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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget att 

genomföra en granskning avseende ekonomistyrning inom social- och omvårdsnämnden.  

Revisionsfråga 

Har social- och omvårdsnämnden en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att social- och omvårdsnämnden endast till viss del 

har en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning. 

Iakttagelser 

• Social- och omvårdsnämnden prognoserar budgetunderskott om - 22,5 mnkr för 2019, 

avvikelsen hänförs framförallt till ökade kostnader för försörjningsstöd, institutionsvård 

samt ökade personalkostnader inom omvårdsförvaltningen. 

• Nämnden har trots tidig kännedom om prognoserad budgetunderskott inte vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans för 2019. 

• Nuvarande resursfördelningsmodell baseras på standardkostnader- vilket medför att 

budgeten inte är grundad i kommunens mål. Den medför att förtroendevalda inte aktivt 

prioriterar begränsade resurser utifrån gällande mål. 

• Förutsättningarna för att budget- och resultatansvariga chefer ska kunna arbeta aktivt 

med sin ekonomi upplevs av cheferna som bristande.  

• Ambitionsnivån avseende kvalité oklar. 

• Kommunstyrelsen har inte utifrån sin uppsiktsplikt agerat på social- och 

omvårdsnämndens ekonomiska utveckling. 

 

 

 

Rekommendationer 

Social- och omvårdsnämnden rekommenderas att: 

• vidta kraftfulla och mer verkningsfulla åtgärder i syfte att bryta den negativa 

ekonomiska utvecklingen och få en ekonomi i balans. 

• att förtydliga sambandet mellan verksamhetsmål och resursfördelning. 

• att säkerställa förutsättningar för en tillfredsställande ekonomistyrning, bl.a. att 

ekonomisk information och beslutsunderlag är tydliga, tillförlitliga och aktuella. 

Kommunstyrelsen rekommenderas: 

• utvärdera ändamålsenligheten av nuvarande resursfördelningsmodell genom att i 

större utsträckning kombinera politiskt prioriterade mål med standardkostnader.   

• att inom ramen för sin uppsiktsplikt agera mer kraftfullt vid nämndernas och inte minst 

social- och omvårdsnämndens negativa ekonomiska utveckling. 

 

 

 

 

Jönköping den 2020-01-20 

 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic    Torbjörn Bengtsson 

Projektledare   Certifierad kommunal revisor 
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Bakgrund  

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. 

Detta innebär att nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning, att verksamheten 

bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen 

och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Ekonomistyrning är allt som görs inom en 

verksamhet för att styra, planera, kontrollera, få information om och följa upp 

verksamheten.  

Effektiv ekonomistyrning förutsätter att det finns verksamhets- och ekonomiska mål att 

styra mot, att fastställda mål är möjliga att uppnå med tillgängliga resurser, att det finns 

tillfredsställande medvetenhet/kunskap inom berörda verksamhets- och ekonomiområden, 

att verksamheten styrs mot uppsatta mål och att verksamheten agerar vid ev. avvikelse.  

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att genomföra en granskning av social- och omvårdsnämndens 

ekonomistyrning.   

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är undersöka ekonomistyrningen inom social- och omvårdsnämnden i 

Tidaholms kommun. Granskningen är avgränsad till social- och omvårdsnämnden och dess 

verksamheter med inriktning på år 2019. 

Revisionsfråga  

Har social- och omvårdsnämnden en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning? 

Underliggande frågeställningar 

• Kostnadsutveckling inom socialnämndens verksamheter i Tidaholm kommun ligger i 

linje med fastställd budget samt i linje med liknande kommuner och riket. 

• Vid betydande avvikelser mot budget agerar nämnden och förvaltningsledning i 

enlighet med gällande riktlinjer avseende kommunens och nämndens 

ekonomistyrning. Nödvändiga åtgärder vidtagits för att nå en ekonomi i balans. 

• Verksamhetsmål, prestations- och kvalitetsnivå är fastställda, tydliga och kända för 

alla nämndens verksamheter. 

• Ansvaret avseende ekonomistyrningen bedöms som tydligt och förankrat. 

• Budgetprocessen (inkl. resursfördelningssystem) bedöms som ändamålsenlig och 

tillfredställande. 

• Budget- och resultatansvariga har tillgång till ändamålsenliga administrativa och IT-

stöd samt rutiner för att kunna bedriva en effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet. 

• Budget- och resultatansvariga bedömer att de har tillräcklig kompetens och stöd för 

att kunna bedriva en effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet.  

• Uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomiska utveckling sker löpande och 

på ett tillfredsställande sätt. 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av för granskningen relevanta 

mål, riktlinjer och rutiner, budget, nyckeltalsanalys, verksamhetsplan, protokollsgenomgång 

samt intervjuer med förvaltningschef, förvaltningsekonom, sektionschefer samt urval av 

verksamhets- och enhetschefer. 

En webbenkät har skickats ut till samtliga 14 resultat- och budgetansvariga (enhetschefer). 

Samtliga 14 har svarat på enkäten och dess resultat och oredigerade kommentarer biläggs 

rapporten i sin helhet (bilaga 5). 

 

 

 

1. Inledning 
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Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Planering av intervjuer. 

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder och revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har 

även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

ekonomistyrningen inom social- och omvårdsnämnden gjorts nedan. De iakttagelser som 

framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som 

ansetts mest lämplig. 

Kostnadsutvecklingen inom social- och omvårdsnämndens verksamheter i 

Tidaholms kommun ligger i linje med fastställd budget samt i linje med liknande 

kommuner och riket.  

Budgetefterlevnad, Social- och omvårdsnämnden (SON) 

SONs driftbudgetar för 2017, 2018 och 2019, totalt och per verksamhet redovisas i bild 1.  

 

Bild 1 (Källa: Räkenskapssammandraget) 

Av bilden 1 framgår;  

• SON:s driftbudget för 2019 uppgår till 286 mnkr, varav 44 mnkr avser 

socialförvaltningen och resterande 241 mnkr omvårdsförvaltningen.  

• Driftbudgeten för socialförvaltningen står för ca 15–16 % av den totala driftbudgeten. 

• Driftsbudgeten för SON har ökat med ca 12% mellan 2017 och 2019. 

• Högsta budgetökningen noteras för socialförvaltningen, LSS, äldreboende 

(Solvik/Lindängen).  

Sammanställning av social- och omvårdsnämnden (SON) budgetefterlevnad mellan 2017 

- 2019 (jan-aug) redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen i tabell 1 framgår;  

• Att SON redovisade underskott 2017 och 2018, om 8,6 mnkr resp. 9 mnkr. 

• Att SON redovisar underskott jan-aug 2019 om 23,5 mnkr. Enligt helårsprognos 

(november) prognoseras underskottet för hela 2019, om 22,5 mnkr.  

• Att SON:s faktiska kostnader har ökat med 18% mellan 2017–2018.  

• Största negativa avvikelser återfinns för material och köpta tjänster samt 

personalkostnader. Dessa kostnadsslag står för i stort sett hela prognoserade 

underskottet 2019, - 10,7 mnkr resp. 12,3 mnkr.  

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -5970 -6976 1006 -5340 -7045 1705 -4032 -4453 421

Bidrag -71025 -77175 6150 -52714 -63988 11274 -20851 -24271 3420

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 -86 86 0 -87 87 0 -7 7

Övriga intäkter -17923 -18060 137 -17077 -21519 4442 -13093 -13753 660

INTÄKTER -94918 -102298 7380 -75131 -92639 17508 -37976 -42484 4508

Material och köpta tjänster 36908 57067 -20159 47261 51467 -4206 24747 35473 -10726

Bidrag 21278 20141 1137 19513 18514 999 12119 14979 -2860

Personalkostnader 269032 267922 1110 251928 266941 -15013 164182 176504 -12322

Övriga kostnader 23251 21324 1927 32967 41289 -8322 19370 21481 -2111

KOSTNADER 350469 366453 -15984 351669 378211 -26542 220418 248437 -28019

Totalt 255551 264155 -8604 276538 285572 -9034 182442 205953 -23511

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)

2. Granskningsresultat 
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• Att SON:s intäkter i form av bidrag minskade med mer än 50% år 2019, jämfört med 

2018 och ännu mer jämfört med 2017.  

