
6 Programplan med budget 2020 Programnämnd social välfärd , beslutad av Programnämnd social välfärd den 5
2019 (§ 177, Sov 988/2019).
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Vidare noterar vi att det i programplanen finns medel från investeringsprogrammet avropade från
kommunstyrelsens utrymme men enligt uppgift från de intervjuade budgeterades det inte för såd
ana medel i ÖSBn.
Av programplanen för programnämnd social välfärd7 framgår att ramkompensation saknas för ett
antal angivna poster. Totalt beräknas dessa poster till 52,7 mnkr som ska finansieras inom befintlig
ram. Denna finansiering anges ske genom att lägre ersättning kommer att betalas ut till samtliga
verksamheter, vilket i sin tur leder till att ingen verksamhet får kompensation för faktiska kostnads
ökningar. Vidare framgår att redan begränsade förutsättningar att bedriva verksamheterna i ekono
misk balans kommer öka under 2020 då faktiska kostnadsökningar inte ersätts. Verksamheten är
skyldig att beakta den ersättning som beviljas och justera sina kostnader efter dessa förutsätt
ningar. Inom programnämnd social välfärd finns ett antal effektiviseringskrav ställda på driftsnämn
derna för att försöka bedriva verksamheten med ekonomisk balans.
Vid intervjuerna framkommer att en ekonomisk genomlysning av verksamheterna inom program
område social välfärd pågår. Genomlysningen visar preliminärt på nettokostnadsavvikelser8 inom
äldreomsorgen samt inom individ- och familjeomsörgen, även i de fall verksamheterna skulle bedri
vas inom given driftsbudget. I bilaga 1 finns statistik från Kolada 9 som bekräftar detta. Enligt
Kolada uppgår Örebro kommuns nettokostnadsavvikelse 2019 för äldreomsorgen till 16,7 procent
samt för individ- och familjeomsorgen till 11,3 procent. Kolada visar även att utvecklingsnyckeltal
resursindex för äldreomsorgen har försämrats från 32 för år 2017 till 17 för år 2019 på en skala
från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad).
Enligt Kolada är det främst inom hemtjänsten i ordinärt boende som Örebro kommun avviker i för
hållande till andra kommuner. Som framgår av bilaga 1 har kommunen ett relativt högt genomsnitt
ligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för hemtjänstdeltagare 65+ jämfört
med andra kommuner och där andelen deltagare med mer än 120 beviljade timmar är betydligt
högre. Statistiken visar även att väntetiden för att komma in på särskilt boende är relativt lång, vil
ket i sin tur kan medföra att deltagarna får mer avancerad vård inom ordinära boendet som kostar
mycket pengar. Det pågår för närvarande en översyn av biståndsriktlinjer och utskrivningsproces
ser inom myndighetsutövningen. De intervjuade anger att den gemensamma myndighetsverksam
het som har införts bedöms kunna bidra till förbättrad ekonomi.
Som framgår ovan får driftsnämnderna .sin budgettilldelning från programnämnd social välfärd. I
kontakt med tjänstemän i kommunen framkommer att tilldelningen skiljer sig åt mellan nämnderna,
socialnämnden har en rambudget medan övriga driftsnämnder har en kombination av rambudget
och intäkt utifrån resursfördelningsmodellerna, som är beräknade utifrån vad medlen ska räcka till.
Av intervjuer har framkommit att programnämnd social välfärd står för köpkraften, innebärande att
programnämnden köper tjänster av driftsnämnderna. Stora delar av programnämndens budgetram
fördelas utifrån köpkraften och med hjälp av olika resursfördelningsmodeller baserat på prestation.
Till detta finns även k9mmunallagens krav på en budget i balans. De olika driftsnämnderna är se
dan fria att besluta om satsningar inom sin ram.
De intervjuade anger att det inte finns några nämnds- eller förvaltningsspecifika fastställda regler
och riktlinjer för ekonomistyrning.

2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan inte är uppfylld.
-.:-..: ·· ;':":.-. ·:-.-:-:--:-:· :.::.:..:.:.;::.Bedömningen -baseras på.att.detinom ramen .för.granskningen ,har"framkommit,att.det. inte"Jinns ~ -·-- - - ~
·.: ':l§Qf.§11.?!"Y.~!!~Jn_~~S,P.,E:._~i~~~ ff!~l-~!~l)Q~. r~gj~( '!C?,h rl~tlin)~E f2f--~ksm_omi_styrnm~- l?~Q!.~~_
ur~fö~9el~ __
ning som programnämnd social välfärd tillämpar finns beskriven, men i övrigt finns inte några fast-

7 Programplan med budget 2020 Programnämnd social välfärd sida 29
8 Nettokostnadsawikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad).
9 Den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, statistikdatabas.
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ställda dokument som syftar till att vara ett stöd i programnäm ndens och driftsnämnde rnas budget
arbete och efterlevnad av de kommunövergripande reglerna kring mål- och budgetproce ssen. Den
politiska inriktningen och kraven på en ekonomi i balans ställer höga krav på nämnderna och för att
ytterligare stärka en tydlig ekohomistyrning rekommend erar vi kommunstyrelsen att inom ramen för
översynen av kommunens styrdokumen t se över om nämnderna har behov av att upprätta nämnd
specifika stödjande dokument.
Programnämnden har i programplan en för 2020 fastställt ett antal effektiviseringskrav på drifts
nämnderna för att nå en ekonomi i balans. I granskninge n -har dock framkommit att rambudgete n
för programnäm nden inte täcker de faktiska kostnadsökningarna för 2020 och att program området
redan tidigare år har haft bristfälliga förutsättning ar att bedriva verksamhete rna inom beslutade
budgetrama r. Samtidigt har granskninge n bland annat visat att äldreomsorg en får mer pengar än
andra jämförbara kommuner men trots det redovisar programomr ådet underskott där äldreomsor
gen redovisade en nettokostnad savvikelse om 16, 7% för 2019. Det är bland annat inom hemtjänst
i ordinärt boende som stora avvikelser finns j ämfört med andra kommuner. Trots att ett antal åtgär
der har vidtagits under de senaste två åren prognostiser ar programomr ådet ett fortsatt underskott
även för 2020.
Därtill visar den protokollsgenomgång som genomförts inom ramen för granskninge n att drifts
nämnderna inte lyft förslag till beslut om förändringar i utbud till programnäm nd för att anpassa
verksamhet en till den tilldelade budgetrame n.
Utifrån ovanstående är vår bedömning att den tilldelade budgetramen för programnäm nden re
spektive driftsnämnderna inte gett den styrningseffe kt som budgeten syftar till. Vi ser positivt på
den ekonomiska genomlysning och översyn av riktlinjer och processer som pågår för närvarande i
arbetet med att nå en ekonomi i balans.

2.3.

Ändamålsenliga fördelningsprinciper

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom respektive nämnd)

2, 3. ·/.

Iakttagelser

I ÖSBn framgår att programnäm nderna ansvarar för att resursfördelningen, så långt det är möjligt,
utgår från faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamhet en är konkurrensu tsatt eller inte samt
att en neutral och tydlig grund för hur resurserna fördelas behövs när en verksamhet upphandlas
eller om kundval erbjuds. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma grunder som till en
kommunal utförare. Programriämnd social välfärds ansvar för resursfördelning och att den får av
10
sedd effekt framgår även av 5 § i Reglemente för programnäm nd social välfärd •
Vidare konstateras att inom berörda verksamhet er krävs resursfördelningsmodell er som bygger på
mer detaljerade bakgrundsfaktorer och volymmått samt att modellerna ska fastställas och tillämpas
av respektive programnämnd.
I Programplan med budget 2020 programnäm nd social välfärd beskrivs resursfördelningen. Från
programnäm nden fördelas resurser genom ersättningsm odeller till både kommunala och externa
utförare samt genom anslag till verksamheter som inte omfattas av ersättningsm odellen. Program
området social välfärds budgetram från kommunfullm äktige bygger på föregående års budget ju
sterat för tillägg och avdrag för politiska satsningar, volymökning ar, löneöverhäng från 20 19 samt
effektiviseringskrav, vilket framgår av nedanstående tabell hämtad från ÖSBn för 2020.

10 Reglemente för Programnämnd social välfärd, ursprungligen antagen av Örebro kommunrullmäktige den 17 december

2014 och senast reviderad den 15 juni 2016 (§ 206, Ks 1063/2014).
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Programnäm nd social välfärd
3 178 889

Ram 2019, belooc I tkr
Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019

- 1 168

Nycke lfri hemtjänst

-1 850

Volym LSS

23 700
6000

Volym Socialtjänst
Brandskydd gruppboen de (bostöder), lnv. utrymme volym (700 tkr}
Brandskydd VoBo, inv. 11l,ymme volym (2 905 tkr/
Vård- och örmorgsboe nde, lnv. utrymme volym hyra (4 680 /kr}
Vard- och omsorgsboe ncfe, inv. utrymme vqlym drift (6 5 15 tkr}
Karlsluncl våbo hyrestrappa 2020-2024

1 000
-22 124

Effekliviseringsuppdrag 2020
Riktat omprövning skrov inköp, preliminär
Riktat omprövninQskrav hyressönkni ng

-13 202
-10 000

Riktat anslag, socialtjänst
Löneöversyn kvarvarand e kompensati on för 2019 (PO 40,55%)

4000
10566

Löneöversyn 2020 fördelas i a pril 2020
3 175 811

Ram 2020

Programnämnden fördelar sedan resurser vidare till driftsnämnderna inom programområdet både
genom att tilldela budgetanslag och genom ersättningsmodeller. Externa utförare tilldelas ersätt
en
ning i enlighet med avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller förfrågningsunderlag
ligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Vidare framgår att ersättningsnivåer och beläggningskrav fastställs årligen av programnämnd
social välfärd samt att verksamheter som ersätts med intäkt enligt LOV kan justeras årligen, vilket
oftast görs den 1 april.
I programnämnd social välfärds budget ingår bland annat sta.tsbidrag för nyanlända, intäkter avse
ende avgifter för äldre, kostnader för personlig assistans och externa köp av gruppbostad samt
budgetanslag för samtliga ersättningsmodeller och hyror. Även utvecklingsmedel, föreningsbidrag,
avtal med civila samhället och bidrag till seniorbostäder ingår i programnämndens budget.
Enligt ÖSBn räknas avgifter inom programområde social välfärd upp årligen med OPl11. Maxavgift
och minimibelopp beräknas enligt socialtjänstlagen och nivån påverkas därmed av prisbasbelop
pet. Programnämnd social välfärd beslutar årligen om avgiftsomräkningen. Det framgår även att
det framöver kommer att ske viss fortsatt utredning av taxorna inom programområdet.
Av programplanen för programnämnd social välfärd framgår fördelning av budgetramen för 2020
per driftsnämnd. Fördelningen framgår i nedanstående tabell.
Budget 2020

Pro21c1mområde·s.od;1I välOrd, tkr
Programnämnd...... .. . ..... _., . .... .
d
Socialnämn
_ _ _ _ .,._.,._,_.....,.__,,. . ...... .. , . --,............ e_, ... ••• -

Funktionsstödshämnd
Jo.1..-.•-i..tr.••

....~.f~f~~
._. .•• .,..

