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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I delårsrapporten prognostiserade styrelsen och nämnderna en budgetavvikelse på 46,6 mnkr. 

Utbildningsnämnden med -10,6 mnkr, nämnden för arbete och lärande -18,7 mnkr och omsorgs-

nämnden -21,2 mnkr. Förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning är att nämnderna håller 

sig inom de budgetramar som fullmäktige har beviljat dem.  

Kommunstyrelsen ska ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomi.  

Enligt SKR:s ekonomirapport kommer ökningen av skatteintäkterna inte att motsvara de kostnads-

ökningar som den demografiska utvecklingen kräver. Detta kommer att ställa stora krav på kom-

munerna att effektivisera i sin verksamhet. 

Nämndernas budgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktsplikt har uppmärksammats i reviso-

rernas risk- och väsentlighetsanalys. 

1.2. Revisionsfrågor 

• Har utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden bedrivit 

sin verksamhet ändamålsenligt? 

• Har kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen 

• Budget för år 2019 

1.4. Kontrollmål 

Granskningen omfattar följande kontrollmål: 

Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden 

• Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

• Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

• Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

• Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

• Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställts? 

Kommunstyrelsen 

• Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

• Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgs-

nämnden och kommunstyrelsen. 

1.6. Metod 

Genomgång kommer att ske av berörda nämnders protokoll och bakomliggande handlingar.  

Intervjuer har skett med: 
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• omsorgsnämndens presidium 

• ny förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

• tidigare förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

• ekonom på omsorgsförvaltningen 

• utbildningsnämndens presidium 

• tf. förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 

• ekonom på utbildningsförvaltningen 

• presidiet för nämnden för arbete och lärande 

• förvaltningschef för förvaltningen för arbete och lärande 

• kommunstyrelsens ordförande 

• kommundirektör 

• ekonomichef 

Rapporten har sakavstämts av kommundirektör och förvaltningschef för förvaltningen för ar-

bete och lärande. Samtliga förvaltningschefer har getts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Utbildningsnämnden  

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Nämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen för den del av kommu-

nens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar förskole-

klass, grundskola, särskola.  

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvikel-

ser för verksamheterna förskola och grundskola:  

Verksamhet Avvikelse år 2018  

Förskola -13,1 % 
Grundskola -3,7 % 

Källa: Kolada 

För båda verksamheterna förekommer en negativ nettokostnadsavvikelse vilket innebär att kost-

naderna för verksamheterna är lägre än vad behovet är och därmed också lägre än vad som kan 

förväntas. Verksamheternas nettokostnader i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Förskola 6 606 6 237 7 311 
Grundskola 12 254 13 583 11 814 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande förskolan ligger Alvesta 

kommun lägre än riket som helhet men något högre än liknande kommuner. Avseende grundsko-

lan ligger kostnaderna något högre än för alla kommuner, men något lägra jämfört med liknande 

kommuner,  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i 

mnkr)1: 

 

 

 

 

 

 

 
1 Observera att åren inte är helt jämförbara med varandra då omorganisering har skett, bland an-
nat avseende Allbo Lärcenter  
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 Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

20192 

Utfall 

20193 

Budget 

20204 

Nämnd 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 

Gemensamt 33,2 28,0 22,7 29,7 25,4 23,4 

Förskola 109,3 114,3 120,6 120,5 123,1 119,9 

Fritids-

hem/skolbarno

msorg 

15,3 17,0 14,1 15,3 13,8 20,3 

Grundskola 220,3 230,4 234,3 243,5 251,0 244,5 

Särskola/LSS 34,3 34,8 33,2 36,7 35,9 39,6 

Gymnasieverk-

samhet 

79,7 85,5 88,3 - - - 

Vuxenutbildning 18,0 20,9 19,9 - - - 

Totalt 511,3 532,0 534,1 446,8 450,3 448,9 

Utfallet den 31 december 2019 var 450,3 mnkr vilket kan jämföras med en budget på 446,8 mnkr. 

Det ger en total avvikelse mot budget på -3,5 miljoner vilket motsvarar ca 0,8 %. I budgetarbetet 

inför 2020 gjordes enligt årsrapporten centrala besparingar inom IT, elevhälsa och förvaltningsad-

ministration för att kunna öka grundbeloppet/elev till grundskolan. Detta för att ge grundskolorna 

bättre förutsättningar i och med det minskade statsbidraget för lågstadiesatsningen. Inom försko-

lorna har barngrupper fyllts på och ett intensivt arbete gjorts för att möjliggöra en budget i balans 

2020. Nämnden har i sina ekonomiska direktiv för 2020 fastslagit tätare uppföljningar ner på en-

hetsnivå för att säkerställa att enheterna håller sina budgetramar. 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 16 Årsrapport 2018 - 2,1 mnkr Godkänna årsrapporten 
April § 33 Ekonomisk 

månadsrapport 
för mars  

- 7,8 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport  

Maj § 48 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
april 

- 7,1 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Juni § 62 Ekonomisk må-
nadsrapport april 