Kostnadsutveckling 

Socialförvaltningen (SF) 

Sammanställning av SF:s budgetefterlevnad mellan 2017 - 2019 (jan-aug) redovisas i 

tabell 2.  

 

Tabell 2: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen i tabell 2 framgår;  

• Att SF redovisade underskott 2017 och 2018, om 2,9 mnkr resp. 1,7 mnkr. 

• Att SF redovisade underskott jan-aug 2019 om 9,5 mnkr.  

• Att högsta negativa avvikelser 2019 avser köp av huvudverksamhet fr övriga företag (-

4,9 mnkr), köp av huvudverksamhet fr staten (3,0 mnkr), köp av huvudverksamhet fr 

andra kommuner (-0,26 mnkr) samt ekonomiskt bistånd (-3,1 mnkr). Köp av 

huvudverksamhet avser främst köp av placeringar.  

SF:s underskott för 2019 beskrivs framförallt bero på ökat försörjningsstöd om 4,6 mnkr 

och institutionsvård (placeringar) om 9,1 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd 

Kommunens interna statistik visar att det framförallt är antalet hushåll med 

försörjningsstöd som har ökat, från 225 till 266 hushåll. Hushållstypen ensamstående 

män utan barn i åldern 18–25 har ökat markant under 2019 (bilaga 3). Officiell statistik 

visar också på en trend att andelen som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 

minskar medan andra orsaker såsom sjukdom, ohälsa och sociala skäl ökar. 

Utifrån intervjuerna beskrivs att kostnaderna för försörjningsstöd är svår budgeterat samt 

att kostnaderna för försörjningsstöd upplevs som mycket svåra att påverka på kort sikt. 

Barn – och ungdomsvård 

Antal anmälningar och ansökningar avseende oro för barn och vuxna i Tidaholms 

kommun under 2017–2019 visas i bild 2. Av statistiken kan utläsas att antal 

orosanmälningar avseende barn är 469 och 73 avser vuxna. Av intervjuerna framgår att 

ca 30% av anmälningarna leder till vidare utredning och hälften av de som utreds får 

någon typ av insats.  

 

Bild 2 (Källa: Intern statistik) 

Kostnaden för barn- och ungdomsvården var 2018 ca 18% dyrare i kr/inv. i Tidaholm än i 

liknande kommuner. Kostnadsutvecklingen är väsentligt högre i Tidaholm under de 

senaste 3 åren än i liknande kommuner och rikssnittet, se Bild 3.  

Vidare, ökade kostnader (kostnad/invånare) för barn- och ungdomsvården med ca 46 % i 

Tidaholm, jämfört med rikssnittet (14%). Kostnader i liknande kommuner är relativt 

oförändrade.  

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -170 -570 400 -280 -451 171 -287 -418 131

Bidrag -50906 -53987 3081 -31559 -39809 8250 -8711 -12733 4022

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 -293 293 0 -950 950 0 -290 290

INTÄKTER -51076 -54850 3774 -31839 -41210 9371 -8998 -13441 4443

Material och köpta tjänster 17328 35556 -18228 27876 29540 -1664 11858 20232 -8374

Bidrag 11074 10272 802 9509 10318 -809 5702 8790 -3088

Personalkostnader 50939 44231 6708 29780 33347 -3567 17519 19449 -1930

Övriga kostnader 11830 7844 3986 6645 11706 -5061 1832 2427 -595

KOSTNADER 91171 97903 -6732 73810 84911 -11101 36911 50898 -13987

Totalt 40095 43053 -2958 41971 43701 -1730 27913 37457 -9544

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)
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Bild 3 (Källa: Kolada) 

Placeringar 

Kostnaden för HVB-vård, barn och unga i Tidaholm är nära dubbelt så hög som för 

liknande kommuner och har ökat med 90% mellan 2016 och 2018, se bild 4.  

 

Bild 4 (Källa: Kolada) 

Under 2019 har 37 barn och ungdomar varit placerade samt 22 vuxna, av dessa avser 18 

tvångsvård (Tabell 3).  

 

Tabell 3 (Källa: Intern statistik) 

Antalet aktualiseringar ser ungefär likadant ut som föregående år. I intervjuer beskrivs att 

antalet inte har ökat nämnvärt men att komplexiteten i placeringarna har ökat och därmed 

vårdbehovet. 

Socialförvaltningen är med i SKR:s ramavtal för placeringar men beskriver att de inte har 

någon systematik för att bedöma kostnadseffektivitet i samband med placeringar. I 

intervjuer beskrivs att förvaltningen nu arbetar för att förbättra kompetensen och tydligare 

prioritera placeringsnära ärenden.  

Diskussioner har påbörjats med andra förvaltningar om hur de på ett mer framträdande 

och strukturerat sätt kan vara behjälpliga med att möta och stödja vid lindrigare social 

problematik för att frigöra resurser för socialtjänsten att arbeta med komplexa ärenden. 

Utifrån intervjuer beskrivs att placeringar är svårt att budgetera för. Det beskrivs att 

förvaltningen inte får ta höjd för eventuella placeringar som bedöms vara på gång i 

budgeten utan att budgeten baseras på de pågående placeringar.  

Öppen vård 

Redovisade kostnader för öppenvård I Tidaholms kommun är väsentligt lägre än i riket 

och i liknande kommuner, framförallt 2018 då riket redovisade 50% och liknande 

kommuner 36% högre kostnader än Tidaholm (bild 5).  
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Bild 5 (Källa: Kolada) 

Omvårdsförvaltningen (OF) 

Sammanställning av OF:s budgetefterlevnad mellan 2017 - 2019 (jan-aug) redovisas i 

tabell 4.  

 

Tabell 4: (Källa: Intern statistik) 

Av sammanställningen framgår;  

• Att OF redovisade underskott 2017 och 2018, om 5,9 mnkr resp. 7,6 mnkr. 

• Att OF redovisade underskott jan-aug 2019 om 14,2 mnkr. Prognos från november 

visar på ett underskott om 11,5 mnkr 

• Att största negativa avvikelsen 2019 hänförs till personalkostnader ca 10,7 av 14,2 

mnkr. 

Högre personalkostnaderna hänförs framförallt till ökade kostnader för projektet ”heltid 

som norm”. Sedan 2018 när ”heltid som norm” infördes har avvikelsen från budget 

avseende personalkostnader ökat markant. Projektet har inneburit att den totala 

arbetstiden inom förvaltningen ökat med 13,6 heltidstjänster.  

Verksamheterna har inte hunnit anpassas till högre tjänstgöringsgraden. I intervjuer 

uttrycks att den minskade vikarieanskaffningen inte motsvarar den ökade arbetstiden. För 

att förändra detta har förvaltningen helt gjort om scheman som kommer att gälla från 

mars 2020. Enligt kommunens strategiska plan och budget avsatts 2018 totalt 350 tkr för 

projekt att erbjuda alla anställda rätten till heltidsanställning. För 2019–2021 så finns inga 

medel avsatta.  

Officiell statistik indikerar att OF i Tidaholm hade redovisat högre andel 

personalkostnader (81%) av den totala kostnaden än liknande kommuner (ca 76%) år 

2018.  

Omvårdsförvaltningens budget beräknas i stor utsträckning utifrån standardkostnader 

(mer om detta i kommande avsnitt). Av intern statistik framgår att år 2018 

underkompenserades OF i relation till faktiska behovet med 0,7%, vilket i medel innebär 

ca 2 mnkr. Året innan blev dock förvaltningen överkompenserad med 0,4%. Det finns i 

dagsläget ingen information huruvida 2019 års budgetering utifrån standardkostnaderna 

kompenserar för det faktiska underlaget (bilaga 2). 

Intern statistik visar att utförandegraden (beslutade v.v. utförda timmar) inom hemtjänsten 

ligger på ca 77% under 2019 samt att omsättningen på brukare inom särskilt boende 

sjunker något de senaste åren, då färre insatser avslutas och färre flyttar in (bilaga 2). 

Vidare beskrivs ett beräknat underskott om 2 mnkr för externa placeringar enligt LSS. 

Enligt kommunens statistik har dock inte totalt antalet brukare förändrats nämnvärt sedan 

2018 (bilaga 3), däremot har typ av insatser förändrats.  