5S2198
148131

•~•::.:'.;_:". :. :_.__.~,~~{f!¾i¾i1;"J'&'~,-,;;.-.t,~;:;;;·>-,~ ~;; :a~, 1:1 ·
J,..._,,._..........,..

• , ~ Hf t

•

.... . ,,. , . , . ........ ,

,,..... ~

•• ......- . ... P . . . . .~

...:,.;_...·:::.:;::.<.~,:-;"-• ~-·.·~ -•

·· ··
·; •·······

"·•'--'-"-"'--•••=•=~ :::-. <~>;,,,:c · oe-;-•.:'--'-"·• ~ - - - ~ - ~ ·

· "· .......··

·efJiii~viiä'if~iii~1r···.- · .: · ··- :· ··· ":..····~i9i
··· •·, :3198.~0a
· (y~ma

11 OPI - Omsorgsprisindex. Indexet är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att använ
das vid upphandling av verksamhet Inom Kommunals löneavtalsområde.
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Driftsnämndernas verksamhetsplan med budget 2020 innehåller ett avsnitt om planering av nämn
dens resurser. I avsnittet finns bland annat information om nämndens samlade ekonomi, politiska
prioriteringar och effektivisering. Vidare framgår den anslagsfinan sierade tilldelningen till nämnden
och fördelningen av den tilldelade budgetramen på nämndens olika verksamheter/enheter. Verk
samhetsplanen för de driftsnämnder som även har intäktsfinansierad verksamhet redogör även för
dessa budgeterade intäkter per verksamhet. Tilldelade anslag per nämnd är inte detaljerade.
Vi har inom ramen för granskningen säkerställt att den i programplanen tilldelade budgetramen per
driftsnämnd överensstämmer med angiven anslagsfinansierad tilldelning i driftsnämndernas verk
samhetsplan er för 2020. Inga avvikelser har noterats.
En av inriktningarna för 2020 utifrån kommunfullmäktigemålen i ÖSBn är att förutsättningar för en
transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strul<turella behov ska skapas. I
kommunstyrelsens plan med budget 2020 framgår att kommunstyrelsen åtar sig att fortsätta arbe
12
tet som påbörjades under 2019 och som enligt Delårsrapport med prognos 2 2019 ska vara klart
inför budget 2021. Kommunstyrelsen har i juni 2020 gett kommundirektören i uppdrag att presen
tera ett underlag för resursbedömning att använda i budgetarbetet inför 2021. I Delårsrapport med
prognos 1 2020 13 framgår dock att detta arbete inte kommer vara klart inför budget 2021. I delårs
rapporterna framgår att ett viktigt syfte är att, utifrån fakta kring demografi-, volym- och samhällsut
veckling i kombination med analys av nämndens förutsättningar, ge ett välgrundat beslutsunderlag
för att på så vis kunna fördela medel där de behövs bäst. I kontakter med ekonomidirektören fram
kommer att syftet med den nya resursbedömningsmodellen är att underlätta politisk prioritering
Arbetet
samt att belysa demografiska och strukturella behov för att på så sätt skapa helhetsbild.
14 . Av delårs
2020
2
prognos
med
rt
Delårsrappo
enligt
pågår,
ning
med en utvecklad resursbedöm
rapporten går att utläsa att Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för resursbedömning
prövats under året som en jämförelse och att analys av resultat pågår.

2.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på att resursfördelningen finns beskriven. Tilldelning av budgetramarna
sker dels utifrån .budgetanslag, dels utifrån ett antal komplexa ersättningsmodeller. Programom
råde social välfärd har under ett flertal år inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Trots detta kan vi konstatera att kommunfullmäktiges beslut om fördelning av resurser baseras på
tidigare års budget med eventuella justeringar för bland annat tillägg och avdrag för politiska sats
ningar.
Det är väsentligt att resursfördelningen är transparent och tar hänsyn till verksamhetens mål och
behov för att få en god ekonomisk styrning. Därtill behöver kvalitetsambitioner och politiska priori
teringar vara i rimlig nivå med de budgetramar som finns tillgängliga och verksamheten behöver
bedrivas med tillräcklig effektivitet för att bedriva verksamheten inom den tilldelade budgeten. I
granskningen har framkommit att översyn kring resursbedömningsmodellen pågår i syfte att belysa
demografiska och strukturella behov och därmed underlätta den politiska prioriteringen, vilket vi ser
som positivt.

12 Delårsrapport med prognos 2 2019, godkänd av Örebro kommunfullmäktige den 21 oktobe~ 2019 (§ 223, Ks 1209/2019).
13 Delårsrapport med prognos 1 2020, godkänd av Örebro kommunfullmä ktige den 16 juni 2020 (§ 166, Ks 680/2020).
14 Delårsrapport med prognos 2 2020, hanterad av Kommunstyrelsen den 13 oktober 2020 (§ 154, Ks 1086/2020).
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2.4.

Fördelning av ansvar och befogenheter

Är fördelningen av ansvar och befogenheter tydlig?

2.4. 1.

Iakttagelser

5
Kommunsty relsen ansvarar, enligt 1 § Reglemente för kommunstyr elsen 1 , för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunsty relsen ska leda och samordna planeringen och
uppföljninge n av kommunens ekonomi och verksamhet er samt ha uppsikt över öyriga nämnders .
verksamhet. Vidare framgår av 2 § och 11 § att kommunstyr elsen ska se till att kommunens verk
samhet bedrivs i enlighet med de styrdokumen t, förutsättning ar och den medelsanvis ning som
kommunfullm äktige och kommunstyr elsen har bestämt samt att tillse att uppföljning sker till kom
munfullmäkt ige från samtliga nämnder om hur verksamhet en utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret.

Programnäm nd social välfärd ska, enligt 5 § i Reglemente för programnäm nd social välfärd, inom
sitt programomr åde ange budgetföruts ättningar, svara för resursfördel ning och att den får avsedd
effekt samt svara för ekonomisk uppföljning inom anvisade ramar med ett ansvar gentemot kom
munfullmäkt ige och kommunstyr elsen för det ekonomiska resultatet i hela prograrriverk samheten.
Enligt 14 § i reglementet ska programnäm nden se tilJ att verksamhete n bedrivs i enlighet med de
styrdokumen t, förutsättning ar och den medeisanvis ning som kommunfullm äktige och kommunsty
relsen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmels er i reg le
mentet. Vidare ansvarar programnäm nden för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställa nde sätt samt rapportera till kommunfullm äktige hur
verksamhet en utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. I den m ån pro
gramnämnd ens verksamhet berör kommunstyr elsens eller annan nämnds verksamhet ska nämn
den samråda med denna.
Driftsnämnd erna inom programomr åde social välfärd ska, enligt 8 § i dess respektive reglemen
ten 16, lämna de uppgifter som behövs för att programnäm nden ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Driftsnämnd erna ska se tilr att verksamhete n bedrivs i enlighet med de styrdokumen t, förutsätt
ningar och den medelsanvis ning som kommunfullm äktige, kommunstyr elsen och programnäm nd
social välfärd har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmels er i
reglementen a. Liksom programnäm nden ansvarar driftsnämnd erna för att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamhete n bedrivs på ett i övrigt tillfredsställa nde sätt samt rapportera till kom
munfullmäkt ige hur verksamhete n utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget
året. I den mån driftsnämnd ernas verksamhet berör kommunstyr elsens eller annan nämnds verk
samhet ska nämnden samråda med denna.
Beslutander ätt, bland annat inom det ekonomiska området, framgår i programnäm ndens och drifts
nämndernas respektive delegationsf örteckning alternativt delegationso rdning.

I Budgetdirek tiv 2020 med plan för 2021- 2022 framgår förutom förutsättning arna för budgetperi

oden även direktiv och uppdrag. Av direktivet framgår att samtliga nämnder i budgetarbet et ska
planera för en generell effektiviserin g om 1,5 procent och leverera förslag på potentiella riktade åt
gärder som kan ligga till grund för prioriteringar. Vidare framgår att investerings programmet ska
reduceras samt för programomr åde social välfärd framgår att myndighetsu tövningen inte fungerar
tillräckligt tillfredsställa nde ur varken ett individ- eller ett ekonomiskt perspektiv och att den därför
behöver ses över.
De intervjuade uppger ah ansvarsförde lningen för budget, uppföljning och vidtagna åtgärder är tyd. --~
1:JP.P_följ- ~ _
-,_ .. _ ---· -"--· ___lig.-Vj har.inom ramen f_ö_r_gratl.l'lJ<ningfil! Jagit i:l~!. §Y...@!LdO~LJm~.Dt~r~g rgtin~ringJ?.u dgE')t,
~ " " ~ · · _.,.
---~---~·- ·· ·- ···n ingcicnprog ifösarisvär;"upprätfäa1iv l<cimmunsly re1setörva1 ffiingen.Åvrutlnen··tram9årofärioan::
fa?tställande av ÖSBn; skapande av budget för prögram_nämnder samt framtagande
·nat ansvar

för

15 Reglemente för Kommunstyrelsen, ursprungligen antagen av Örebro kommunfullmäktige den 17 december 2014 och
senast reviderad den 15 Juni 2016 (§ 206, Ks 1063/2014).
16 Reglementen för respektive driftsnämnd, ursprungligen antagen av Örebro kommunfullmäktige den 17 december 2014
och senast reviderad den 20 Juni 2018 (§ 105, Ks 608/2018
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av detaljerad driftsbudget. Av rutinen framgår även vem som ansvarar för framtagande av åtgärds
planer vid prognostiserade underskott för att nå en ekonomi i balans.
I intervjun med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören framkommer att det ibland
kan vara svårt att avgöra om det är programnämnden eller en driftsnämnd som ansvarar för en
specifik fråga och att det därför finns ett behov av att tydliggöra styrning och ansvarsfördelning. De
intervjuade anger vidare att det pågår en organisationsutredning inom kommunen som, om den
beslutas, kan bidra till att tydliggöra detta.