- 7,1 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Sept § 78 Delårsrapport - 10,6 mnkr Godkänna delårsrapporten 
Sept § 88 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
 Uppdra åt utbildningsförvaltningen 

att ta fram åtgärder och åtgärdsplan 
till utbildningsnämndens samman-
träde den 11 november 

Nov § 96 Ekonomisk må-
nadsrapport 
september 

- 10,4 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Nov § 97 Ekonomisk må-
nadsrapport 
oktober 

- 10,4 mnkr Notera informationen 

 

 
2 Nämnden har fått en minskad driftbudget för år 2019 mot bakgrund av att Allbo Lärcenter har 
flyttats över till nämnden för lärande och familj. 
3 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-24.  
4 Enligt internbudget antagen av utbildningsnämnden 
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Nov § 100 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

 Nämnden beslutar att:  
1. Godkänna åtgärder och åtgärds-
planer och rapportera dessa enligt 
uppdrag till kommunstyrelsen. 
2. Ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att följa upp åtgärdsplanen på 
enhetsnivå vid varje sammanträde 
för att se effekten av åtgärderna och 
prognostiserat resultat skall framgå. 
Där enhetsnivå inte är möjligt skall 
det göras utifrån områdesindelning, 
3. Ge ekonomen på utbildningsför-
valtningen i uppdrag att även redo-
visa åtgärder av uppföljningen på 
ansvarsnivå. 
4. 3 miljoner av statsbidraget "lik-
värdigskola" ska riktas mot lågsta-
diet, åk 1-3. 

Dec § 111 Ekonomisk må-
nadsrapport 
november 

-8,6 mnkr Godkänna informationen 

 

I övrigt har nämnden fattats beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• Februari § 18, juni § 66 Hemställan om tilläggsbudget - Utbildningsnämnden beslutade den 

6 november 2018 att hemställa hos Kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokalkost-

nader för skolan i Moheda samt att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att komplettera ansökan 

med en redovisning av kostnadsökningen. Nämnden beslutar att godkänna reviderad skrivelse 

om tilläggsäskande lokalförändring av Mohedaskolans gamla del. I juni hemställer utbildnings-

nämnden hos kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för Vislandasko-

lan.  Arbetsutskottet ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera ansökan med en 

redovisning av kostnadsökningen. I det fall tilläggsbudget inte erhålls, ges förvaltningen i upp-

drag att hantera det inom befintlig lokalbudget. 

• April § 28, Information - Förvaltningschefen har haft möte med Växjö Fria Fordonsgymna-

sium kring elever som inte funnits i deras verksamhet trots att de varit inskrivna. Växjö Fria 

Fordonsgymnasium kommer därför att återbetala 180 000 kronor till utbildningsnämnden. Inget 

beslut fattas 

• April § 31, Mål och budget 2019 

• April § 32 samt december § 112, Direktiv för ekonomisk rapportering. Nämnden beslutar i 

april att:  

1. ekonomisk månadsuppföljning ska 2019 ske för februari, september och november utöver 

de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som upprättats på 

utbildningsförvaltningen 

Nämnden beslutar i december att: 

1. Ekonomisk månadsuppföljning ska 2020 ske för januari, februari, september och november 

utöver de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som upprättats på 

utbildningsförvaltningen. 

3. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske på enhetsnivå. 

• Juni § 54, Information – Förvaltningschefen informerar om att Statsbidraget för lågstadie-

satsningen minskar med totalt ca 8 miljoner, varav 4 miljoner under hösten. Totalt för 2019 

minskar statsbidragen med 4,3 miljoner. Under 2020 förväntas statsbidragen minskas med ca 

8 miljoner kronor. 
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• Juni § 68 och september § 86, Ändring av myndighetsutövning av LSS – Nämnden beslu-

tar i juni att godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig fördelning för beslut under hösten 

2019. Ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i verkställigheten. Utbild-

ningsnämnden beslutar i september att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att:  

1. Beslut om insatser enligt lag (1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, för personer under 20 år flyttas från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Budget-

medel och verkställighet av alla insatser enligt LSS för personer t o m l juli det år de fyller 20 

ligger kvar under utbildningsnämnden.  

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas från utbildningsnämnden till 

omsorgsnämnden. Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige komplettering gällande eventuell övrig budgetfördelning. 

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med 1 januari 2020. 

4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

Utbildningsnämnden beslutar att: 5. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, 

tillsammans med förvaltningen för arbete och lärande och omsorgsförvaltningen, följa upp och 

utvärdera konsekvenserna av de förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid 

behov ge förslag på beslut om eventuella justeringar av förändringarna. 

• September § 82, Städorganisation - Utbildningsnämnden beslutade den 6 november 2018, § 

71, att uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda alternativ till nuvarande städorganisation, i 

syfte att sänka kostnaderna i enlighet med antagen internbudget för 2019. Utredningen pre-

senterades under sammanträdet och nämnden beslutar att med utredningen om städorgani-

sationen som grund avstå från förändring i utförarrollen. 