 

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Taxor och avgifter -5800 -6406 606 -5060 -6594 1534 -3745 -4035 290

Bidrag -20119 -23189 3070 -21155 -24180 3025 -12139 -11538 -601

Försäljning verksamheter o entreprenader 0 -86 86 0 -87 87 0 -7 7

Övriga intäkter -17923 -17767 -156 -17077 -20569 3492 -13093 -13463 370

INTÄKTER -43842 -47447 3605 -43292 -51430 8138 -28977 -29043 66

Material och köpta tjänster 19570 21505 -1935 19375 21917 -2542 12882 15225 -2343

Bidrag 10204 9868 336 10004 8196 1808 6417 6189 228

Personalkostnader 217267 222997 -5730 221272 232878 -11606 146079 156835 -10756

Övriga kostnader 11120 13333 -2213 26021 29438 -3417 17405 18757 -1352

KOSTNADER 258161 267703 -9542 276672 292429 -15757 182783 197006 -14223

Totalt 214319 220255 -5936 233380 240999 -7619 153806 167963 -14157

år 2017 år 2018 år 2019 (jan-aug)
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Bedömning 

Social- och omvårdsnämnden prognosticerar ett budgetunderskott om 22,5 mnkr (7,9 %) 

för hela 2019. Vi konstaterar att den prognosticerade avvikelsen är markant större 2019 

än tidigare två åren.  

Kostnadsutvecklingen för social- och omvårdsnämndens verksamheter i Tidaholm i 

relation till liknande kommuner och riket visar att Tidaholm i det stora hela ligger i linje 

med liknande kommuner med vissa undantag som omnämnts. (Det bör dock noteras att 

den officiella statistik som finns inte omfattar 2019 utan är senast i huvudsak från 2018.) 

Socialförvaltningens negativa budgetavvikelse på 25% hänförs framförallt till placeringar 

samt försörjningsstöd.  När det gäller försörjningsstöd noterar vi att det är en relativt stor 

grupp unga män som uppbär försörjningsstöd under 2019. Ökning av försörjningsstöd är 

kopplat till ensamkommande och nyanlända som kommit ut ur etableringen efter 

”flyktingkrisen”. Ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstödet bedöms därför som viktigt för att få förutsättningar att häva 

utvecklingen. Det finns dock inget som tyder på att Tidaholm är mer frikostiga i sina 

bedömningar eller betalar ut högre summor försörjningsstöd än andra kommuner. 

Vi noterar att Tidaholm redovisar högre kostnader för barn- och ungdomsvården jämfört 

med liknande kommuner. Kostnaderna för HVB-vård i Tidaholm är nära 50% högre än för 

liknande kommuner samtidigt som kostnaderna för öppenvård är mycket låga. Statistiken 

kan indikera att kommunen har en begränsad öppenvård och bristande tillgång till hjälp i 

tidigt skede vilket istället medför ett högre antal kostnadsdrivande placeringar. Då det 

finns en ambition att arbeta förebyggande i öppenvård är det viktigt att analysera dessa 

nyckeltal för att arbeta strategiskt. 

Ett arbete har påbörjats för att kunna prioritera placeringsnära ärenden och på så sätt 

förebygga kostnadsdrivande placeringar men självklart också syftar till minskat mänskligt 

lidande. Det framgår inte i intervjuer eller den interna statistiken vad de ökade 

kostnaderna för placeringar beror på men det verkar som att kommunen har relativt 

många tvångsplaceringar. Dessa placeringar tenderar att vara mer komplexa, långvariga 

och kräva en större vårdinsats vilket är mer kostnadsintensivt.  

För att säkerställa att vårdbehovet tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt anser vi att 

placeringarna bör närmare och mer frekvent följas upp och utvärderas av nämnden. Det 

bör också finnas en systematik eller rutin kring upphandlingen av institutionsvård som ger 

förutsättningar till ansvariga tjänstepersoner att tydligare ta ställning till 

kostnadseffektiviteten såväl som kvalité vid placering. 

Omvårdsförvaltningen negativa budgetavvikelse med 4% hänförs framförallt till ökade 

personalkostnader och heltidsprojektet. Tanken med att heltidsprojektet att det på sikt ska 

vara självfinansierande då behovet av vikarier minskar i samma omfattning som 

arbetstiderna ökar. Många kommuner beskriver dock i initialskedet stora kostnader med 

projektet. Det finns flera anledningar till detta men framförallt att det är svårt att planera ut 

personalens ökade arbetstid på ett för verksamheten kostnadseffektivt sätt. För att 

personal inte ska behöva jobba delade eller för korta turer så är det för mycket personal 

på tider som det inte behövs, ex eftermiddagen. Det har också visat sig svårt att dela 

personal över enheter och verksamhetsområden, s.k. resurstid.  

Tidaholm har avsatt 350 tkr för hela kommunen för att kompensera den här initiala 

fördyringen vilket enligt förvaltningen är alldeles för lite. Enheterna anser att de inte har 

kompenserats för de ökade personalkostnaderna som projektet medför. Förvaltningen har 

agerat genom att ändra scheman vilket tyder på att schemaläggning och planering har 

identifierats som en viktig aspekt. Nämnden bör utvärdera pågående projektet heltid som 

norm att kunna bedöma effekterna av den samt identifiera kostnadsdrivande aspekter, 

VI noterar att kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 inom LSS inte beror på att 

antalet brukare har ökat, utan troligtvis har typ av insatser förändrats samt att kostnad per 

insats har ökat.  

Vid betydande avvikelser mot budget agerar nämnden och förvaltningsledning i 

enlighet med gällande riktlinjer avseende kommunens och nämndens 

ekonomistyrning. Nödvändiga åtgärder vidtagit för att nå en ekonomi i balans.  

I kommunens ekonomistyrningsprinciper beskrivs bl.a. att: 

• Respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den 

tilldelade budgetramen (kallas kommunbidrag).  

• Målen ska vara realistiska att uppnå med de resurser som tilldelas och medel och 

mål ska harmoniera.  

• Om ramen visar sig otillräcklig eller vid oförutsedda utgifter så ansvarar nämnden för 

omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. I andra hand så ska 
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nämnden aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten hos 

fullmäktige. 

• Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. 

• Kommunstyrelsen fattar beslut om hantering av över- och underskott efter att en mål- 

och resultatanalys genomförts av nämnden. 

• Beslut om omdisponeringar under innevarande år mellan olika nämnder fattas av 

kommunstyrelsen. 

• Inga tilläggsanslag kommer att beviljas för innevarande år till någon verksamhet. 

• Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt. 

I social- och omvårdsnämndens (SON) sammanträdesprotokoll från juni 2018 - november 

2019 återfinns ingen åtgärdsplan eller riktade åtgärder som uttryckligen syftar till en 

budget i balans 2019. Av protokollen framgår dock att i maj 2019 gav nämnden 

förvaltningarna i uppdrag att komma med förslag på en åtgärdsplan för att nå en budget i 

balans inför 2020. Detta efter att nämnden hade fått information av tjänstepersoner att 

anpassningar om 12,5 mnkr behövs för att nå en budget i balans. I juni 2019 

presenterades anpassningsförslag om 22,1 mnkr med tillhörande 

konsekvensbeskrivningar för SON. 

Utifrån intervjuer beskrivs att nämnden har arbetat nära tillsammans med 

förvaltningsledning och haft prioriteringsdiskussioner vilket resulterade i att 18 av de 

sammanlagt 28 föreslagna åtgärderna ska genomföras, de övriga 10 ska utredas 

ytterligare. De beslutade åtgärderna innebär en besparing om 8,6 mnkr och 7,5 

årsarbetare per år. Denna åtgärdsplan är utformad så att beslutade åtgärder ska 

genomföras så snabbt som möjligt så att de kan få effekt även för 2019. 

Nämndens protokoll visar inte på att nämnden har aktualiserat behov hos 

kommunfullmäktige om att ev. ändra ambitionsnivån för social- och omvårdsnämndens 

verksamheter till följd av den ekonomiska situationen. Inte heller något initiativ gentemot 

eller från kommunstyrelsen kan noteras. Kommunstyrelsen har dock i samband med 

delårsrapporten i oktober beslutat att ge samtliga nämnder i uppdrag att lämna 

ekonomisk uppföljning samt eventuella åtgärdsplaner månadsvis, vilket gäller tillsvidare. 

I kommunstyrelsens protokoll syns att socialnämndens lämnat ekonomiska rapporter i 

november. I november beslutar också kommunstyrelsen att inte omprioritera mellan 

nämndernas ramar för 2019 eftersom det inte bedöms kunna ge effekt för året. 