2.4.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Fördelning av ansvar och befogenheter kopplat till bland annat resursfördelning, styrning och eko
nomisk uppföljning framgår i antagna reglementen för styrelsen och nämnderna samt i delegat
ionsförteckning eller delegationsordning. Utifrån granskningen framkommer dock att det kan upp
stå en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan programnämnd och driftsnämnd.

2.5.

Prognossäl<erhei

Har nämnderna en god prognossäkerhet?

2.5.1.

lal<ttagelser

I samband med upprättandet av delårsrapport per april och per augusti avlämnar respektive
nämnd en resultatprognos för helåret. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Örebro kom
muns delårsrapporter per april och per augusti de senaste fem åren (2016-2020) samt jämfört
lämnad helårsprognos mot faktiskt resultat redovisat i kommunens årsredovisning för samma pe
riod. Jämförelsen är sammanställd i tabell för respektive nämrid där det kan utläsas i vilken grad
nämnderna, i procent och i mnkr, avviker mot faktiskt resultat.
Avvikelsen av redovisat utfall i förhållande till respektive nämnds totala budgetram för respektive år
redovisas inte i tabellerna nedan. Vi vill ändå påtala att vid en sådan jämförelse skulle avvikelsen
vara betydligt lägre procentuellt sett än vid jämförelse av faktiskt utfall mot lämnad prognos för
året.

Programnämnd social välfärd
Av tabellen nedan framgår programnämnd social välfärds tilldelade budget, helårsprognos per de
lårsrapport 1, helårsprognos per delårsrapport 2, faktiskt resultat och procentuell avvikelse mellan
resultat och lämnade prognoser de senaste fem åren (2016-2020). Siffror för procentuell avvikelse
mot redovisat årsresultat 2020 kan inte redovisas inom ramen för gqmskningen.

____ ,,,._,._ _.,..

• --

....:.·l.~ -·

-- ~ · - · · ·

._ .,.,..,.L,. te • -., •. . ..-'-""" .... L

. - - .~ .. ~.a

2016

~~z73,1

-1761,8

-0!.3%

-177},1

0,3%

:}767,-!

2017

-1867,1

-1857,4

-0,5%

-1868,2

0,1%

-1866

2018

-2021& _'

_::-1957,9

1,5~

-19?8,2

0,5%

-192~

'---' ~?059,8 _

-0,3%
....._

-?057,5

-0,4%
· - --····

201~

---~- -

,

2020

-20.50,5
·-2235,6 (en-· 1
ligt OÅR 2)

~.2 198,9

.

__

-

.-----·.- ~066,6.,_
·- .:. :.. - \.., ~---·...,.._. .....-'---'...-...:_ ..,_

''

-2219,8

Programnämnd social välfärd har under de senaste fyra åren redovisat varierade resultat i förhål
lande till tilldelad budget. Ar 2018 redovisade nämnden ett överskott mot budget om 92,5 mnkr för
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att sedan redovisa ett underskott om 16 mnkr året därpå (2019). Av tabellen går att utläsa pro
gramnämndens prognossäkerhet. Avvikelsen mellan lämnad prognos per april och faktiskt resultat
var som störst år 2018, med 1,5% (28,6 mnkr). Avvikelsen mellan lämnad prognos per augusti och
faktiskt resultat var också som störst år 2018, då med 0,5% (8,9 mnkr). Prognos lämnad per au
gusti år 2020 indikerar ett överskott mot tilldelad budget om 15,8 mnkr.
Socialnämnden
Socialnämnden var fram till år 2019 uppdelad i två nämnder, socialnämnd väster och öster. Inför år
2019 gjordes en strukturförändring och dessa nämnder slogs ihop till en socialnämnd. I nedanstå
ende tabell illustreras tilldelad budget, helårsprognos per delårsrapport 1, helårsprognos per de
lårsrapport 2, faktiskt resultat och procentuell avvikelse mellan resultat och lämnade prognoser de
senaste fem åren (2016-2020). Uppgifterna för år.en 2016- 2018 omfattar en summering för de två
tidigare n~mnderna socialnämnd väster och öster. Procentuell avvikelse mot redovisat resultat för
2020 kan inte redovisas inom ramen för granskningen då årsredovisning 2020 inte finns tillgänglig.

-456,7
2017

-467,7

-459,6

0,1%

-460,6

2018

-509,6

-512,9

-2,8%

:S:YJ

2019

-536,1
-559,1 (enligt

-569,4

0,6%

-575,9

2020

DÅR 2)

-595,3

0,3%

-

-2% _

-459,3
-527,5
-566

1,7%

-576,5

Av tabellen framgår att socialnämnden både år 2018 och 2019 redovisat betydande underskott
mot budget. Enligt lämnad helårsprognos i delårsrapport per april tyder det mesta på ett betydande
underskott även år 2020. Vida_re kan av tabellen utläsas att socialnämndens prognossäkerhet un
der den granskade femårsperioden varierar något. Avvikelsen mellan lämnad prognos per april och
faktiskt resultat var som störst år 2018, med -2,8% (-14,6 mnkr). Avvikelsen mellan lämnad pro
gnos per augusti och faktiskt resultat var också som störst år 2018, då med -2% (-10,3 mnkr). Ar
2020 kan av tabellen utläsas att prognosen per augusti indikerar ett underskott för helåret om 17,4
mnkr.
Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden
Som framgår ovan gjordes inför år 2019 en organisationsförändring i Örebro kommun. Organisat
ionsförändringen gjordes för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten inom bland an
nat hemvården och innebar bland annat att vad som tidigare benämndes vård- och omsorgsnämnd
väster och öster ersattes med hemvårdsnämnden och vårdboendenämnden. Organisationsföränd
ringen innebar inte enbart ett namnbyte utan också en annan ansvarsfördelning mellan nämn
derna. Vård- och omsorgsnämnd väster och öster hade tidigare tillsammans ansvarat för kommu
nens vård- och omsorgsboenden, hemvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering. Sedan
2019 ansvarar hemvårdsnämnden för kommunens hemvård, dagcentraler, anhörigstöd samt reha
bilitering och vårdboendenämnden ansvarar för kommunens vård- och omsorgsboenden.
Eftersom det av lämnade prognoser mellan år 2016-2018 ej går att utläsa vilket utfall som skulle
ha tillhört hemvårdsnämnden och vilket utfall som skulle ha tillhört vårdboendenämnden, granskas
. prognos_
säkerheten gemensam,t mellan_ år 2016-2018 och separat, dvs per nämnd, mellan år
:-,- - ~, ~-o,:;_.,____.. -~ ·- - 201 9::2020:-1-neäanståMcletabt lf'framgårtillclelaäbuclget~·h-elårspfogflöt· jTor'' i:I elå'fsfapport"'1';" ,..., __>--___, __,___~
... .,

...
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2016

-315,8

-351,8

2,1%

-349,4

1,5%

-344,3

2017

-349,9

-356,2

-2,1%

-358,6

-1,4%

-363,7

2018

-308,5

-387,3

-2,0~

-402,8

1,9%

-395.!.2

Mellan år 2016-2018 redovisades inom vård- och omsorgsnämnd väster och öster kraftiga under
skott. Ar 2017 tilldelades programområde social välfärd ett tilläggsanslag om 39 mnkr vilket förde
lades till vård- och omsorgsnämnderna för att fortsätta arbetet med anpassning och effektivisering
av den kommunala hemvården. Trots tilläggsanslaget gick hemvården enligt kommunens årsredo
visning 2017 med ett underskott om 31 mnkr.
Ar 2018 lämnades i april en prognos på ett underskott om 78,8 mnkr. I samband med upprättandet.
av delårsrapport per augusti samma år lämnades en ny prognos, denna gång prognostiserades ett
underskott om 94,3 mnkr. Redovisat resultatet för år 2018 uppgick till -395,2 mnkr vilket motsva
rade ett underskott om 86,7 mnkr.
Avvikelsen mellan lämnad prognos per april och faktiskt resultat var som störst år 2016 och 2017,
med 2,1% (7,5 mnkr) respektive-2,1% (-7,5 mnkr). Avvikelsen mellan lämnad prognos per augusti
och faktiskt resultat var som störst år 2018, då med 1,9% (7,6 mnkr).
Hemvårdsnämnden
Av nedanstående tabell illustreras hemvårdsnämndens tilldelade budget, helårsprognos per de
lårsrapport 1, helårsprognos per delårsrapport 2, faktiskt resultat och procentuell avvikelse mellan
resultat och lämnade prognoser för de två år som nämnden har funnits. Siffror för procentuell avvi
kelse mot redovisat resultat 2020 kan inte redovisas inom ramen för granskningen då årsredovis
ning 2020 inte finns tillgänglig.

2019

-277,1
-264 (enligt

-370,1

2020

DÅR 2)

-345,4

-1,6%

-369,6

-1,6%

-376

Hemvårdsnämnden redovisade under sitt första år ett underskott om 98,9 mnkr. Lämnad prognos
per april 2019 indikerade ett underskott om 93 mnkr. Lämnad prognos per augusti 2019 indike
rade, om än knappt, på en förbättring. Prognostiserat underskott uppgick då till 92,5 mnkr. Progno
sen som lämnades både per april och per augusti avvek mot slutligt resultat med -1,6%. Avseende
2020 indikerar lämnad prognos per augusti ytterligare ett betydande underskott om 70,8 mnkr.
.
.
Vårdboendenämnden
Av nedanstående tabell illustreras vårdboendenämndens tilldelade budget, helårsprognos per de
lårsrapport 1, helårsprognos per delårsrapport 2, faktiskt resultat och procentuell avvikelse mellan
resultat och lämnade prognoser för de två år som nämnden har funnits. Siffror för procentuell avvi
kelse mot redovisat resultat 2020 kan inte redovisas inom ramen för granskningen då årsredovis
ning 2020 inte finns tillgänglig.
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2020

-31, 2
-31,2 (enligt

-29,5

DÅR2)

-58,5

13,6%

-28,9

11,8%

-75,9

år

Vårdboendenämnden redovisade under sitt första
ett överskott om 5,7 mnkr. Lämnad prognos
per april 2019 indikerade ett överskott om 1,7 mnkr och lämnad prognos per augusti 2019 indike
rade ett överskott om 2,3 mnkr. Prognosen som lämnades per april 2019 för vårdboendenämnden
avvek positivt med 13,6% mot faktiskt resultat. Prognosen per augusti 2019 avvek positivt med
11,8%. Vidare avseende år 2020 prognostiseras per augusti ett större underskott om 44,7 mnkr.
Funktionsstödsnämnden
I samband med strukturförändringen som genomfördes i Örebro kommun inför år 2019 skedde
även ett namnbyte, nämnden för funktionshindrade blev funktionsstödsnämnden. Några föränd
ringar i nämndens verksamhet skedde ej i samband med strukturförändringen.
I nedanstående tabell illustreras funktionsstödsnämndens tilldelade budget, helårsprognos per de
lårsrapport 1, helårsprognos per delårsrapport 2, faktiskt resultat och procentuell avvikelse mellan
resultat och lämnade prognoser de senaste fem åren (2016-2020). Siffror för procentuell avvikelse
mot redovisat resultat 2020 kan inte redovisas inom ramen för granskningen då årsredovisning
2020 inte finns tillgänglig.