• September § 83, Översyn av resursskolans verksamhet – Nämnden beslutar att ge förvalt-

ningschef i uppdrag att förhandla med VoB för att eventuellt hitta en lösning där VoB står för 

den ekonomiska risken med resursskolan alternativt diskutera och genomföra avveckling av 

verksamheten. 

• September § 88, Justering av IT-kostnader - Efter beslut om ALC:s övergång till FAL gjor-

des en inventering och det visade sig att kostnaderna blev högre än tidigare preliminär beräk-

ning. Att IT-kostnaderna ökat är både UF, FAL, IT och ekonomichef överens om och även att 

man ska fördela underskottet rättvist mellan förvaltningarna. Nämnden beslutar att anta utred-

ningen som sin egen och översända för verkställighet hos delegat inom kommunstyrelsen.  

• September § 87, Moheda förskoleområde – Nämnden beslutar att uppdra åt utbildningsför-

valtningen att ta fram en plan för fortsatt arbete för Moheda förskoleområde. Nämnden beslu-

tar även att uppdra åt utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för budget i ba-

lans och med koppling till tidigare beslut om ny förskola i Moheda. 

• November § 98, Verksamhetsplan med internbudget 2020 -  I verksamhetsplanen beskrivs 

nuläget samt vad som görs för att uppnå en budget i balans. 

• December § 114 Bidragsbelopp - Godkänna förslag till bidragsbelopp och interkommunal 

ersättning för 2020. 

Övriga iakttagelser 

I handlingarna till månadsrapporterna finns kommentarer till utfallet och vad dessa beror på.  

Av underlagen till § 100 framgår att samtliga budgetansvariga chefer har fått uppdrag att ta fram 

omedelbara åtgärder för minskat budgetunderskott under 2019. Detta har redovisats i ordinarie 

chefsbrev och nedan följer en sammanställning av åtgärder. Åtgärderna i redovisningen är enligt 

underlaget i vissa delar enhetsspecifika och ska inte ses som generella åtgärder för samtliga en-

heter. Många åtgärder gjordes under våren, men med fortsatt effekt för helår.  

Det framhålls att det är svårt att fullt ut beräkna ekonomiska effekter av åtgärderna, en del är angi-

vit och en del blir uppskattningar. I underlagen till § 100 beskriver nämnden följande åtgärder för 

en budget i balans:  
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Kostenheten 

Inköp av rätt livsmedel, säsongsprodukter. Uppmuntra elever att välja alternativet utan animaliska 

råvaror.   

Centrala barn- och elevhälsan 

Tidigare planerade fortbildningsinsatser har dragits in. Överlag återhållsamhet och även minskad 

tid för skolläkare. Total effekt hösten 2019: 200 tkr. 

Förskolor 

• Uppsägning av vaktmästeriet från Allbohus, kommer istället använda AMA. 

• Försöker använda vikarier så lite som möjligt, samverka och samarbeta vid ledighet/semester. 

• Inför budget 2019 lades minimalt på förbrukning för toapapper, pedagogiskt material, färgpatro-

ner, telefoner osv. 

• Återhållsamhet med lokalkostnaderna dvs material, städ, (beräknad årsbudget 533 förväntad 

prognos för helår 365 = 168 sparat) 

• Lönekostnad för resurs har dragits in. (beräknad årsbudget 228 förväntad prognos för helår 

75=153 sparat) 

• Två vikariat som ej tillsatts och under hösten skapat två mindre avdelningar med färre personal 

som samverkar morgon och eftermiddag. Har minskat det prognosticerade underskottet från feb-

ruaris 3,5 mkr till nuvarande 1,9 mkr. 

• Åtgärder som görs i dagsläget är att omfördela resurser vid frånvaro, både akut och planerad. 

Behovet kartläggs och endast det nödvändigaste tillsätts. 

• Tre anställda på nystartsjobb som fyller upp ordinarie tjänster, vilket medför lägre lönekostnad 

pga. bidrag, som betalas ut i efterskott. 

• Lokalvård från AMA under hösten och egen lokalvårdare fyller upp vakant tjänst på ett par avd. 

Grundskolor 

• Håller nere inköp 

• Inga eller mycket färre vikarier 

• Åtgärder för att direkt få effekt 2020 på tillfälligt anställd personal som slutar vid årsskiftet 

• Personal som slutar ersätts ej 

• Avbrutit rekryteringar och istället omorganiserat inom enheten med den personal som är kvar 

• Minska antal resor till simhallen under höstterminen. 

• Minska övriga kostnader, som t ex vaktmästeri. 

• Mindre lönekostnader pga. personal som gått ner i tjänst och sjukfrånvaro. 