I intervjuer beskrivs att nämnden är medveten om den ekonomiska situationen och har 

förståelse för att verksamheterna inte kan spara mer annars riskerar de att inte möta 

lagkrav, men är oroade för utvecklingen. 

Bedömning 

Vi noterar att det saknas en samlad åtgärdsplan för budget i balans 2019. Vår uppfattning 

är att nämnden valt att inte fokusera på 2019 och istället satsat på att proaktivt arbeta för 

att förbereda sig för budget i balans 2020. Även om nämnden har agerat inför 2020 så är 

inte heller den åtgärdsplan som tagits fram tillräcklig för en budget i balans 2020.  

Att nämnden arbetar för en budget i balans för 2020 är självklart positivt men utifrån vår 

tolkning kan nämnden inte ansetts ha följt ekonomistyrningsprinciperna då de inte agerat 

för en budget i balans 2019, särskilt då nämnden bär med sig sitt underskott in i 2020. 

Dock bör tydliggöras att nämnden har genomfört vissa åtgärder som egentligen syftar till 

2020 redan under 2019 för att få effekt även på 2019 års resultat.  

Utöver omprioriteringar inom sin egen budgetram har nämnden även möjlighet att se över 

ambitionsnivå för nämndens verksamhet, vilket inte gjort trots ett växande underskott 

under hela 2019. Nämnden har inte heller, utifrån vad som kan utläsas i protokoll, lyft den 

ekonomiska situationen till kommunstyrelsen.  

Vår bedömning är att därför social- och omvårdsnämnden inte agerat i tillräcklig 

omfattning utifrån ekonomistyrningsprinciperna och inte vidtagit nödvändiga åtgärder för 

en budget i balans 2019. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt på den ekonomiska utvecklingen 

inom SON utifrån sin uppsiktsplikt, förutom att i november besluta om att förstärkt 

ekonomisk rapportering och att inga medel skulle omfördelas mellan nämnderna. Redan i 

april fick kommunstyrelsen information om att nämnden prognosticerade ett underskott 

om 8,3 mnkr. Med bakgrund av att nämnden de senaste åren gått med underskott borde 

detta i vår mening ha föranlett agerande från kommunstyrelsen.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen underlåtit sin uppsiktsplikt då kommunstyrelsen 

inte agerat utifrån social- och omvårdsnämndens ekonomiska situation. 
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Verksamhetsmål, prestations- och kvalitetsnivå är fastställda, tydliga och kända för 

alla nämndens verksamheter. 

I flertalet intervjuer, framförallt från högre tjänstepersoner, framkommer att den 

strategiska planen, dvs kommunens mål- och budgetdokument, upplevs som bra då 

medborgaren är i centrum. Målstyrningen så som den är utformad idag förutsätter större 

samverkan mellan nämnderna då målen är övergripande och fokuserar på ett 

helhetsperspektiv.  

Det som upplevs problematiskt i flertalet intervjuer är att kommunens målstyrning och 

ekonomistyrning är dåligt synkade samt att resursfördelningen baseras på 

standardkostnader och är inte i tillräcklig utsträckning kopplade till de beslutade politiska 

målen. Enligt de intervjuade bidrar nuvarande ekonomistyrningen snarare till 

stuprörstänkande än till samverkan. 

Verksamheterna upplever verksamhetsmålen som övergripande, svepande och breda. 

Det är svårt att tydliggöra ambitionsnivån, vilken nivå av kvalitet som faktiskt ska 

presteras. I intervjuer beskrivs att enhetschefer har efterfrågat en större tydlighet i 

ambitionsnivån då den upplevs högre än vad ekonomin tillåter.  

Exempelvis finns inom äldreomvården en kvarboendegaranti, vilket är ett kvalitetslöfte 

som upplevs svårt att uppfylla då adekvat finansiering inte är kopplat till löftet. 

Ambitionsnivån upplevs dock olika, då det i andra intervjuer framkommer att 

ambitionsnivån inte upplevs högre än det lagstadgade grunduppdraget. 

I webbenkäten upplever hälften av enhetscheferna att de fastställda verksamhetsmålen 

inte är möjliga att uppnå med tilldelade resurser. I kommentarer till webbenkäten lyfts att 

ekonomistyrningen och målstyrningen inte upplevs följa varandra och att målstyrningen 

inte fungerar om resursfördelningen utgår ifrån standardkostnaden. Målen uppfattas som 

otydliga och inte alltid mätbara. 

Bedömning 

Vi konstaterar att det kommuniceras olika och motstridiga uppfattningar bland 

tjänstepersoner kring verksamhetsmål och ambitionsnivå, Exempelvis, i webbenkäten 

beskriver nästan samtliga enhetschefer att det finns tydliga mål för verksamheten, 

samtidigt som av webbenkätens kommentarer och intervjuerna framkommer att 

verksamhetsmål och ambitionsnivå är oklara och otydliga.  

Deloittes sammanlagda tolkning är att målstyrningen, dess intention och struktur 

uppfattas som bra och välfungerade men att konkretiseringen av mål och hur 

ambitionsnivån ska tolkas på verksamhetsnivå behöver utvecklas. Det är t ex inte 

tydliggjort vilken kvalitet som faktiskt förväntas av verksamheterna och hur aktiviteter 

bidrar till den övergripande måluppfyllelsen. Framförallt förefaller det främsta problemet 

vara att det två styrsystemen, ekonomistyrning och målstyrning inte harmonierar med 

varandra.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nämnden har beslutat om ett antal mål på 

övergripande och nämndsnivå. Målen upplevs dock av verksamheterna som 

övergripande, svepande och breda. Det är svårt att tydliggöra ambitionsnivån (utöver det 

som definieras av som minimikrav enligt lagstiftning). Detta kan bero på att målen inte är 

tillräckligt konkreta och mätbara, samt att dessa inte tillräckligt förankrade bland 

nämndens verksamheter, 

Ansvaret avseende ekonomistyrningen bedöms som tydligt och förankrad. 

Utfall i webbenkät indikerar att enhetschefer har olika uppfattning om vad som bör 

prioriteras vid konflikt mellan verksamhetsmål och budget. Hälften av enhetscheferna 

anser att verksamhetsmål bör prioriteras och hälften anser att budget prioriteras. 

Majoriteten (71%) upplever dock att de förväntas hålla budget och att chefen kräver 

snabba och konkreta besparingsåtgärder.  

I intervjuer med tjänstepersoner från socialförvaltningen framkommer att sektionscheferna 

inte har ekonomiskt ansvar utan ska se till individens behov. Det ekonomiska ansvaret, 

dvs. budget- och resultatansvar ligger på socialchefen. Dock beskrivs att det finns ansvar 

att följa upp, vara kostnadseffektiv och kommunicera kostnaderna.  

Social- och omvårdsnämnden har två förvaltningar idag, social- och omvårdsförvaltning. 

Denna organisationsstruktur lyfts upp av många som en viktig aspekt som påverkar 

effektiviteten, inte minst avseende ekonomi.  

Enligt intervjuer har beslutet om sammanslagningen av förvaltningar fattats men 

nämnden har lagt omorganisationen på is tills vidare. Vi har dock inte tagit del av något 

formellt beslut som bekräftar att beslut fattats. Intervjuade tjänstepersoner vet inte riktigt 

varför men har förstått det som att det beror på att ledande tjänstepersoner har olika 

uppfattningar om hur omorganisationen bör se ut. Framförallt gäller det var 
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arbetsmarknadsenheten som idag är en del av omvårdsförvaltningen idag organisatoriskt 

bör ligga.  

Samverkan mellan förvaltningarna och andra nämnders förvaltningar beskrivs från vissa 

intervjuade tjänstepersoner inte fungera tillfredställande. 

Bedömning 

I reglemente och ekonomistyrningsprinciper tydliggörs nämndens ansvar för ekonomin 

och hur nämnden ska agera vid avvikelser. Det klargörs dock inte av vilken omfattning 

avvikelserna ska vara och hur snabbt nämnden måste agera. I delegationsordningen 

tydliggörs framförallt beslutsattestanter och mandat köp av varor och tjänster avseende 

ekonomi. Delegationsordningen förklarar inte närmare ledande tjänstepersoners 

ekonomiska ansvar, när de bör rapportera avvikelser i sin budget till närmaste chef ex. 