2016

-261,7

-254,6

-0,2%

-258,5

1,3%

-255,2

2017

-270,8

-256,2

-0,5%

-268,3

4%

-257,5

2018

-275,5

-274,5 .

4,7%

-267,7

2,3%

-261!6

2019

-268,4
-149,1 (enligt

-278,8

1,4%

-277

-0,8%

-274,9

2020

DÅR2)

-171

-157,7 .__

Av tabellen framgår att funktionsstödsnämnden mellan år 2016-2018 redovisade överskott i förhål
lande till tilldelad budget. Ar 2019 redovisade nämnden däremot ett underskott om 6,4 mnkr i för
hållande till tilldelad budget. Avvikelsen mellan lämnad prognos per april och faktiskt resultat var
som störst år 2018, med 4,7% (12,9 mnkr). Avvikelsen mellan lämnad prognos per augusti och fak
tiskt resultat var som störst år 2017, då med 4% (10,8 mnkr). Avseende 2020 indikerar lämnad pro
gnos per augusti ett underskott om 8,6 mnkr.

2.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på ~n_§ammanvägning av geriomförd uppföljning av utfall och lämnade pro;;:_~~.;;-:: ~-.-:-_--:::·.~ :~.~--,-'~~gnosedör,programnämnd .samt.de.nämnderssom
.
omfattas~av~granskningen.-::.Vi:konstateraraatt pro,a_-:. ', . =,;;.....-.=. _. _____
__9,nossäkerheten är_god_för_programnämnden och relativt_god för_socialnämnden,_vårdboende-__
. 'i1ä·11111den 'i,amtfunktionsstödsnämnden. Prognossäkerheten för hemvårdsnämnden bedöms ej
vara god.
Vi kan konstatera att vårdboendenämnden är den nämnd som redovisat störst avvikelse i procent
jämfört med lämnade prognoser. Nämnden har för det första verksamhetsåret 2019 redovisat över
skott men lämnad prognos per augusti 2020 visar istället på ett större underskott.
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Vi kan vidare konstatera att hemvårdsnämnden är den nämnd som redovisat störst avvikelse i kro
nor jämfört med lämnade prognoser, men procentuellt är avvikelsen inte lika stor. Nämnden har för
det första verksamhetsåret 2019 redovisat ett underskott om 98,9 mnkr och lämnad prognos per
augusti 2020 visar på ett fortsatt stort underskott om 70,8 mnkr.
Vidare grundar vi vår bedömning på följande noteringar:
o

Programnämnd social välfärd
Som mest avviker lämnad prognos och redovisat utfall med 1,5% vilket motsvarar 28,6
mnkr. Som lägst avviker lämnad prognos och redovisat utfall med 0,1% vilket motsvarar
2,2 mnkr. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad prognos och redovisat utfall under
granskad period understiger 1 % (0,5%)

e

Socialnämnden
Som mest avviker lämnad prognos och redovisat utfall med -2,8% vilket motsvarar -14,6
mnkr. Som lägst avviker lämnad prognos och redovisat utfall med 0, 1% vilket motsvarar
0,3 mnkr. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad prognos och redovisat utfall under
granskad period överstiger 1% men understiger 2% (1,4%) .

.,

Hemvårdsnämnden och vårdboendenämnden
Som mest avviker lämnad prognos (mellan åren 2016 och 2018) med +/-2, 1 %, vilket mot
svarar +/-7,5 mnkr. Den sammanlagda gemensamma avvikelsen (både hemvårdsnämn
den och vårdboendenämnden) mellan 2016-2018 uppgick till 1,8%. För hemvårdsnämn
den uppgick avvikelsen under 2019 till sammanlagt 1,6% och för vårdboendenämnden till

12,7%.
•

2.6.

.

Funktionsstödsnämnden
Som mest avviker lämnad prognos och redovisat utfall med 4,7% vilket motsvarar 12,9
mnkr. Som lägst avviker lämnad prognos och redovisat utfall med -0,2% vilket motsvarar
-0,6 mnkr. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad prognos och redovisat utfall un
der granskad period överstiger 1% men understiger 2% (1,9%)

Kunsl«ip om etconomistd läge

Säkerställer nämnderna en löpande kunskap om ekonomiskt läge?

2. 6. 1.

Iakttagelser

För att kunna svara på revisionsfrågan har vi inom ramen för granskningen genomfört en genom
gång av programnämnd social välfärds samt respektive driftsnämnds sammanträdesprotokoll från
perioden 2019-01-01 - 2020-08-15. Därtill har intervjuer skett med respektive nämnds samt pro
gramnämndens presidium. Resultatet av genomgång och intervjuer presenteras nedan.

Programnämnd social välfärd
Av protokollsgenomgång har framgått att programnämnd social välfärd under 2019 erhöll ekono
misk redovisning vid fyra nämndsammanträden. Programnämnden erhöll då ekonomisk redovis
ning i form av årsberättelse 2018, i form av delårsrapport per 2019-04-30 och 2019-08-31 samt
programplan 2020.
Under 2020 har programnämnd social välfärd, utöver ekonomisk redovisning i form av årsberät
telse och delårsrapporter, även infört ekonomiska månadsrapporter. Vid fyra av sex nämndsam
manträden under den granskade perioden 2020 har programnämnden erhållit ekonomisk redovis
ning i form av årsberättelse för 2019, månadsrapport per februari och mars 2020 samt delårsrap-

·..~-:...;._:_.:...:.....-~ '~-:.:::·,;::_.:·port 'pe'r ·2020~04=30_:·::~:'.'::-:,.:"::~·:·:,~:::. ::.:.o. ac ,~~--=-,·1~=

,-;:,·;e;;:·-·:~.o.:: ;J.,, ~_;_........_::;;_a 0" ' '"'·:·::·c•'~,'' =·-,

, ,...,.;;.s; 0

'---·' "";.;..-.:.,. .--, • -:.;;s-c :

l nom ramen för granskningen har vi tagit del av all ekonomisk redovisning som programnämnden
erhållit år 2019 och år 2020.
Delårsrapporten, som programnämnden erhåller vid två tillfällen per år, innehåller en skriftlig ana
lys (inkl. analysunderlag) med tillhörande bedömning av verksamhetens resultat från programdirek
tören. Därtill innehåller delårsrapporten en framåtblick med information kring vidtagna åtgärder och
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pågående satsningar samt ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen ges dels per
driftsnämnd dels separat avseende programnämnden. I delårsrapporten framgår en kortare redo
görelse av resultat mot budget och årsprognos per driftsnämnd . Avseende programnämnden fram
går ett längre avsnitt vilket också i huvudsak berör resultat mot budget och årsprognos men på ett
mer detaljerat plan.
De ekonomiska månadsrapporterna infördes under 2020 med syfte att upptäcka ekonomiska avvi
kelser i ett tidigare skede samt för att se vilka effekter vidtagna åtgärder har. Rapporterna innehål
ler i huvudsak ekonomiskt utfall i jämförelse med budget dels per driftsnämnd dels separat gäl
lande programnämnden. Rapporterna innehåller också förklaringar till större avvikelser.
·
Vid intervju förklaras att nämnden erhåller god ekonomisk uppföljning genom bland annat de eko
nomiska månadsrapporter som infördes år 2020. Mindre korrigeringar kan komma att vara aktuella
i de ekonomiska månadsrapporterna för att anpassa de till programnämndens behov, men det är
en bra start för att kunna följa både utvecklingen inom sin egen verksamhet och inom driftsnämn
dernas verl<samheter. Vidare beskrivs att månadsrapporterna också väcker många frågor och ger
upphov till bra diskussioner.
Utöver m_ånadsrapporter framgår av intervju att majoriteten deltar i kontinuerliga måndagsmöten
tillsammans med programdirektör, ~konomer m.fl. Vid dessa tillfällen får nämnden uppföljning kring
bland annat framtida utmaningar och hyreshöjningar. Det sker också dialogträffar med majoritetens
presidier och ordfäringar vilka beskrivs utgöra goda diskussionsforum.
Driftsnämnder
Vid genomgång av respektive driftsnämnds sammanträdesprotokoll från 2019 samt de första åtta
månaderna av 2020 framgår att ekonomisk redovisning kontinuerligt förekommer vid nämndsam
manträden. Likt programnämnd social välfärd erhåller respektive driftsnämnd i början av året eko
nomisk redovisning från förvaltningen i form av en årsberättelse. Därtill erhåller respektive drifts
nämnd, också likt programnämnd social välfärd, en delårsrapport per 30 april och en delårsrapport
per 31 augusti. Vid övriga nämndsammanträden, då ekonomisk redovisning ej sker i form av års
berättelse eller delårsrapport, redovisas ekonomiska månadsrapporter. Respektive förvaltning är
ansvarig för framtagandet av de olika rapporterna och den ekonomiska redovisningen. Efter att re
spektive driftsnämnd tagit del av och godkänt årsberättelse samt delårsrapport sker en överläm
ning av dessa till programnämnd social välfärd för vidare hantering. Under 2020 har respektive
· driftsnämnds månadsrapporter också överlämnats till programnämnd social välfärd för vidare han
tering.
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av respektive driftsnämnds ekonomiska månadsrap
porter, årsberättelser och delårsrapporter. De ekonomiska månadsrapporterna ser olika ut mellan
driftsnämnderna vilket tyder på att en gemensam mall saknas. Till upprättandet av delårsrapporter
och årsberättelser finns en gemensam mall som nyttjas av samtliga driftsnämnder.
Vid översiktlig genomgång av delårsrapporten för respektive driftsnämnd har vi konstaterat att de
lårsrapporterna innehåller följande fem delar:
•
•
•
•
•

förslag till beslut
förvaltningschefens bedömning och analys
delårsresultat och prognos
analysunderlag
bilagor

·a:.:.::;.;.~:.c...:Al~HE3Yattflst:}fr'ef1<ii.bli~~d.;ärffi'åtTnnöhålfar edoiilsTl'ing ·a</ reiultatef%vHåri'ihil&ifås ·u1fp~råg tJ'Ifi"-""' ,."--_,_..C..,sc·,_....·:-;;c.c .
0

:;,:c::~.·:-:..:_::·.:.