 

Iakttagelser från intervju 

Av intervju framgår att förvaltningen i mars månad år 2019 uppskattade att nämnden skulle ha en 

budget i balans vid årets slut. Den 28 juni fick förvaltningen besked om att de skulle gå miste om 

statsbidraget för lågstadiesatsningen5 gällande från 1 juli. Detta medförde att förvaltningen oplane-

rat gick miste om 7,1 miljoner kronor i statsbidrag. Gällande prognossäkerheten hänförs avvikelsen 

främst till några orsaker. I budgetarbetet hade det planerats för en återbetalning av statsbidrag 

motsvarande 1,4 mnkr som inte behövde betalas tillbaka. En annan orsak har varit semesterlöne-

skulden där besked kommit centralt från kommunen gällande utfallet i januari månad och det med-

förde att förvaltningen fick tillbaka en 500 tkr. Ytterligare en förklaring är att skolskjutsen gjorde ett 

överskott som förvaltningen inte helt hade räknat med. Rutinerna för skolskjutsansökan förändra-

des och ett nytt avtal tecknades som medförde ett överskott motsvarande 1,3 miljoner kronor.  Vid 

intervju framhålls att förvaltningen tagit lärdom av detta och inte kommer planera sin budget med 

hänsyn till statsbidrag framöver.  

Inom förvaltningen sker ett kontinuerligt arbete med att följa ekonomin. Ekonomen har månatliga 

budgetworkshops med förskolorna där cheferna kan ställa frågor till ekonomen och även ha en-

skilda sittningar. Samma förfarande har inte funnits för grundskolan där det uppges att kulturen har 

varit annorlunda jämfört med förskolan. Under år 2019 har grundskolorna varit föremål för mer 

 
5 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet för att skapa 
mer tid till varje elev 
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systematisk uppföljning och verksamhetscheferna kallas till ekonomen när det befaras ett under-

skott. Störst fokus har legat på skolorna som hanterar barn med asyl då det är de som har haft 

problem med ekonomin. Även nämndens arbetsutskott har bjudit in verksamheter med underskott 

för att begära åtgärder. Det framhålls under intervju att det för skolorna har funnits en osäkerhet 

kring vem de ska vända sig till gällande ekonomin. Förvaltningen har därför påbörjat en organisat-

ionsöversyn för att tydliggöra ledningsfunktionerna.  

Den som är t.f förvaltningschef har fått i uppdrag att göra en långsiktig prognos över lokalbehoven 

framöver. Detta är ett arbete som pågår och hittills har det upptäckts att tidigare elevprognoser 

ligger ca 30 % för högt mot vad det faktiskt är. Detta medför att elevantalet kommer se annorlunda 

ut än vad som var tänkt och därför finns det också behov av en långsiktig skol- och förskolestra-

tegi, vilket också är ett arbete som är påbörjat. Det har också skett ett arbete med att se över för-

delningen av kostnader till fristående skolor. 

 

Inför kommande år finns en tillförsikt att nämnden kommer ha en budget i balans.  

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att utbildningsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året. Efter att 

ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konstatera att det redan i 

början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten och 

att nämnden fortlöpande följer den ekonomiska utvecklingen.  

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska ut-

vecklingen. De åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna har delvis varit tillräckliga då det 

ekonomiska underskottet minskar från som högst en prognos på ca – 10 mnkr till ett utfall på -3,5 

mnkr. Vi konstaterar att analyser och ett konstant arbete har pågått i förvaltningen. 

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden delvis fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. 

När ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åt-

gärdsplanerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnads-

besparing eller när i tid besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa 

sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte 

spårbart. Nämnden fattar också löpande beslut om ärenden som får ekonomiska konsekvenser för 

förvaltningen. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra 

en budget i balans och att överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som 

påverkar ekonomin negativt. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder, även om dessa har genomförts av förvaltningen. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-
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slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  

2.2. Nämnden för arbete och lärande  

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Nämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd och 

omfattar bland annat myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende individ- och 

familjeomsorg, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd inom detta område.  

Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt skollagen vad gäller gymnasieskola och vuxenutbild-

ning samt för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder.  

Nämnden fick under år 2019 ansvar för Allbo lärcenter, vilket medförde en annan budgetram och 

att nämnden bytte namn från nämnden för individ och familjeomsorg till nämnden för arbete och 

lärande.  

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvikel-

ser för individ- och familjeomsorg och gymnasieskola:  

Verksamhet Avvikelse år 
2018  

Individ- och familjeomsorg  1,2 % 
Gymnasieskola 1,2 % 

Källa: Kolada 

För båda verksamheterna förekommer en liten positiv nettokostnadsavvikelse vilket innebär att 

kostnaderna för verksamheterna är minimalt högre än vad behovet är och därmed också högre än 

vad som kan förväntas. Ett urval av verksamheternas nettokostnader inom nämndens ansvarsom-

råden i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Missbruksvård för vuxna 616 611 598 
Barn- och ungdomsvård 1 789 1 927 1 938 
Ekonomiskt bistånd 1 531 1 157 1 069 
Gymnasieskola 124 199 131 577 122 802 
Arbetsmarknadsåtgärder 483 493 478 
Grundläggande vuxenutbildning 173 122 131 
Gymnasial vuxenutbildning 291 240 264 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande missbruksvård för 

vuxna, ekonomiskt bistånd, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning ligger 