Enhetschefers budgetansvar förefaller utifrån webbenkätsvaren vara otydligt.  

Enhetschefernas ansvar är att uppfylla det lagstadgade grunduppdraget men det är 

otydligt hur tillgängliga resurser bör prioriteras. Vår bedömning är att enhetschefers 

ekonomiska ansvar bör utökas och förtydligas och därmed att en ambitionssänkning 

sanktioneras vid konflikt mellan verksamhetsmål och budget. 

Tidaholm är en liten kommun och i jämförelse med andra kommuner i den 

storleksordningen är det mindre vanligt med två olika förvaltningar för en socialnämnd. 

Det förefaller rimligt att det finns effektiviseringsmöjligheter vid ev. omorganisation. En ev. 

sammanslagning behöver föregås av en förstudie/analys om de potentiella positiva och 

negativa effekterna inte bara ur ekonomisk utan kvalitetssynpunkt, men också att 

identifiera potentiella utmaningar i samband med sammanslagningen. 

Arbetsmarknadsenheten bedöms vara en nyckelverksamhet för att kunna häva 

kommunens ökade försörjningsstödskostnader.  

Sammanfattningsvis bedöms ansvaret för ekonomistyrningen endast till viss del 

tydliggjord och förankrad.  

Budgetprocessen (inkl. resursfördelningssystem) bedöms som ändamålsenlig och 

tillfredställande.  

I Tidaholm gör nämnderna inget äskande utan blir tilldelade en ram från 

kommunfullmäktige utefter standardkostnaderna. Resursfördelningsmodellen som sedan 

2018 tillämpas inom Tidaholms kommun bygger i stor utsträckning på standardkostnader, 

framförallt verksamheterna inom omvårdsförvaltningen. Målsättning med denna 

resursfördelningsmodellen mer rättvis fördelning kopplat till ett objektivt underlag.  

Kommunbidraget till äldreomvården på en referenskostnad i relation till antal invånare 

över 65 år och till LSS verksamheten på andel invånare med LSS insatser (tillhör någon 

av de 3 personalkretsar) mellan 0–64 år. För socialförvaltningen baseras 

standardkostnaden på en referenskostnad i förhållande till antalet invånare. Dessa 

referenskostnader beräknas utifrån underlag från räkenskapssammandraget (SCB) från 

2016 som sedan blivit indexuppräknat. Noterbart är att underlaget som används för 

beräkning av standardkostnader ”köps” av externa leverantörer. 

Utöver det uträknande kommunbidraget så anpassas ramen för att kommunen ska klara 

sitt ekonomiska mål. Anpassningen är på 1,5% vilket ger ungefär 4 mnkr för 2019. Inför 

2020 är anpassningen på 2%. 

I strategisk plan 2019–2021 finns från kommunfullmäktige budgeterade prioriteringar om 

140 tkr som ska gå till bidrag till arbetskläder inom omvårdsförvaltningen.  

I intervjuer uttalas kritik mot nuvarande resursfördelningsmodell, framförallt för att den 

baseras på standardkostnader och inte prioriteringar och mål och är därför inte synkad 

med målstyrningen. I intervjuer framgår att förtroendevalda på kommunnivå upplevs 

”gömma” sig bakom resursfördelningsmodellen, politikerna prioriterar inte mellan 

nämnderna och tar ställning till vad som är viktigast. Upplevelsen är att förtroendevalda 

inte tar sitt ansvar för att prioritera och resurssätta verksamheten, eftersom 

resursfördelningsmodellen gör detta åt dem. Vidare så upplevs denna 

resursfördelningsmodell medföra en budget som inte är förankrad i de verkliga 

förutsättningarna och verksamheternas behov. Det saknas ett helhetsperspektiv där 

prioriteringar görs övergripande. Utfall av resursfördelningsmodellen frångås sällan vid 

budgetarbete. 

Flera intervjuade tjänstepersoner beskriver att de inte vet hur budgetprocessen går till 

eller att de upplever budgetprocessen som överflödig. Det genomförs en 

kommunövergripande omvärldsanalys och de senaste åren har det varit budgetdialog 

mellan nämndernas presidier och kommunledningen, det är dock utifrån intervjuer mycket 

sällan som standardkostnaderna frångås. Eftersom standardkostnaderna redan är 

bestämda upplevs den omvärldsanalys, de budgetsamtal och verksamhetsanalyser som 

genomförs som meningslösa. 
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På nämndsnivå uppfattas det som oklart vad fördelningen av budgeten baserar sig på 

och hur den genomförs, speciellt för enhetschefer som inte upplever sig delaktiga i 

budgetprocessen. 

Bedömning 

Som tidigare nämnts baseras nuvarande resursfördelningsmodell i Tidaholms kommun i 

stor utsträckning på standardkostnader. Vår uppfattning är att standardkostnader eller 

någon annan typ av schablonvärde kan vara mycket värdefullt som utgångspunkt i 

budgetarbete men att det kan vara problematiskt om det blir en absolut sanning för hur 

budgeten ska se ut. 

De förtroendevaldas kärnuppdrag är att slå fast mål och inriktning för verksamheterna 

samt prioritera och resurssätta verksamheterna. Standardkostnaderna kan används som 

vägledning, förtroendevalda ska använda sitt mandat att frångå dem och prioritera 

nämnder och verksamheter emellan för att spegla beslutade mål. Görs inte detta så 

tappar målstyrningen sin funktion och det blir istället resursfördelningsmodellen som i 

praktiken styr. Det är rimligt att anta, såsom också uttrycks i webbenkät och intervjuer, att 

detta medför att tjänstepersoner upplever att budgeten inte är grundad i verkligheten och 

att analys och förändrade förutsättningar inte får gehör i budgetarbetet. 

Det framgår i ekonomistyrprinciperna att resursfördelningsmodellen bygger på 

standardkostnader och volym men det framgår på inget sätt att dessa beräkningar inte 

kan frångås, det ligger inom det politiska mandatet att resurssätta, självklart ska detta 

också ske med tillförlitligt och heltäckande underlag. I kommunens fall så tyder mycket på 

att det sätt som resursfördelningsmodellen appliceras i nuläget medför att 

verksamheternas unika förutsättningar, omvärldsförändringar och det politiska ansvaret 

att prioritera inte beaktas på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån kommunens strategiska plan 

framgår att kommunfullmäktige till viss del gjort riktade budgetprioriteringar, men dessa är 

i förhållande till hela kommunens budget mycket begränsade, sammanlagt omfattar de 4 

mnkr. Det rör sig om relativt avgränsade aktiviteter där kommunfullmäktige aktivt 

prioriterat. På nämndsnivå framstår det som otydligt hur budgetprocessen ska gå till och 

hur den i praktiken går till efter det att nämnden fått sin ram. 

Vår bedömning är sammanfattningsvis att budgetprocessen och 

resursfördelningsmodellen endast till viss del är ändamålsenlig och tillfredställande. 

Budget- och resultatansvariga bedömer att det har tillräcklig kompetens, 

professionellt stöd samt har tillgång till ändamålsenliga administrativa och IT-stöd 

samt rutiner för att kunna bedriva effektiv ekonomistyrning av sin verksamhet. 

I webbenkäten framkommer att enhetschefer överlag upplever sig ha tillräckliga 

kunskaper för att utföra de uppgifter de ansvarar för rörande budget, uppföljning och 

prognos.  Verksamheterna under social- och omvårdsnämnden har stödpersoner från de 

centrala funktionerna HR och ekonomi knutna till sig. Bland annat en förvaltningsekonom 

som ansvarar för att handlägga ärenden, upprätta månadsrapporter till nämnd, ansöka 

om stadsbidrag, följa kostnadsmässig utveckling vid placeringar med mera. I 

webbenkäten beskriver nästan 70% att de får tillräckligt och kompetent stöd i frågor 

gällande budget, uppföljning och prognos om de behöver det.  

I intervjuer framkommer att enhetschefer kontinuerligt går igenom ekonomin tillsammans 

med förvaltningsekonom. I intervjuer beskrivs dock att den ekonomiska stödfunktionens 

roll uppfattas som otydlig och att cheferna inte alltid upplever att de får det stöd de 

behöver. Förvaltningsekonomen upplever sig själv som en stödperson som 

budgetansvariga kan ta hjälp av och bolla ekonomiska frågor. Enbart hälften av 

enhetscheferna tycker enligt webenkäten att de IT-stödet som finns är bra och att den 

ekonomiinformation som hen får är tillförlitlig. Majoriteten upplever inte heller att de enkelt 

kan kontrollera och analysera sina kostnader. IT-systemet upplevs inte som 

användarvänligt och det är svårt att se trender. 