. . ekonomi. Rapporten ska även innehålla en analys av resultat från förvaltningschef samt noteringar
om positiva iakttagelser och förbättringsområden under året.
Av tabellen nedan framgår antalet tillfällen under granskad period respektive driftsnämnd erhållit
ekonomisk redovisning.
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Driftsnämnd

Totalt antal nämndsammanträden mellan

Antalet sammanträden
ekonomisk redovisning
förekommit

Socialnämnden

20190101- 20200815
21

Vårdboendenämnden

14

16
12

Hemvårdsnämnden

16

15

Funktionsstödsnämnden

16

15

Socialnämnden
Vid intervju med socialnämndens presidium förklaras att nämnden varje månad erhåller en ekono
misk rapport som uppfattas vara pedagogisk och genomarbetad. De ekonomer som föredrar dessa
månadsrapporter beskrivs vara både duktiga på att förklara så att alla i nämnden förstår och duk
tiga på att besvara frågor. Exempelvis brukar nämnden fråga vad som händer om flera år om en
specifik åtgärd vidtas och då ges en utförlig förklaring.
Vi har genom att ta del av de månadsrapporter som socialnämnden erhåller fr~n förvaltningen kun
nat säkerställa att utfall kontra budget för perioden avseende respektive enhet presenteras månat
ligen. Därtill framgår beläggningsgrad per månad för innevarande år avseende nämndens egna
boenden och antalet aktuella ärenden samt intäkter och kostnader avseende ensamkommande
barn och unga. I månadsrapporterna inkluderas även en del kring extern vård och behandling, och
under denna del presenteras utfall och avvikelser samt eventuella inköp avseende extern vård och
behandling för perioden.

Hemvårdsnämnden
Av intervju med hemvårdsnämndens presidium framgår att den ekonomiska dragning nämnden
månatligen erhåller vid sammanträden är tydlig. Nämnden erhåller också en skriftlig ekonomisk
månadsrapport vilken de tar del av innan nämndsammanträden. Detta ger nämnden en möjlighet
att komplettera informationen i rapporten med frågor vilket beskrivs vara väldigt uppskattat. Utöver
ekonomisk rapport förklaras vid intervju att nämnden också erhåller verksamhetsrelaterad inform
ation såsom nyttjandegrad för samtliga enheter samt hur arbetet med att minska hyressjuksköters
kor fortgår.
Vi har i månadsrapporter verifierat att ekonomi, nyttjandegrad inom hemvård LOV och kostnader
för hyressjuksköterskor följs upp kontinuerligt. Den ekonomiska uppföljningen som redovisas i rap
porten består av utfall och avvikelse mot budget per enhet för innevarande period samt en kortare
beskrivning per enhet i textform. Nyttjandegrad redovisas i regel i tabellform per LOV-enhet samt i
textform i korthet. I tabellen framgår förutom nyttjandegrad även antalet utförda samt debiterbara
timmar för perioden. I tabellen framgår också nyttjandegrad samt utförda och debiterbara timmar
för samma period föregående år för att möjliggöra jämförelser. Avseende kostnader för hyressjuk
sköterskor så redovisas förvaltningens arbete under de senaste åren (2017-2020) men specifikt
kommenteras de senaste månaderna. I november 2019 infördes ett stopp för hyressjuksköterskor,
men om behov uppstår kan förvaltningschef besluta om inköp. Vid eventuella budgetjusteringar
med anledning av att beslut kring effektivisering tagits sker redovisning av justerad budget i sepa
rat tabell.

. .·- . u -----

Vårdboendenämnden
Vid intervju med vårdboendenämndens presidium förklaras att nämnden erhåller ekonomisk upp
följning i princip varje månad. Vid uppföljning· per delår erhåller nämnden, utöver ekonomisk upp... följning, _också uppföljQ!ng _av definaf)$iellaocJLde_yerKs,amhetsmä2,Sii::.ictmf@n . Den ekonomiska_=-· __

. ½ J

,

~-- ·~-- · ----• ··· ·-·uppföljningen~Deskrivsaetaljeraa·oc1r·ekonomeh'
·
somfore'afärelfönOmiti'viä-nämnaei'roeskrivs·-· ···- ------·~---. vara b"å de duktig -på att förklara och på att besvara frågor så att samtliga i nämnden förstår. ·
l vårdboendenämndens månadsrapporter redovisas ekonomiskt utfall, jämförelse mot budget samt
eventuell avvikelse mot budget per enhet för innevarande period. I rapporten finns också beskrivet
hur arbetet fortgår inom respektive enhet i förvaltningen, beläggningsgrad per enhet inom vård
och omsorgsboende samt kostnader för hyressjuksköterskor per VOBO.
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Funktionsstödsnämnden
Av intervju med funktionsstödsnämndens presidium beskrivs de ekonomiska redovisningarna som
väldigt utförliga. Nämnden tar del av den rapport som ska presenteras vid nämndsammanträdet
någon vecka innan vilket ger utrymme för diskussion. Rapporten diskuteras i gruppsamtal innan
nämnden och det finns möjligheter att ställa frågor till ekonomen som föredrar innan beslut fattas.
Varje månad erhåller nämnden också en fördjupad presentation från en verksamhet, ex grupp- och
servicebostad, där de föredrar hur arbetet.i sin verksamhet går för att nå en ekonomi i bal~ns.
Vi har i funktionsstödsnämndens månadsrapporter noterat att.det månatligen redovisas ekono
miskt utfall mot budget per enhet samt en jämförelse mot föregående månad. Därtill redovisas vilka
effektiviseringsuppdrag som ska hanteras under året samt förväntad effekt av dessa, en kortare
nulägesbeskrivning inom respektive enhet samt bakgrund och förutsättningar för innevarande år.
Under specifika månader av 2020 framgår också en beskrivning av hur stor effekt Corona haft
inom nämndens verksamhetsområden.

2.6.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan i huvudsak är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och efterföljande intervjuer med den politiska
ledningen.
Som redogjorts för under avsnitt 2.4 är det i antagna reglementen reglerat vem som ansvarar för
ekonomisk uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige. I reglementet för programnämnden
regleras att programnämnden ska svara för ekonomisk uppföljning med ansvar för det ekonomiska
resultatet i hela programverksamheten. Granskningen visar att programnämnden ej erhöll månat
liga ekonomiska uppföljningar vid sammanträden under 2019 vilket vi anser är nödvändigt för att
ha löpande kunskap om ekonomiskt läge. Ekonomiska månadsrapporter har införts inför år 2020
omfattande såväl varje driftsnämnd som programnämndens egen verksamhet, vilket visar att pro
gramnämnden tar sitt ansvar i enlighet med antaget reglemente. Dessa ekonomiska rapporter
anges vara till stor nytta för programnämnden och utgör underlag för dialog och funderingar. Utö
ver ekonomiska månadsrapporter erhåller programnämnden även delårsrapport och årsberättelse
vilka omfattar en utförligare uppföljning avseende ekonomi.
Granskningen visar även på att respektive driftsnämnds kontinuerligt erhåller ekonomisk uppfölj
ning. Den ekonomiska uppföljning som sker och redovisas till driftsnämnderna anges vara av god
kvalitet. Vi har också tagit del av ett antal ekonomiska månadsrapporter per driftsnämnd från 2019
respektive 2020 och kunnat konstatera att driftsnämnderna erhåller ekonomisk uppföljning innehål
lande utfall och budgetavvikelse per enhet för aktuell tidsperiod. Vid delårsrapport och årsberät
telse ges utförligare uppföljning avseende ekonomi vilket stärker vår bedömning.

2.7.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Vidtar nämnderna åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?

2. 7. 1.

/al<ttagelser

I Örebro kommuns årsredovisning 2019 lyder ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmål Kommu
nens verksamheter måste få en ekonomi i balans. För 2019 redovisade kommunens nämnder en
samlad negativ avvikelse mot tilldelad budgetram om 180 mnkr. Av denna budgetavvikelse upp
gick programnämnd social välfärd del till -143 mnkr, varav hemvårdsnämndens avvikelse uppgick
till 99 mnkr. Flera beslut i såväl kommunfullmäktige som nämnder har under 2019 handlat om att få
' ·-- ·- ,........~ ,-=·-··- en·~kcmomi Fbalans~öch·atfbromsa·fosl:nadsutvecklihgen :---· _.;__ _
> - -~·-·~ - ····,,
· .........:~:....

=---------~-..

Programnämnd social välfärd gick år 2020 in med en för hög kostnadsnivå vilket innebär att åtgär
der och effektiviseringar behöver verkställas för en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har beslu
tat om ett generellt effektiviseringskrav för programområdet på totalt 22,1 rnnkr under 2020. Effekti
viseringskravet har till stor del lagts på programnämnden för att värna om driftsnämnderna. Av de
lårsrapport pe·r april 2020 framgår att följande åtgärder är beslutade:

-
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Servicetjänster utan biståndsbeslut inom Lov togs bort 1 april 2020, prognosen är en effekt
på 8 mnkr.
Översyn av hyresnivåerna på vård- och omsorgsboenden, prognosen är en effekt på ca 4
mnkr.
Införande av resursfördelningsmodell inom socialpsykiatrin, prognosen är en effekt på 2
mnkr.
Minskad budget för föreningsbidrag/föreningsstöd med 2 mnkr.
Förändrad riktlinje för mattjänst, prognos är en effekt på 1 mnkr.
Minskad ersättning från programnämnden till daglig verksamhet med 1 mnkr.

0

Minskad utvecklingsbudget med 1 mnkr.
Beslutade åtgärder beräknas ge en positiv effekt om ca 19 mnkr. Huruvida full effekt beräknas
uppstå under 2020 framgår ej av delårsrapport per april 2020.