Alvesta kommun något högre än riket som helhet och likande.  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i 

mnkr)6: 

 

 
6 Observera att åren inte är helt jämförbara med varandra då omorganisering har skett, bland an-
nat avseende Allbo Lärcenter, vuxenutbildning och gymnasium 
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 Utfall 

2017 

Bud-

get 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Utfall 

20197 

Budget 20208 

Nämnd och styrelse-

verksamhet 

0,9 0,8 0,9 0,8 1,3 1,4 

Förvaltningskontor och 

fr.o.m. 2019 även stab 

och Allbo LC 

19,7 17,2 17,8 115,6 125,9 112,4 

Barn- och familj, inklu-

sive Familjeenheten 

30,6 27,7 35,0 30,5 30,1 35,6 

Ensamkommande flyk-

tingbarn 

9,9 3,9 7,1 2,4 2,5 -1,2 

Ekonomiskt bistånd 28,3 23,4 24,1 19,6 26,5 20,3 

Avd. Vuxen, inklusive 

STOBE 

10,1 24,4 23,1 25,3 27,9 28,2 

Arbetsmarknadsavdel-

ningen 

6,2 5,7 4,9 5,1 3,1 4,6 

Gymnasieverksamhet 

(fr.o.m. 2019) 

  (6,6) 6,5 7,6 5,3 

Vuxenutbildning (fr.o.m. 

2019) 

  (7,5) 8,7 12,0 7,0 

Totalt 105,7 103,1 112,9 214,5 236,9 213,6 

 

Nämnden för arbete och lärande visar en negativ budgetavvikelse på totalt -22,4 miljoner kronor. 

Den största delen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, där kostnader för köp av utbild-

ning står för dryga 8 miljoner kronor i avvikelse, men även skolskjutsar avviker negativt med ca 0,7 

miljoner kronor. Från och med 2019 så ingår verksamheter för gymnasieutbildning och vuxenut-

bildning i nämndens ansvarsområde vilket gör att jämförelser bakåt inte är helt jämförbara. När det 

gäller köp av utbildning så är ökningen mellan åren ca 9 miljoner kronor. Detta beror på flera an-

ledningar, dels prisökning av prislistor, dels fler elever som väljer om och läser flera år, dels fler 

elever som valt dyrare utbildningsprogram. Planer för att nå en budget i balans är att minska place-

rings-/familjehemskostnader, minska personalkostnader, nedläggning av stödboende, minskning 

av ekonomiskt bistånd, förändring av vuxenutbildning och minskade lokalkostnader. 

 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 19 Årsrapport 2018 - 9,8 mnkr Godkänna årsrapporten 
Maj § 37 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
Omfattning av vad 
besparingarna uppgår 
till framgår ej av tjäns-
teskrivelse eller beslut 

Nämnden för individ- och familje-
omsorgs delårsrapport per 31 au-
gusti 2018 visade på ett underskott 
på -4.6 miljoner kronor. Med anled-
ning av underskottet beslutade 
nämnden för individ- och familje-
omsorg att tillskriva kommunfullmäk-
tige (NIF § 64/2018). Kommunsty-
relsen gav genom beslut § 135/2018 
i uppdrag till nämnden att ta fram en 
åtgärdsplan för en budget i balans 

 
7 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-26.  
8 Nämndens verksamhetsplan för 2020 antagen av nämnden § 93 
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varför ärendet nu ska behandlas. Till 
den 13 februari 2019 har en sam-
manställning gjorts av en budget i 
balans avseende bokslutet för 2018 
som hade ett utfall på -9.8 miljoner. 
Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att godkänna åtgärdsplan 
för en budget i balans och över-
sända densamma till kommunstyrel-
sen. 

Maj § 50 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
mars 

- 7 mnkr Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att: 
1. Godkänna månadsrapporten per 
mars 2019. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att 
genomlysa budgeten till nämndens 
sammanträde den 18 juni 2019.  

Juni § 67 Ekonomisk må-
nadsrapport  april 
och särskild 
genomlysning 
Allbo lärcenter 

- 9,8 mnkr Notera informationen till protokollet 

Oktober § 76 Delårsrapport - 18,6 mnkr 1. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att godkänna delårsrapport 
per augusti 2019.  
2. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge ordförande i uppdrag 
att tillskriva kommunfullmäktige med 
anledning av budgetunderskottet.  
3. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge ordförande och för-
valtningschef i uppdrag att sam-
manställa skriftlig redogörelse för 
åtgärder för en budget i balans. 
Åtgärder ska rapporteras till Kom-
munstyrelsen i november 

Novem-
ber 

§ 91 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

Inga handlingar finns 
till ärendet, muntlig 
information 

Notera informationen till protokollet 

Decem-
ber 

§ 110 Åtgärder för 
budget 2020 

Två tjänster uppför från 
och med 1 augusti 2020 
vilket kommer att inne-
bära en besparing på 
313 415 kronor, under 
2020 blir det en bespa-
ring på 940 000 kronor. 