Bedömning 

Enhetschefernas upplevelse av samarbete med stödfunktionen beskrivs på olika sätt i 

intervjuer och i webbenkät. Det förefaller som det i samarbetet mellan enhetschefer och 

ekonomisk stödfunktion inte är tydligt vem som har ansvar för att förstå och analysera 

avvikelser. Det förefaller som att de olika funktionerna pratar förbi varandra och att 

förväntningarna inte är tydliga. Rollerna bör tydliggöras och det bör också ses över vilken 

typ av stöd enhetscheferna efterfrågar och om det tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt 

idag. Över hälften av enhetscheferna anser att IT-stödet inte fungerar tillfredställande. IT-

stödet ger inte förutsättning för aktuell och tillförlitlig analys som är mycket viktigt för att 

kunna styra sin ekonomi. Vi anser dock att det viktigt att utreda varför IT-stödet inte 

upplevs ändamålsenligt, det behöver inte nödvändigtvis vara IT-stödet som sådant det 

kan också vara så att användare behöver utbildning i att hantera mjukvaran exempelvis. 

samt användningen av IT-stödet. 
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Uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomiska utveckling sker löpande 

och på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsen beslutat att nämnden från och med oktober ska lämna månatlig 

ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen, därmed får även nämnden en månatlig 

uppföljning av verksamhetens ekonomiska utveckling. 

På socialförvaltningen följs många nyckeltal upp som underlag för att förstå förändringar i 

verksamhet och ekonomi. 

I intervjuer beskrivs att enhetschefer kontinuerligt har möte med sin närmaste chef då 

även ekonomiska uppföljningen är en del av avstämningen. Däremot har enhetscheferna 

sällan enskilda uppföljningar av ekonomi med sin chef.  

Budgeten upplevs otydlig och blir därmed svår att följa upp på verksamhetsnivå.  

En aspekt som återkommit i samtliga intervjuer är att det är svårt att följa upp 

personalkostnaden, personalkostnader samlade i en kolumn men det är svårt att utläsa 

hur många årsarbetare den är beräknad på, sjuklön, tillägg med mera. Personalkostnader 

släpar också efter i rapporteringen. IT-stödet syns inte vissa personalkostnader förrän 

den 20:e månaden efter. 

Vidare är hanteringen och redovisning av semesterlöneskuld en het fråga i Tidaholms 

kommun. Från och med år 2018 är avsättning till semesterlön budgeterad på varje enhet. 

I teorin ska semesterlöneskulden balanseras men det förutsätter att samtliga 

medarbetare tar ut all sin semester. Att enhetschefer har personalansvar men inte hela 

personalbudgeten uppfattas utifrån intervjuer som konstigt. Det upplevs som att de inte är 

betrodda med semesterlönerna och att de har lagts centralt för att enhetscheferna inte 

ska göra av med pengarna. 

Vidare så medför hanteringen av semesterlöneskulden att det upplevs svårt att följa sin 

aktuella budget. 

Bedömning 

Uppföljningen på nämndsnivå förefaller fungera tillfredställande, dock är frågan vilken 

kvalité det är på uppföljningen då det finns indikationer, framförallt från 

omvårdsförvaltningen, att det är svårt att följa upp personalkostnader. Eftersom just 

personalkostnader på omvårdsförvaltningen är en stor del av rådande underskott är det 

av största vikt att säkerställa att det finns tillförlitliga och användbara data för att kunna 

följa upp och analysera personalkostnaderna. Under granskningens genomförande har 

den rådande redovisningen av semesterlöneskulden varit mycket omtalad. Såsom den 

hanteras just nu så ligger medel centralt och semester som medarbetare inte har tagit ut 

men har rätt till redovisas en kostnad i verksamheternas resultat. Verksamheten har svårt 

att förstå varför semesterlöneskulden hanteras på detta vis. 

Socialförvaltningen har delgivit Deloitte mycket omfattande uppföljning av nyckeltal vilket 

enligt vår bedömning ger förvaltningen mycket goda förutsättningar att följa upp och 

analysera sina verksamheter. 

Vår bedömning är sammanfattningsvis är nämnden uppföljning och kontroll av 

verksamheternas ekonomiska utveckling kan utveckla ytterligare.   
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Bilaga 1 – Statistik Försörjningsstöd 

 

 

Bilagor 



Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden | Bilagor 

 

16 
 

 

 Bilaga 2 – Statistik Äldreomvården, del 1 

 

 

Utförandegraden inom hemtjänsten             Beläggning på äldreboende 2010–2018 
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Bilaga 2 – Statistik Äldreomvården, del 2 

 

 

 Antal personer och antal boendedygn              Avvikelser från standardkostnader inom äldreomvården 2013–2018 
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Bilaga 3 - Insatser enligt LSS 2017–2018 
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Bilaga 4 - Sammanställning av webbenkätsvar samt oredigerade kommentarer (besvarad av 14 av 14 resultatansvariga (chefer) 
 
 

Område Påstående 

Stämmer  

mycket dåligt 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer  

bra 

Stämmer  

mycket bra 

Vet ej/ 

Ej tillämpligt 

MÅL och 

STYRANDE 

DOKUMENT 

1. De fastställda verksamhetsmål som finns för min verksamhet är möjliga att 

uppnå med de resurser som jag disponerar. 
0% 50% 50% 0% 0% 

2. Jag har god kännedom om de styrdokumenten (t ex verksamhetsplaner, 

personalpolicy) som reglerar min verksamhet. 
0 % 0 % 21,4 % 78,6 % 0 % 

3. Förutom budget finns det också tydliga mål fastställda för min verksamhet. 0 % 7,1 % 28,6 % 64,3 % 0 % 

ANSVAR & 

BEFOGENHETER 

4. Jag har befogenhet att i rimlig omfattning påverka mina kostnader och intäkter. 0 % 28,6 % 57,1 % 14,3 % 0 % 

5. Det är för mig tydligt vilka intäkter och kostnader jag ansvarar för. 0 % 7,1 % 35,7 % 57,1 % 0 % 

BUDGET-

PROCESSEN 

6. Tidsplanen för budgetarbetet är väl avvägd så att budgetprocessen blir effektiv 

och medger tid för analys och förankring i verksamheten. 
7,1% 21,4 % 50 % 7,1 % 14,2 % 

7. Jag är delaktig i budgetprocessen och kan påverka min budget i rimlig 

omfattning så att budgeten blir genomarbetad och verklighetsförankrad. 
7,1 % 35,7 % 35,7 % 14,3 % 7,1 % 

UPPFÖLJNING 

OCH KONTROLL 

8. Jag har god kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och 

verksamhetsresultat (leverans/kvalitet/effekter) i förhållande till motsvarande 

verksamheter i andra jämförbara kommuner. 

14,3 % 0 % 50 % 35,7 % 0 % 

9. Jag kan enkelt kontrollera och analysera kostnader (t ex personalkostnader). 21,4 % 28,6 % 35,7% 14,3 % 0 % 

10. Jag får aktuell och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen inom 

mitt ansvarsområde så att jag kan styra och följa upp min verksamhet på ett 

bra sätt. 