Av delårsrapport per augusti 2020 framgår att programområdet prognostiserar ett underskott för
2020 om totalt-125,7 mnkr, vilket även inkluderar merkostnader på grund av Covid-19 som kom
munen i sin tur kan återsöka från Socialstyrelsen. Av delårsrapporten framgår att beslutade åtgär
der beräknas ge delårseffekt för 2020 och helårseffekt 2021. Det framgår också att kommande års
budgetarbete behöver fokusera på fortsatt arbete med en ekonomi i balans, dels genom att se över
utbudet av sociala välfärdstjänster, ambitionsnivåer, utförarnas effektivitet samt taxe- och avgifter
dels genom att våga fatta tuffa beslut i dessa frågor.
Utöver det generella effektiviseringskravet finns ett riktat omprövningskrav på inköp motsvarande
13,2 mnkr med målsättning att inköpsbeteendet i kommunen ska förbättras. Driftsnämnderna,
både de anslagsfinansierade och de intäktsfinansierade verksamheterna, har stora utmaningar vad
gäller detta effektiviseringskrav.
Kommunstyrelsen har utöver ovan effektiviseringskrav tilldelat programområde social välfärd ett
riktat uppdrag avseende hyror om 10 mnkr vilket enligt intervju har hanterats.

Programnämnd social välfärd
Vid genomgång av sammanträdesprotokoll har framgått att programnämnden vid ett flertal tillfällen
under 2019 samt i mars, maj och oktober 2020 fattat beslut för att programområde social välfärd
men också respektive nämnd ska åstadkomma en ekonomi i balans. De beslut som har fattats vid
tidpunkt för granskningen är följande:
Januari 2019 - respektive driftsnämnd ges i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter be
slutade budgetramar och omedelbart lyfta till programnämnden om beslut angående för
ändrat utbud krävs för detta.
Januari 2019- programnämnden ska särskilt följa hemvårdsnämndens arbete inom ramen
för Strukturförändringsprogrammet.
Juni 2019 - de driftsnämnder som redovisar underskott vid delårsrapport 1 ges i uppdrag
att ta fram åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. De åtgärder som respektive drifts
nämnd tar fram samt dess effekter ska redovisas skriftligt i samband med delårsrapport 2.

- "-· -...... -· ..,___ .. ---~ ----·-

~

Juni 2019 - programdirektören ges i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska utveckl__ _ingen för programnämndens_egen ekonomi.Återrappstrterir19ska ske i samband med de'"'lårsrapport 2 . ---- -~-~---~ """·----------·~---~ -~---·_,_.,_,.,____ •---· --- -~-- >
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Öktober 26'19 ..:. programn-åni'r1de·n ska fortsätta följa himvårdsnämndens·arbete med
Strukturförändri ngsprogrammet.
Oktober 2019 - programdirektören ges i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska ut
vecklingen för programnämndens egen ekonomi. Aterrapportering sker i samband med
årsberättelse.
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Oktober 2019 - funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå
en ekonomi i balans. Aterrapportering sker i samband med årsberättelse.
December 2019 - programnämnden ska under år 2020 särskilt följa hemvårdsnämndens
arbete med Strukturförändringsprogrammet.
December 2019 - de driftsnämnder som redovisar underskott ges i uppdrag att anpassa
sin verksamhet efter beslutade budgetramar och omedelbart lyfta till programnämnden om
beslut angående ambitionsförändringar krävs för detta.
December 2019 - programnämnden kommer även under år 2020 att följa driftsnämnder
nas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter och årsberättelser.
Mars 2020 - det ekonomiska resultatet för programområde social välfärd följs upp i månat
.liga rapporter till programnämnden.
Mars 2020 - programnämnden ska fortsätta följa hemvårdsnämndens arbete med Struk
turförändringsprogrammet.
Maj 2020 - nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget exklusive mer
kostnader för Covid-19 ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att en budget i ba
lans nås. Vidtagna och planerade åtgärder ska redovisas till programnämnden senast 1
oktober 2020.
Maj 2020 - hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för Strukturförändringspro
grammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Maj 2020 - programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska utvecklingen
för programnämndens egen ekonomi.
Oktober 2020 - programdirektören får i uppdrag att följa merkostnader för covid-19 för pro
gramområdet för att under hösten söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.
Oktober 2020 - hemvårdsnämnden får i uppdrag att inom ramen för Strukturförändrings
programmet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
En särskild notering avseende det beslut som fattades i juni 2019 är att det i delårsrapport 2 2019
endast i korthet redovisas vilka åtgärder som kan vara aktuella. Någon detaljerad redovisning av
seende vilka åtgärder som har vidtagits, är beslutade och som planeras saknas. Redovisning av
faktiska och förväntade effekter av vidtagna, beslutade och planerade åtgärder saknas också i de
lårsrapport 2 2019.
Utöver ovan har vi i samband med protokollsgenomgång noterat att programnämnden vid flertalet
sammanträden erhåller rapportering kring arbetet samt kring vidtagna åtgärder inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet.
·
Av intervju framgår att det pågår arbeten med att nå en ekonomi i balans inom programområdet
men att det är upp till respektive driftsnämnd att vidta och besluta kring åtgärder för sin nämnd.
Programnämnd social välfärd ansvarar däremot, enligt 1 § i Reglemente för programnämnd social
välfärd, för att det finns ett utbud av välfärdstjänster. Detta innebär att förändringar i utbud inte kan
beslutas av en driftsnämnd utan kräver beslut av programnämnden. Vid sådana situationer behö.. ________, _ veuien_aktuella driftsnärnndep_lyfta frågan_till progr.aJllilämnden för beslut, vJlkm: programnämnden . . - ___
-~-•=~ ., ...... •·· ·-- ·på'fa1an sarnoaHa ·meas·arilmäfiffaaerr]anuan "respei«iveaecemt5et2tn9: ······'"·-·-----~~~~~-, --- ·· •- -- ·--· •· -~~
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Vidare av intervju förklaras att det krävs mod för att vidta åtgärder inom social välfärd. När en åt
gärd vidtas påverkas ofta människors hälsa/välmående varför det inte alltid är lätt att vidta effektivi
seringsåtgärder.
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Under året har nämnden fattat beslut om att ta bort de 8 timmar/vecka av biståndsservice som alla
över 70 år tidigare haft rätt till i kommunen. Dessa timmar togs bort mitt under rådande Covid-19
pandemin med ambitionen att spara 17 mnkr. Enligt de intervjuade kommer detta sparmål ej att
nås under 2020 utan besparingen kommer att uppgå till 10 mnkr.
Socialnämnden
Vid genomgång av sammanträdesprotokoll har framgått att socialnämnden i februari 2019 uppdra
git förvaltningen att löpande rapportera utvecklingen av arbetet med beslutade effektiviseringsåt
gärder. Vid sammanträdet uppdrogs förvaltningen även att föreslå ytterligare åtgärder för att nå en
ekonomi i balans. I maj respektive september 2019 uppdrogs socialförvaltningen att fortsätta med
påbörjade effektiviseringsuppdrag.

Under 2020 har socialnämnden vid ett tillfälle, i september, uppdragit förvaltningen att fortsätta
med påbörjade effektiviseringsuppdrag 2020 för att sträva mot en ekonomi i balans.
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av dokumentet Beskrivning av åtgärder 2019 och
framåt, socialnämnden 17. Dokumentet redogör för vidtagna åtgärder 2019 och planerade för 2020
och framåt. Under 2019 vidtogs fem åtgärder för att motverka Ljnderskott innevarande år men som
även ger effekt på längre sikt. Ytterligare tolv åtgärder som i huvudsak avser att främja en långsik
tigt hållbar ekonomi vidtogs år 2019. För 2020 och framåt finns vid granskningstillfället följande åt
gärder planerade:
Skapa riktlinjer för biståndsbeslut för att öka transparensen och stödja likvärdiga och poli
tiskt förankrade beslut om insatser.
Tydliggöra innehållet i insatser till vissa målgrupper, för att öka genomströmningen i det
interna utförandet.
Utveckla uppföljningen

av insatstider och av externa köp.

Utveckla ytterligare hemmaplanslösningar för ungdomar, för att förkorta tiden i externa
HVB och underlätta återgång till etablerade miljöer i hem och skola/sysselsättning.
Utveckla systematiken i processen för planering av individens vårdkedja.
. Utveckla användandet av möjligheter till digitala kontakter med enskilda.
Utveckla nyttjandet av interna kompetenser för handledning etc, både för medarbetare och
för exempelvis familjehem.
·
Utveckla arbetet med att mobilisera enskildas och familjers nätverk för att utgöra stöd som
inte behöver ges av professionella.
Framtagandet av åtgärder och åtgärdsplaner sker i huvudsak på förvaltningsnivå men av intervju
framgår att även nämnden är delaktig. Om det är ett övergripande arbete, såsom att minska ex
terna placeringar, arbetar nämnden och förvaltningen tillsammans. Av intervju har också framgått
att delar av åtgärdsarbetet under 2020 fått stå tillbaka på grund av rådande Covid-19 pandemi.
Vårdboendenämnden
Av protokollsgenomgång har framgått att vårdboendenämnden vid två tillfällen under 2019 gett för
valtningen i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de verksamheter som prognostiserar en
-~- "'" __. ---- -·-__ _negativ budgetavv_ikelse når en budget i balans. Oe$a uppjlrag !i:imnades vid sammanträd§t _i_maj _ __ ___ ~ . · ·--- --------·"'•- ~ -·resµekhve·september. ~-~ "---·-· ·--· -·- -···-- -·- ~-----~-,~-..,. - ---·--· •--··-- - ~ ~ ~-- ~ ·•·. -.-- ...···-· - --~--- -~ - --··--·-- -.
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Vidare under 2020 har nämnden vid två tillfällen, i maj och i september, gett förvaltningen i upp
drag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvi-