Allbo Lärcenters stabsfunktioner 
inom arbetslaget Navet kan effekti-
viseras och integreras med staben 
på förvaltningen för arbete och fö-
rande. På sammanträdet redogörs 
för hur detta ska ske. Nämnden för 
arbete och lärande beslutar enligt 
förslag. Beslutet ska gälla från 1 
januari 2020 

Decem-
ber 

§ 111 Ekonomisk må-
nadsrapport 
oktober 

- 24 mnkr Godkänna månadsrapport 

Decem-
ber 

§ 112 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

10 åtgärder i handling-
arna motsvarande 
besparingar om drygt 
26 mnkr. i handlingar-
na framgår när åtgär-
derna ska vara ge-
nomförda under år 
2020. 

Godkänna åtgärdsplan för budget i 
balans 
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I övrigt har nämnden fattat beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• Februari § 25, Organisationsförändring Allbo lärcenter - Nämnden för arbete och lärande 

beslutar att godkänna ny organisation för Allbo Lärcenter enligt förslag. 

• Maj § 39, Kronan-huset - Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna upprättat 

förslag för framtida användning av nuvarande Kronan-huset 

• Maj § 39, Verksamhetsplan - Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagen 

verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande. 

• Maj § 48 samt december § 112, Direktiv för ekonomisk rapportering - Nämnden för arbete 

och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens rutin för den ekonomiska rapporteringen samt 

att man i samband med den ekonomiska rapporteringen följer upp nyckeltal för förvaltningens 

verksamhet. 

• Maj § 49, Introduktionsprogram och prislistor – Nämnden för arbete och lärande beslutar 

att godkänna bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2019. 

• Juni § 50, Information – Förvaltningschefen informerar om kommunstyrelsens beslut om att 

bevilja förvaltningen för arbete och lärande medel som är riktade till att utbilda måltidsbiträden. 

Man har även av kommunstyrelsen har även beviljats medel för en AVO-utbildning på dari och 

fatt extra budgettillskott för anställningsstöd. 

• Juni § 67, Ny organisation LSS - Nämnden för arbete och lärande beslutar att:  

1. godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag  

2. ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig 

fördelning till hösten. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i verkställigheten 

• Oktober § 77, Gemensam finansiering Region Kronoberg – Arbetsutskottet har den 5 sep-

tember beslutat om medfinansiering enligt Sveriges kommuner och landstings förslag och att 

kostnaden beräknas per antal kommuninvånare per sista december 2019. 

• November § 93, Verksamhetsplan 2020   

• November § 95, Organisation och avveckling av stödboende ensamkommande under 

2020 – Med anledning av ett försämrat budgetläge för nämnden under 2020- 2021 görs en 

översyn över alla verksamheter, även för stödboendet. Arbetsutskottet beslutade den 16 okto-

ber § 64 att:  

1. Minska personalstyrkan för stödboendet med tre ungdomspedagoger och en avdelningschef 

med sista arbetsdag I juni 2020. 

2. Två ungdomspedagoger ingår i Stöd-och behandlingsenheten från och med 1 juni 2020 till 

20 november 2020. 

3. Från och med 1 december 2020 får de tre ensamkommande sitt stöd från Stöd- och be-

handlingsenhetens personal. 

4. Ovanstående beslutspunkter kommer att gälla från 23 oktober 20l9 efter att MBL hållits och 

att parterna förklarats vara överens. 

Nämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

• November § 97, Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden för 

arbete och lärande - Efter beslut om Allbo Lärcenters övergång till förvaltningen för arbete 

och lärande gjordes en inventering och det visade sig att kostnaderna blev högre än tidigare 

preliminär beräkning. Att IT-kostnaderna ökat är både utbildningsförvaltningen, förvaltningen 

för arbete och lärande, IT och ekonomichef överens om och även att man ska fördela under-

skottet rättvist mellan förvaltningarna. 
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• November § 98, Treårig överenskommelse om idéburet partnerskap - I föreslagna förslag 

till överenskommelse är beloppet för 2020 2,31 kr. För de båda följande åren räknas beloppet 

upp med 5 procent, vilket för 2021 innebär 2,43 kr/invånare och för 2022 2,55 kr/invånare. Be-

loppet betalas ut under första kvartalet respektive år. Nämnden för arbete och lärande beslutar 

att godkänna framtagen överenskommelse för Id6buret Offentligt Partnerskap mellan Alvesta 

kommun och Brottsofferjouren. 