7,1 % 28,6 % 57,1 % 7,1 % 0 % 

11. Jag upplever att jag har god kontroll över in verksamhetsresultat (produktion, 

kvalitet effekter). 
7,1 % 21,4 % 50 % 21,4 % 0 % 

LEDNING och 

STYRNING 

12. Jag upplever att jag har god kontroll över min verksamhetsekonomi. 0 % 7,1 % 57,1 % 35,7 % 0 % 

13. Vår organisation kännetecknas av ett positivt förändringsklimat där goda idéer 

snabbt leder till åtgärder. 
14,3 % 28,6 % 42,9 % 7,1 % 7,1 % 



Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden | Bilagor 

 

20 
 

 
  

14. Jag förväntas hålla min budget och om jag inte gör det vet jag att min chef 

kommer att kräva snabba och konkreta besparingsåtgärder. 
7,1 % 21,4 % 50 % 21,4 % 0 % 

15. Jag har en öppen och konstruktiv dialog kring budget och den ekonomiska 

utvecklingen med min närmaste chef. 
7,1 % 7,1 % 50 % 35,7 % 0 % 

16. När jag rapporterar avvikelser får jag relevant återkoppling (t ex beröm, kritik, 

krav på åtgärder). 
7,1 % 14,3 % 50 % 28,6% 0 % 

17. Vid konflikt mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål (budget) är det de 

ekonomiska målen som prioriteras. 
14,3 % 35,7 % 28,6 % 21,4 % 0 % 

18. De styrdokument som reglerar min verksamhet används vid styrning av min 

verksamhet. 
0 % 14,3% 50 % 35,7 % 0 % 

19. De mål som är fastställda för min verksamhet följs upp regelbundet av 

överordnad chef eller nämnd. 
0 % 7,1 % 50 % 35,7 % 0 % 

RUTINER KRING 

STÖD och 

INFORMATION 

20. Vid behov erhåller jag enkelt tillräckligt och kompetent stöd i frågor rörande 

budget, uppföljning och prognos. 
0 % 21,4 % 50 % 28,6 % 0 % 

21. Den tidsåtgång jag lägger ner på budget, uppföljning och bokslut är rimlig för 

den verksamhet jag bedriver. 
0 % 14,3 % 64,3 % 14,3 % 7,1 % 

22. Om jag vill lämna förslag på förbättringar avseende mitt IT-stöd och rutiner är 

det tydligt för mig vart jag vänder mig. 
7,1 % 14,3 % 57,1 % 21,4 % 0 % 

23. Jag upplever att kommunens/förvaltningens rutiner och anvisningar avseende 

uppföljning och prognos är bra. 
14,3 % 21,4 % 42,9 % 14,3 % 7,1 % 

24. Jag upplever att IT-stöd jag har för budget, uppföljning och prognos är bra. 14,3 % 35,7 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 

25. Den ekonomiinformation jag får är tillförlitlig. 21,4 % 28,6 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 

KOMPETENS 26. Om jag ser ett behov av utbildning för att höja min kompetens rörande 

ekonomi upplever jag att det är enkelt för mig att få detta tillgodosett. 
0 % 28,6 % 57,1 % 0 % 14,3 % 

27. Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna 

utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget (ekonomi), uppföljning och 

prognos. 

7,1 % 0 % 71,4 % 21,4 % 0 % 
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Bilaga 5: Lista med kommentarer som lämnats i samband med enkätsvar (OBS! alla kommentarer är oredigerade) 

Mål och styrande dokument 

✓ De ekonomiska resurserna följer på intet sätt målstyrningen. Med styrning mot mål bör 

politiken med de ekonomiska resurserna vara tydliga med vilka områden som är 

prioriterade. Målstyrningen fungerar inte alls när medel tilldelas med utgångspunkt från 

en standardkostnadsmodell. 

✓ Kan sakna en enkel struktur på våra dokument. De är svåra att hitta och inte alltid 

reviderade. 

✓ Det har varit svårt att verkställa ett heltidsprojekt utan att få medel för det, vilket tyvärr 

visar sig i budget. 

✓ Strategisk plan och budget dokumentet måste förändras, alldeles för många mål, ingen 

röd tråd ut i verksamheten, vad säger målvärdet? Hur ska dessa färger tolkas mm. 

Förslag 3–4 inriktningsmål, effektmål som mäts, aktiviteter ute på varje enhet (förslag) 

✓ Målen är inte mätbara i min verksamhet, så resultatet är svårt att bedöma. 

✓ Har god kunskap om de olika Mål och styrdokument, ser de som ett levande material 

som används regelbundet. de är lätt att fina på vårt intranät och sedan kunna få ut 

information till min personal i min verksamhet. 

✓ Fått halv personalbudget under två sommarmånader. 

✓ Alla mål är väl inte jättetydliga tydliga och kan därför även bli lite svåra att mäta. Men kan 

ibland vara både bra och dåligt, då de individer som remitteras till verksamheten 

påverkar resultaten i hög grad beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden man 

befinner sig. Detta kan variera över tid. 

Budgetprocessen 

✓ Större hänsyn behöver tas i budgetprocessen avseende den verksamhet som är rörlig 

dvs ex hemvården då inflödet av ärende ökar och medför högreskostnader vilket leder till 

avvikelser. Svårigheter att förstå hur budget hanteras avseende semesterlöneskuld då 

det inte stämmer överens med hur uttag av semester sker. 

✓ Mål- och budgetprocessen måste hägna ihop. Idag känns det meningslöst att i 

budgetprocessen göra omvärldsanalyser när det ändock inte tas hänsyn till vad denna 

analys kommer fram till. Sker det förändringar i en verksamhet genom t.ex. 

lagstiftningsförändringar och därmed ett utökat verksamhetsansvar så tas det ingen 

hänsyn till detta i budgetprocessen. 

✓ Budgeten tilldelas, där är det punkt. Dåliga förutsättningar att påverka den nödvändiga 

vardagliga verksamheten. Svårt att utveckla, blir mycket förvaltning. Önskar att 

ekonomen har mer övergripande kontroll och säger till i ett tidigare skede om hen ser 

något som behöver tittas närmare på. 

✓ Jag är delaktig men kan inte påverka mycket eftersom det är standardkostnader som 

gäller. Information om budgeten får vi på våren, ramen tas i fullmäktige i juni (inte i år). 

Förutsättningar presenteras mm. nämnden har att förhålla sig till den ram som fördelas. 

✓ Budgetarbetet är långdraget men från beslut till verklighet är den kort, för kort för att 

förankra den ute i verksamheterna. 

✓ Delaktighet i budgetarbetet finns till viss del, men ofta finns ett förslag som presenteras 

hur det ska dras ner. Brukar vara svårt att påverka det. 

✓ Eftersom vi inte får en budget som är så tydlig att den går att följa är möjligheten till 

påverkan inte så stor. Att varje gång man träffar ekonomen få förklara verksamheten och 

vilka tjänster man har för att kunskapen inte finns och budgetinformationen inte visar det 

gör det omöjligt. Semesterlöneskuld och överföringar av timmar som använts av andra 

enheter har 2 månaders fördröjning, så det finns aldrig aktuella siffror. 

✓ Finns ingen årsplan för budgetarbetet och första mötet jag skulle haft med ekonomen var 

jag kallad till 191121 med två dagars varsel och då var jag upptagen. 

✓ Löpande uppföljningar med förvaltningsekonom genomförs och fungerar bra. Det görs 

revideringar utefter behov samtidigt. 

✓ Jag är delaktig i budgetprocessen och den är väl genomarbetat, men med rådande 

resursfördelningsmodell ser jag inte att min enhets budget kan anpassas efter behoven. 

Budget/resursfördelningsmodellen bidrar snarare till ett "stuprörstänk" än till ett 

tvärsektoriellt arbete. Det vore bra om man istället utgick mer från medborgarnas behov 

och hade mål där man också mätte på "tvären" mellan nämnderna. 

Uppföljning och kontroll 

✓ Svårt att hantera semesterlöneskulden då det är otydligt hur denna hanteras i 

budgetarbetet i förhållande till verkligt semesteruttag. 



Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden | Bilagor 

 

22 
 

✓ Det är inga svårigheter att ha kontroll på ekonomin och utvecklingen. Det som är svårt 

för att inte säga omöjligt är att ha kontroll på de ökande behoven. Behoven har under 

flera år överstigit de i budgeten tilldelade resurserna. 

✓ Systemet gör det svårt att följa, det är inte användarvänligt eller också är det fel upplagt 

för oss med budgetansvar. Jag har god kontroll över min verksamhetsbudget, men det 

går inte att se trender förrän de redan är. 

✓ Ekonomen informerar mig regelbundet 

✓ Att få en tydlig budget när man går in på nya året är en förutsättning för att kunna följa 

upp den. Det finns inte idag. Nu står det en summa i kolumnerna för personalkostnader 

men inget om vad den är beräknad på, tex årsarbetare, sjuklön, tillägg. 

✓ De är svårt att i vissa lägen att följa den ekonomiska utvecklingen. Tycker när jag frågar 

ekonomen att jag inte får något direkt svar utan det pratas runt. Tror det beror på att 

ekonomen har inte så bra kunskap om min verksamhet. 