17 Socialföivaltningens beskrivning av åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi, 2019 och framåt, 2020-01-03, Soc
1519/2019
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kelse (exklusive effekter av Covid-19) når en budget i balans. Av delårsrapport per april 2020 fram
går att de enheter som prognostiserar en negativ avvikelse arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att
reducera avvikelsen och nå en budget i balans. Av delårsrapport per augusti 2020 framgår att de
negativa ekonomiska effekterna av Covid-19 är högre än nämndens budgetavvikelse. Budgetavvi
kelsen uppgår per augusti till -44, 7 mnkr och merkostnader vilka härrör från effekter av Covid-19
beräknas till 46,8 mnkr.
Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner sker i huvudsak på förvaltningsnivå men enligt intervju finns
det också en aktiv dialog mellan förvaltning och nämnd. Då förvaltningen ges i uppdrag att ta fram
åtgärder är nämnden behjälplig med framtagandet. En del av de åtgärder som var planerade att
genomföras under 2020 har enligt både intervju och delårsrapport 1 fått stå tillbaka på grund av
rådande Covid-19 pandemi.
Hemvårdsnämnden
Inom ramen för granskningen kan konstateras att hemvården i Örebro kommun under flera år har
gått med underskott. I juni 2018 beslutade därför kommunfullmäktige om ett treårigt Strukturföränd
ringsprogram vilket fastställdes av programnämnd social välfärd i oktober samma år. Målsätt
ningen med programmet är att hemvården efter de tre åren ska ha en ekonomi i balans. Det är för
programområdet av största vikt att programmet får effekt och att kostnadsutvecklingen vänds.
Arbetet som pågår med Strukturförändringsprogrammet innebär att en rad aktiviteter påbörjats och
att än fler kommer att påbörjas. Aktiviteterna, med utgångspunkt i en genomförd analys av organi
sation och lokalanvändning, omfattar bland annat en översyn av alternativa arbetssätt, översyn av
personalsituation och organisation inom hemvården samt en översyn av lokalanvändningen. Hem
vårdsnämnden har därtill arbetat med införandet av ett rehabiliterande arbetssätt och implemente
ring av GPS-larm med tillsyn via länk och mobil dokumentation.
Vidare har flera enheter under 2019 delats och fler enhetschefer har rekryterats inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet. Syftet med denna aktivitet har enligt kommunens årsredovisning
2019 varit att få ett närmare ledarskap. Aktiviteten har också medfört flertalet positiva effekter. Där
ibland har nyttjandegraden i samtliga delade enheter ökat och möjligheten att arbeta nära persona
len förväntas ge goda effekter såväl på arbetsmiljö som på ekonomi. Ett aktivt arbete sker också
inom nämnden för att minska sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron ligger vid tidpunkt för årsredo
visningen 2019 i linje med föregående år medan långtidssjukfrånvaron har minskat.
Vid genomgång av sammanträdesprotokoll framgår att nämnden kontinuerligt erhåller information
om vad som sker inom ramen för Strukturförändringsprogrammet. Vid två tillfällen under 2019 gav
hemvårdsnämnden förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder så att de en
heter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse når en ekonomi i balans: Under 2020 har
nämnden vid samtliga sex sammanträden (fram till oktober 2020) gett förvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta aktivt med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvi
kelse når en ekonomi i balans. Därtill fick förvaltningen vid nämndsammanträdet i januari respek
tive i september 2020 i uppdrag att:
Genomföra konkreta och kontinuerliga effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjuk
vården som motsvarar minst 30% (30 mnkr) av negativ budgetavvikelse under 2019.
Prioritera de aktiviteter i Strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk
effekt på både kort och lång sikt. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de ekono
miska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på respektive enhet.
;;:.;<a;..•..::.,.;..:~ ;.:"c::-"'";;c-C;..
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· . I februari ta fram ytterligare underlag på effektiviseringsåtgärder inom den förebyggande
verksamheten.
Inför år 2019 tilldelades nämnden ett effektiviseringskrav om ca 5,8 mnkr. Förvaltningen gav vid
nämndsammanträdet i september 2019 ett förslag till nämnden att reducera antalet tjänster inom

pwc

28

="==;..

ledning och administration vilket beslutades och gav effekt med ca 1, 1 mnkr år 2019. Resterande
del av effektiviseringskravet hanterades ej år 2019.
Vidare inför år 2020 beslutade programnämnd social välfärd om effektiviseringskrav på 5 mnkr
inom Förebyggande verksamhet i Vård och omsorg. Effektiviseringskravet utsändes för att mildra
effekten av boenden och hemvårdsgrupper. Till sammanträdet i februari 2020 hade vård- och om
sorgsförvaltningen tagit fram sju förslag till effektiviseringar som de av hemvårdsnämnden gavs i
uppdrag att genomföra. I delårsrapporten per april 2020 framgår att samtliga effektiviseringsåtgär
der har genomförts samt att den ekonomiska effekten under 2020 uppgår till 4 mnkr. Resterande
effekt, dvs 1 mnkr, beräknas uppstå år 2021.

I delårsrapport per april 2020 framgår att nämndens arbete med Strukturförändringsprogrammet på
förvaltningsöverskridande nivå stannat upp på grund Covid-19. I delårsrapport per augusti 2020
framgår att arbetet kommer att återupptas under hösten. Det förändringsarbete som hittills genom
förts inom ramen för programmet kvarstår och effekterna under året påverl<ar det ekonomiska ut
fallet positivt i jämförelse med 2019 motsvarande 19 mnkr.
Framtagandet av åtgärder sker, enligt erhållna uppgifter från intervju, i huvudsak på förvalt
ningsnivå och sedan fattas beslut i nämnden. När förvaltningen tar fram förslag på åtgärder besk
rivs det vara av vikt att åtgärderna som presenteras är enstämmiga med politikens prioriteringar för
att godkännas.
Funktionsstödsnämnden
.
Vid genomgång av sammanträdesprotokoll har framgått att funktionsstödsnämnden i mars 2019
uppdrog förvaltningen att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. I maj respektive sep
tember 2019 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
Under 2020 har nämnden lämnat uppdrag till förvaltningen vid tre tillfällen gällande ekonomi. I ja
nuari uppdrogs förvaltningen att uppnå en ekonomi i balans under år 2020 samt att löpande under
året redogöra för arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. I maj respektive september fick för
valtningen i uppdrag av nämnden att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.
Av ekonomiska månadsrapporter framgår att ett åtgärdsarbete pågick kontinuerligt under 2019 för
att minska prognostiserat underskott. Funktionsstödsnämnden redovisade vid 2019 års utgång ett
resultat som avvek negativt mot budget med 6,4 mnkr. Nämndens ekonomiska arbete under år
2019 präglades till stor del av att möta de negativa budgetavvikelser där nämnden haft svårigheter
att klara sina tilldelade effektiviserings uppdrag . Verksamhetsområde grupp- och servicebostad re
dovisade år 2019 en negativ avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. Avvikelsen beskrivs ha uppstått
då verksamheten inte klarat av sitt riktade effektiviseringsuppdrag om 8 mnkr. Personlig assistans
redovisade också en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen, om 5,9 mnkr, härrör främst från
personalkostnader där verksamheten vid årets början ej hade en budget i balans.

I kommunens årsredovisning från 2019 beskrivs hur nämnden, genom långsiktiga satsningar på
värdegrundsarbete, förändrade arbetssätt och digitalisering, ska möjliggöra för effektiviseringsåt
gärder.
Av månadsrapporter från 2020 framgår att åtgärder för att hålla nere kostnaderna inom olika verk
samheter pågår. Exempelvis har det inom personlig assistans tagits beslut att göra en fullständig
genomlysning av varje ärende, vilka kostnadsdrivare som finns samt vilka faktorer som gör att
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Vidare framgår i delårsrapporten ,per-augusti 2020 att det ekonomiska arbetet under året haft fokus·
på behovet av atfomp.rioritera i verksamheterna på grund av Covid-19. Som följd av dessa omprioriteringar har vissa utvecklingsarbeten och andra pågående delar av effektiviseringsuppdrag bromsats in, för att frigöra tid för att säkra grunduppdraget.
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2. 7. 2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på vad som framkommit vid protokollsgenomgång och genomförda in
tervjuer.
Programnämnden har vid ett antal tillfällen under perioden 2019-2020 gett de driftsnämnder som
redovisar underskott i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Program
nämnden har även vid två tillfällen under 2019 gett de driftsnämnder som redovisar underskott i
uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade budgetramar och till programnämnden lyfta
beslut om förändrat utbud som krävs för detta. Vidare har programdirektören fått i uppdrag att fort
sätta följa den ekonomiska utvecklingen för programnämndens egen ekonomi.
Socialnämnden har vid tre tillfällen under 2019 och vid ett tillfälle under 2020 gett förvaltningen i
uppdrag att arbeta med effektiviseringsåtgärder och att föreslå ytterligare åtgärder för en ekonomi i
balans.
Vårdboendenämnden har vid två tillfällen under 2019 och vid två tillfällen under 2020 gett förvalt
ningen i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder för att nå_en ekonomi i balans.
För hemvårdsnämnden har ett särskilt Strukturförändringsprogram fastställts av fullmäktige och
programnämnden i syfte att nämnden ska nå en ekonomi i balans år 2021. Utöver arbetet inom ra
men för fastställt program har hemvårdsnämnden vid två tillfällen under 2019 och vid samtliga
nämndssammanträden 2020 gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att genomföra konkreta
effektiviseringsåtgarder samt att prioritera de aktiviteter i Strukturförändringsprogrammet som ger
mest ekonomisk effekt på såväl kort som lång sikt.
Funktionsstödsnämnden har vid tre tillfällen under 2019 och vid tre tillfällen under 2020 gett förvalt
ningen i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Granskningen visar att respektive driftsnämnd vidtagit och planerar för fortsatta åtgärder för att för
söka nå en ekonomi i balans. Nämnas kan bland annat den omorganisering som har skett inom
ramen för Strukturförändringsprogrammet där flera enheter har delats och fler enhetschefer har re
kryterats i syfte att få ett närmare ledarskap och där förvaltningen ser flera positiva effekter på så
väl arbetsmiljö som på ekonomin.
Baserat på den protokollsgenomgång som gjort har vi noterat att ingen av driftsnämnderna har lyft
förslag till beslut om förändring i utbud till programnämnden i syfte att anpassa sin verksamhet ef
ter beslutade budgetramar.
Utifrån hela programområdets redovisade underskott de senaste fem aren, varav prognostiserat
underskott för 2020 uppgår till totalt -125,7 mnkr att jämföra med -143 mnkr för 2019, kan vi kon
statera att de åtgärder som har vidtagits på driftsnämndsnivå inom programområdet inte gett till
räcklig effekt för att nå en ekonomi i balans. För 2020 prognostiseras underskott inom samtliga
driftsnämnder men framför allt inom hemvårdsnämnden och vårdboendenämnden. En av förkla
ringarna till underskotten inom programområdet anges vara den pågående pandemin, som medfört
att planerade åtgärder inte kunnat genomföras. Trots den pågående pandemin är det väsentligt att
driftsnämnderna fortsätter sitt arbete med anpassa verksamheten till den tilldelade budgetramen.