Övriga iakttagelser i förhållande till fattade beslut 

Tjänsteskrivelsen i början av året och informationsärendet i november för att nå en budget i balans 

innehåller inte några direkta besparingsförslag. Först i december månad kommer det upp förslag 

motsvarande 26 mnkr. Följande besparingsförslag lägga fram: 

1. Minskade personalkostnader (exklusive stödboende) inom Allbo Lärcenter, staben på förvalt-

ningen, barn och familj och ekonomiskt bistånd. Besparing: 2,65 miljoner kronor 

2. Arbeta ytterligare med förebyggande insatser och insatser på hemmaplan. Dessutom inrikt-

ning på placering i familjehem istället för kostsamma HVB-placeringar. Besparing: 3,125 mil-

joner kronor 

3. Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, inklusive flyktingar genom att arbeta vidare med 

att få folk i egen försörjning. Fortsatt fokus på att föra ihop ekonomiskt bistånd, Allbo Lärcen-

ter och arbetsmarknadsavdelningen. Arbetsmetod omfattar kartläggning, utbildning utifrån den 

enskildes kompetens samt arbetsmarknadsanställningar. Besparing: 6 miljoner kronor 

4. Minskade kostnader för köp av utbildning genom att rektor och kommunalt aktivitets ansvar 

(KAA) ska kartlägga elevernas närvaro och att eleverna avslutar sin utbildning. Det har tagits 

fram ett förslag om att starta någon form av IM-spår med inriktning på bland annat fordon. Be-

sparing: 4,4 miljoner kronor 

5. Minskad elevpeng för vuxenutbildning. Det innebär att man får effektivisera utbildningen för 

vuxna. Besparing: 1,2 miljoner kronor 

6. Förändring/effektivisering av verksamheten på Allbo Lärcenter. Besparing: 3,1 miljoner kronor 

7. Ökat intäktskrav bland annat genom att söka projektpengar. Besparing: 1,1 miljoner kronor 

8. Minskade lokalkostnader för Allbo Lärcenter genom flytt av IM till Hjärtenholmsvägen. Bespa-

ring: 500 000 kronor 

9. Nedläggning av stödboende för ensamkommande. Besparing: 3,5 miljoner kronor 

10. Neddragning av overheadkostnader till exempel utbildning. Besparing: 500 000 kronor 

 

Iakttagelser från intervjuer 

Av intervjuer framgår att nämnden anser sig har fattat beslut för att minska underskottet bland 

annat genom att avveckla och stänga ner HVB och istället arbeta med hemmaplanslösningar gäl-

lande vuxenmissbruk och barn- och familjehem. Det som ändå var en bidragande faktor till det 

ekonomiska resultatet var att köp av utbildning blev dyrare än förväntat speciellt i förhållande till de 

ca 50 elever som går en yrkesutbildning i annan kommun. Förvaltningen kommer att göra en om-

fördelning som innebär ett försök att ta hem dessa elever till Alvesta kommun. Allbo Lärcenter står 

för ett underskott motsvarande 3,6 miljoner kronor i juni månad, men anger till förvaltningen och 

nämnden att underskottet kommer minska. När nämnden har sitt nästa sammanträde i september 

har underskottet istället drastiskt ökat till ca 12 miljoner kronor.  

Åtgärdsplanen som togs fram under hösten har förvaltningen arbetat vidare med och brutit ner i 

mindre delar, den innehåller även besparingarna på tre års sikt. Besparingarna för år 2020 motsva-

rar ca 16,2 miljoner kronor och till 2022 ca 10 miljoner kronor. Denna har inte varit föremål för be-

slut i nämnden vid granskningstillfället.  

Nämnden framhåller under intervju att det finns en bra dialog med förvaltningen och att de anser 

sig ha full inblick i den ekonomiska situationen och att viktiga frågor lyfts till nämnden. 
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Det framhålls även under intervju att nämnden till hösten ska försöka öka sina intäkter genom att 

starta SFI-lärling gällande serviceassistenter och logistikområdet. För detta får nämnden statsbi-

drag. 

Nämnden uppger i intervju att budgeten inte kommer att vara i balans år 2020.   

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att nämnden för arbete och lärande delvis har fått tillräcklig redovisning av ekonomin 

under året. Efter att ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konsta-

tera att det redan i början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört 

med budgeten. Nämnden hade inget sammanträde under perioden juni till oktober månad. Under 

motsvarande period fördubblades det befarade budgetunderskottet från -9,8 mnkr till -18,6 mnkr. 

Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett att löpande få 

ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner. Dock framhålls det att nämnden löpande anser 

sig ha fått den information som finns att tillgå. 

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska ut-

vecklingen och att de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna inte varit tillräckliga.  

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När 

ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åtgärds-

planerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnadsbespa-

ring eller när besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa sedan 

följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. 

Nämnden fattar också löpande beslut om ärenden som får ekonomiska konsekvenser för förvalt-

ningen där inte något belopp varken för eventuell kostnad eller besparing framgår. Vi anser att 

besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en budget i balans och att 

överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som påverkar ekonomin negativt. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-

slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  
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2.3. Omsorgsnämnden 

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter enligt socialtjänstla-

gen (2001:453) vad avser äldreomsorg och vad som i lag sägs om socialnämnd inom detta om-

råde. Nämndens ansvarsområden är huvudsakligen: 

 

1. omsorg om äldre, 

2. omsorg om personer med funktionsnedsättning, samt 

3. omsorg om personer med psykisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, med undantag 

för de uppgifter som anförtrotts nämnden för nämnden för arbete och lärande gällande soci-

alpsykiatri. 