✓ Personalbudgeten stämmer dåligt, när jag träffar ekonomen flera ggr per år så är denne 

inte förberedd utan att han förväntar att jag ska ha förklaringar på allt, något som, jag 

förväntar av honom gällande avvikelserna. 

✓ Har bra kontroll på den verksamhet jag ansvara för. 

✓ De senaste två åren har det inte gått att följa budgeten pga. semesterskulden som 

tidigare har legat övergripande. Budgeten under två sommarmånader är halverad då vi i 

de flesta verksamheterna har dubblerat personalstyrkan. 

✓ Jag har god koll på resultatet men kan inte styra inflödet av behov. 

Ledning och styrning  

✓ Svårt att följa och hålla budget när inflödet av ärenden är högt vilket leder till ökade 

kostnader och budgeteringen inte överensstämmer med dessa förutsättningar. 

✓ Jag är mycket medveten om mitt ansvarsområde och vad jag har befogenhet att göra 

inom det. Men om man inte får rätt förutsättningar och inte heller tydliga mål är det svårt. 

Under alla år man jobbat i kommunal verksamhet är det ekonomin och inte målen som 

styr, särskilt i spartider. Ibland gör jag val som jag nog inte hade vågat göra om jag inte 

jobbat länge. Att kunna stå för sina val och argumentera för dom är viktigt. 

✓ Idag har vi en nämnd som inte är så delaktig i verksamheten, den mesta informationen 

de får går genom omvårdnadschefen. Man skulle önska att få ha en dialog med dom om 

våra mål och hur vi gemensamt ska kunna nå dom trots krympande resurser. Det är 

också deras beslut som får avgöra hur vi ska förändra våra mål när vi inte får de resurser 

som behövs. 

✓ Jag har bra koll på min verksamhet. Får bra stötning av min närmaste chef. 

✓ När det gäller uppföljning så rapporterar vi till nämnden, får aldrig återkoppling från chef. 

✓ Det fungerar bra, finns ett nära samarbete med ledning och ekonomi, korta vägar 

underlättar. 

✓ Jag har god kontroll och följer upp och diskuterar budget vid ledningsmöte varje vecka 

tillsammans med chef, övriga chefskollegor och förvaltningsekonom. Det är omöjligt att 

styra det inflöde av behov, i vart fall på kort sikt. 

Rutiner kring stöd och information 

✓ I budgetprocessen avseende hantering av semester/semesteruttag används formler som 

inte överensstämmer med hur semesteruttag sker vilket medför att de ekonomiska 

förutsättningarna under juni-aug inte går att förhålla sig till/svåra att tyda. Detta påverkar 

även resten av året. 

✓ Kommunen skulle vara betjänt av att hitta ekonomiska incitament för tvärsektoriellt 

arbete och styrning, uppföljning på tvären genom stuprören. 

✓ Budgeten är upplagd så man inte kan följa den, så jag lägger mindre tid än jag skulle 

vilja. FIC-systemet visar inte det jag vill veta. När man frågar vad en siffra står för får 

man ibland svaret "jag vet inte". Eftersläpningen på överföring av timmar från andra 

enheter till resursens konto är lång, inga pengar finns i den gruppen för sjuklön och 

ersättningar. Den så kallade semesterlöneskulden som läggs på har ingen förankring i 

verkligheten och har också en fördröjning, man har räknat med att all semester tas ut på 

8 veckor på sommaren! Ekonomichef anser att vi inte kan ha pengarna för semesterlön i 

budget för då gör vi av med dom, är det svaret vi fått när vi ifrågasatt det! 

✓ Det finns mycket att säga om detta så jag hoppas jag blir utvald på intervju. 

✓ Lägger ner lite tid då siffrorna inte stämmer så det är ingen idé att lägga ner mer tid. 

✓ Ekonomiinformationen är inte tillförlitlig pga. semesterlöneskulden. Alla övriga poster går 

att följa mycket bra vid olika tidpunkter på månaden. 

Kompetens  

✓ Avseende kompetenshöjande åtgärder har jag en väldigt bra dialog med min chef. 

✓ Min kunskap är betydelselös i sammanhanget, jag behöver bättre underlag. 
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✓ Vet var jag ska vända mig för att få stöd. 

✓ Det går alltid att lära sig mer men är också viktigt att lägga rimlig tid då det finns support, 

så behöver jag hjälp eller mer kunskap vet jag var jag vänder mej. 

✓ Tycker att jag har god kompetens inom området 

Dina förtydligande, kommentarer, reflektioner och/eller synpunkter gällande hela 

budgetarbete och ekonomistyrning i Tidaholms kommunen och inom ditt 

ansvarsområde. 

✓ Budgetens upplägg kan inte endast ta hänsyn till standardkostnader utan måste även 

beakta föregående årsresultat och vilken trend som finns dvs i nuläget råder det en trend 

där behoven av insatser i ex hemvården ökar vilket medför även ökade kostnader. 

Behoven överstiger således de budgeterade medlen och medför avvikelser i resultatet. 

(viss del av insatser sker till personer som inte faller inom ramen för ersättningen i 

standardkostnader ex personer med förvärvade sjukdomar/skador som inte fyllt 65 år 

eller mer). 

✓ Personalkostnader så som semesterlöneskuld måste hanteras på ett sätt så det blir 

möjligt för mig som chef att följa det ekonomiska läget under hela året och inte som idag 

under de första 5 månaderna för att sedan bli svårhanterat. Min upplevelse är att det är 

svårt att urskilja vad som är kostnad för ökade behov i förhållande till semesterlöneskuld. 

✓ Som chef har jag inte möjlighet att tvinga personal att ta ut all sin semester, vilket medför 

en skuld/negativ avvikelse idag. 

✓ Det kommer alltid vara risk för avvikelser då förutsättningar/de ekonomiska 

medlen/budget inte helt täcker kostnader som ev. frånvaro medför dvs full teckning för 

semester, full teckning vid sjukfrånvaro osv. Personalkostnaden är den största delen i 

budgeten och de nycklar som används behöver bli på individnivå för att få en budget 

som ligger så nära verkligheten som möjligt. Det är i nuläget sällan som det inte behövs 

ersättare för den personal som är borta och då detta inte finns fullt ut budgeterat så 

medför det negativa avvikelser. 

✓ Heltidsprojektet kommer inte helt ut kunna bli självfinansierande då det inte alltid går att 

använda disponibla turer/tider (fasta scheman) för att täcka frånvaro = medför ökade 

kostnader. Att använda ordinariepersonal medför dock en ökad kvalitet och 

kostnadseffektivitet (ej produktivitetsbortfall som vid användning av intermittenta 

vikarier). 

✓ Budgetprocessen måste genomsyras av tvärpolitiskt/nämndstänk. Prioriteringar av vissa 

verksamheter i kommunen kan på sikt få mycket positiva effekter på andra nämnders 

kostnadsutveckling. 

✓ Budgetarbetet och ekonomidiskussioner har taget det mesta av tiden 2019. Mycket 

diskussioner men svårt att se var anpassningarna ska göras. Nya verksamheter men 

inte mer resurser. 

✓ Alla statistik visar att det blir fler äldre och att det behövs mer resurser för att klara våra 

välfärdsinsatser. Trots det läggs ett stort sparkrav, som man inte upplever som relevant. 

Underlaget för budgeten läggs utifrån statistikuppgifter, inte på hur vi har det med 

kostnader och antal äldre och funktionshindrade i Tidaholm och deras hjälpbehov. 

✓ Upplever att vår ekonom inte satt sig in i vår verksamhet och att jag får upprepa samma 

saker om och om igen. Förväntar att denne ska "städa siffrorna" inför möte och ge mig 

stöd, inte massor av (upprepade) frågor. Samt att budgeten stämmer med 

verksamheten/antal personal osv. 

✓ Inom ansvarsområdet finns vissa svårigheter i budgetarbete och planering som man inte 

råder över ex. framtida utlysningar inom staten och andra projektansökningar som 

verksamheten behöver för att pröva nya idéer och vidareutvecklas. 

✓ Budgeten utgår från tidigare årstjänster inte förändringar i verksamhet och behov. 

Heltidsprojektet har fått kosta mest. 

✓ Budget/resursfördelningsmodellen är inte förenlig med målstyrningsmodellen och den 

gynnar heller inte samverkan som skulle kunna bidra till ett effektivt resursutnyttjande 

mellankommunens olika förvaltningar. 
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