:=-~ -~~-:":;_:::·::"'~"~---Ni .kan konstatera-att,de-åtgärder:och ·åtgärdsplaner.som .framtagits-inom--nämnderna;har-skett-på ...,~-.._,__. =
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framkommit att hemvårdsnämnden samt programnämnden erhåller löpande redovisning kring det
arbete som sker inom ramen för Strukturförändringsprogrammet. Protokollsgenomgången visar att
redovisning av arbetet med att nå en ekonomi i balans sker till funktionsstödsnämnden i samband
med nämndssammanträden men för övriga två nämnder ser vi inte att någon redovisning av åtgär
der för att nå en ekonomi i balans har skett i samband med nämndssammanträden.

pwc

30

7

-"••

0

.-~=>·

Den tillitsbaserad e mål- och resultatstyrningen som kommunstyrelsen tillämpar är endast ett för
hållningsätt i ekonomistyrningen. Det innebär inte att det yttersta ansvaret för verksamheten kan
flyttas från politiken till tjänstemännen. Vi vill därför påtala att det är av stor vikt att nämnden lö
pande utövar en god kontroll i sin verksamhet och tar ansvar för att fatta erforderliga beslut om åt
gärder som inte kan fattas på tjänstemannanivå. Nämnderna behöver därefter säkerställa att be
slut om åtgärder verkställs samt följa vidtagna åtgärder och ta del av resultatet av dessa.

2.8.

Kommunstyrelsens uppsHdsplild

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsp/ikt vid befarat ekonomiskt underskott?

2.8.1.

lal<ttagelser

Som nämnts tidigare i rapporten ska kommunstyrelsen, enligt dess reglemente, leda och sam
ordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras även i 6 kap 1§ kom
munallagen.
Av protokollsgenomgången framgår att kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen under 2019 och till
och med oktober 2020 har fått ekonomiska rapporteringar, dels för kommunstyrelsen och dess för·
valtning, dels för övriga nämnder och förva ltningar.
I samband med att delårsrapport med prognos 1 2019 behandlas av kommunstyrelsen (den 11 juni
2019, § 102) fattar styrelsen beslut om att samtliga nämnder som redovisar prognostiserat under
skott för 2019 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade bud
getramar. När delårsrapport med prognos 2 2019 behandlas av styrelsen (den 15 oktober 2019, §
163) l:leslutas att samtliga nämnder som prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2019 an
svarar för att bedriva verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning och vidta åtgärder för att
säkra en långsiktigt hållbar ekonomi samt att vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen .
På sammanträdet den 21 januari 2020 (§ 14) redovisar bland annat programnämnd social välfärd
vidtagna åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.
Den 11 juni 2019 (§ 103) beslutar kommunstyrelsen att samtliga nämnder i budgetarbetet inför
2020 ska planera för en generell effektivisering om 1,5 procent samt att nämnderna därutöver, i
september 2019, ska återkomma med förslag på potentiella riktade åtgärder som kan ligga till
grund för prioriteringar i ÖSBn för 2020 med plan för 2021- 2022. Styrelsen beslutar vidare att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på förbättringsåtgärder för att se över den dubbla
myndighetsutövningen inom programområde social välfärd. ÖSBn för 2020 med plan för 20212022 fastställs av kommunstyrelsen den 15 oktober 2019 (§ 162). Av dokumentet framgår bland
annat att det finansiella resultatmålet på 1 procent av skatteintäkterna 2020 innebär ett effektivise
ringsbehov på 116 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av nämndernas nettokostnad. För mer
information om ÖSBn för 2020 med plan för 2021 - 2022 se avsnitt 2.1.
För att underlätta för de nämnder som redovisar underskott 2019 och samtidigt beakta kommu
nens behov av att bromsa nettokostnadsutvecklingen beslutar kommunstyrelsen på dess samman
träde den 14 april 2020 (§ 28) att inga över- eller underskott ska föras över till 2020.
Då flera nämnder redovisar prognostiserat underskott i delårsrapport med prognos 1 2020, fattar
kommunstyrelsen återigen beslut (den 9 juni 2020, § 87) om att dessa nämnder ska genomföra åt
gärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Samma beslut fattas i
samband med att delårsrapport med prognos 2 2020 behandlas den 13 oktober 2020 (§ 154).

~~m~anl;ä'ci~t"ci~~-siu~1·2020·(§.ä8)--ko~~t~te;;rs&~t~,"uiitri~~it~e-~ks~mh.efti~s ~ettb~--•··- - --· ..
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· kos_tnad i förhållande till skatt~intäkter uppgick till 101 procent under 2019; kommunen behöver
dämpa nettokostnadsutvecklingen för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen
beslutar att ge samtliga programnämnder i uppdrag att fortsätta revidera investeringsprogrammet,
både avseende äldre och nya beslut, för att minska investeringsutgifter och driftkostnader till följd
av investeringar i kommunal verksamhet, innan september 2020. Styrelsen beslutar vidare att ge
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kommundirektören ett flertal uppdrag, bland annat att presentera ett underlag för resursbedömning
som budgetberedningen kan använda i budgetarbetet inför 2021.
För att skapa förutsättningar för en hållbar och långsiktig ekonomisk planering för de kommande
åren beslutar kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 (§ 129) att inrätta ett utskott, kallat Ekonomi
beredningsutskottet, under kommunstyrelsen som får till uppgift att löpande följa och bereda eko
nomifrågor utifrån de utmaningar kommunen står inför under de kommande två åren 2021- 2022.
I intervjun med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören framkommer att genomförd
organisationsutredning, inrättandet av ekonomiberedningsutskottet, nya fördelningsprinciper och
översynen av kommunens investeringsprogram är några åtgärder som vidtagits av kommunstyrel
sen.

2. 8.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen under 2019 och 2020 har
gett de nämnder som redovisar prognostiserat underskott i uppdrag att genomföra åtgärder för att
klara av att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Vid kommunstyrelsens samman
träde i januari 2020 har kommunstyrelsen fått en redovisning av nämndernas uppdrag att vidta åt
gärder för en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen har även gett nämnderna i uppdrag att åter
komma med förslag på potentiella riktade åtgärder som kunde ligga till grund för prioriteringar i
ÖSBn för 2020 med plan för 2021-2022. Kommunstyrelsen har vidare under hösten 2020 inrättat
ett särskilt utskott som löpande ska följa ekonomin utifrån de utmaningar som kommunen står inför
kommande två åren.
Vi har inom ramen för granskningen inte sett att kommunstyrelsen har lyft frågan kring program
nämndens ekonomiska underskott vidare till fullmäktige, utan har uppmanat de nämnder som re
dovisar underskott att vidta åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.

pwc

32

Bilaga 1
Nedan återfinns statistikuppgifter uttagen från Kolada Jämföraren november 2020.

3.1 .

Statistik äldreomsorgen Örebro lcommun

Nedanstående bild a_vser kostnader inom äldreomsorg på övergripande nivå.
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Figuren nedan visar utvecklingsnyckeltal resursindex för äldreomsorgen på en skala från O till 100
där Oär sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). Örebro kommuns index (blåa pilen
i figuren) uppgår till 17 för 2019, vilket är bland de sämsta.
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Andelen hemtjänstdeltagare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med mer än 120 beviljade tim
mar per månad uppgår till 8%. Figuren nedan visar att Örebro kommun (blåa pilen i figuren ) är en
av de kommuner som har störst andel deltagare som beviljats mer än 120 timmar/månad.
2019

Jämförelse per kommun
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Hemtjänsttagare 65• med hemtjänst I ordinärt boende med i20+ beviljade timmar per mMad, andel(%) (N21816)
Antal ktdr.:- I onfinfut boende n)e-0 hen1tj~tsom ha,,'fler än 126 bavltf.-.d& tlnvn:1r ~er ml1n;\d dMde-r.1t nl-00 antal p2rsoner 65• i\f totalt med hemtjår6t f ordi!Urt fx;r:nde. Avler SAmtllga. brukare med
ri~gon typ -a•1 fnn~ (Inkl. ~1)-ggMLslarmoch m;..tdlslrlbu!fon). Ett mitt~,.. ~ret:s mlm,4er. Avs,rumtUg n.gl. l:('~·1t;,,: Socfalstyr~lsil'\S lndMdsblis~H"·

Figuren nedan visar att Örebro kommun (blåa pilen i figuren) har en relativt hög genomsnittlig antal
beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för hemtjänstdeltagare 65+ jämfört med andra
kommuner.
Jämförelse per kommun
Urva1: AJla ~cn'lr+Uf'.er (o-:igt medel).'1019
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Afiti\l ~·r.1Jnd.e h~mtJäl'µttimniarper m.'flr.d lltJ 'persor~r 6S• iir 1.or<iinärt·~ende, dMdera~ me<t anta( pef!o~r ~ h'"emtjärut i 01dioårt..~de. l(~d ~im~!st~Era~e ~vses P.!:!n:~r.där komm~en
tiat;reki.stieråt J:7fll)jml]äfnUflvmt.pet'll~d, ~r:s9rir. d~t O"a:iYn~r.e\Jer,hefdygns\'lld re11ttr~rats mnt d'u.uPpiift !il.~ ~r.fXJ,:\uderåd-.? bade- I lätjirii! pCh Jiarnitar~..Uppgfitet triu,antil_.. •
persol'\er ~d b,eo,t_tjad helTltjärut och·antål be•litjr\de h,~:mtJä.N!tfmmadir ett.mfuudssnltt därlj,lr.st JO m~dErJ½a v.va}nrafPOrtiar:at: ~ä~ter, ~l: ej jå11lrfy"~i\f1. n~d, ~~g;ir~ ~ke~taletm,ed
~a_&.fd H218.03. i<JSf:r i~tJlg i-egi. ~lin: S~dalsfyf'\lsiri.
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Av statistik nedan går att utläsa att väntetiden till särsk ilt boende uppgår i medel till 83 dagar, vilket
är relativt hög jämfört med andra kommuner.
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Si:atistik h1divid- och familj~omsorgen Öaiebro kommun

Nedanstående bild avser kostnader inom individ- och familjeomsorg på övergripande nivå:
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Öenn°a· rapport har U
äv.6hrlings Pricewate°rhoLi°seCoopers AB (org
556029~6"740)° (P~C) på upp~
drag av de förtroendevalda revisorerna i Örebro kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 27 februari 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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