 

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvi-

kelser för LSS, men högt vad gäller äldreomsorgen:  

Verksamhet Avvikelse år 2018  

LSS -2,3 % 
Äldreomsorg 15,4 % 

Källa: Kolada 

För LSS-verksamheten förekommer en mindre negativ nettokostnadsavvikelse, som också är lägre 

än för riket i stort och liknande kommuner. Det innebär att kostnaderna för verksamheten är något 

lägre än vad behovet är och därmed också lägre än vad som kan förväntas. Gällande äldreomsor-

gen återfinnes en hög nettokostnadsavvikelse som också är betydligt högre än riket i stort och 

liknande kommuner. Det innebär att kostnaderna för verksamheten är högre än vad behovet är och 

därmed också högre än vad som kan förväntas. Ett urval av verksamheternas nettokostnader inom 

nämndens ansvarsområden i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Funktionsnedsättning totalt   5 380 6 336 6 285 
Omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning enl 
SoL 

14 456 14 339 14 342 

Äldreomsorg 3 724 4 029 4 618 
Ordinärt boende äldreomsorg 4 331 5 484 5 796 
Särskilt boende äldreomsorg 9 184 7 540 7 285 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande omsorg om äldre och 

personer med funktionsnedsättning enl. SoL och särskilt boende äldreomsorg ligger Alvesta kom-

mun något högre än riket som helhet och likande.  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i mnkr): 
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 Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Utfall 

20199 

Budget 

202010 

Omsorgsnämnd 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,0 

Förvaltningsled-

nignskontor 

7,1 17,3 11,9 18,6 16,7 17,1 

Bemanningsen-

heten 

1,9 2,5 2,4 2,4 2,7 0 

Myndighetskon-

tor 

5,2 5,0 5,4 5,7 6,0 5,5 

Äldreomsorg 

(inkl HSL-

verksamhet, 

Säbo och hem-

tjänst) 

254,1 245,0 256,7 244,4 264,5 249 

Funktionsstöd 62,3 63,2 64,7 66,6 71,0 71,5 

Totalt 331,4 333,9 342,0 338,5 362,2 344,6 

 

Omsorgsnämnden visar för helåret år 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt -23,7 miljoner 

kronor. De åtgärder som vidtagits ger kortsiktigt ingen minskad nettoeffekt då volymökningarna 

överstiger besparingarna. 2020 förväntas en nettokostnadsminskning. Ifall strukturomvandling och 

andra effektiviseringar inte kan genomföras, räknas det med att äldreomsorgens kostnader ökar 

med i genomsnitt 6-7 miljoner kronor per år under den närmaste tioårsperioden. Inom funktions-

stöd finns en kontinuerlig ökning av antalet omsorgstagare. Omsorgsnämnden har enligt årsrap-

porten inte kompenserats för de volymökningar som den demografiska utvecklingen orsakar. 

 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 21 Årsrapport 2018 - 8,1 mnkr Godkänna årsrapporten 
Februari § 22 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
I internbudgetarbetet 
inför 2019 har beaktats 
att Bryggaren läggs 
ner med 10 månaders 
effekt. Det innebär en 
kostnadsminskning 
med drygt 19 miljoner 
kronor. Kostnadsök-
ningarna inom nämn-
den uppgår samtidigt 
till ca 17 mnkr under 
2019. Återstående 2 
mnkr används till oför-
utsedda kostnader. 

Omsorgsnämnden beslutar att med 
de kända fakta som finns i materi-
alet godkänna åtgärdsplanen för att 
få budgeten i balans. 

April § 33 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
mars 

- 16,3 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna månadsrapport per mars 
2019 samt ge förvaltningen i upp-
drag att ta fram åtgärder som syftar 
till att nå ett nollresultat vid 2019 års 
utgång 
 

 
9 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-27.  
10 Nämndens verksamhetsplan för 2020 antagen av nämnden § 73 
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Juni § 47 Ekonomisk må-
nadsrapport april  

- 16,9 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna månadsrapport per april 2019 

Oktober § 59 Delårsrapport - 21,2 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att: 
1. Godkänna delårsrapport 2019 för 
omsorgsnämnden. 
2. Ge ordförande i uppdrag att ta 
fram en skrivelse och i den anmäla 
till kommunfullmäktige att omsorgs-
nämnden inte kommer att 
klara att hålla budgetramen för 2019 
samt redovisa skrivelsen till 
nämnden på nästa sammanträde 

Oktober § 61 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

Inga handlingar finns 
till ärendet, muntlig 
information där det i 
protokollet framgår 
förslag till åtgärder, 
utan kostnadsbespa-
ringar  

Omsorgsnämnden beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med förslagen som har redo-
visats. 

Novem-
ber 

§ 71 Månadsrapport 
per oktober 

- 22,2 Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna ekonomisk månadsrapport 
per oktober 2019 

Novem-
ber 

§ 72 Återrapportering 
av åtgärder och 
åtgärdsplaner för 
budget i balans 

Vissa av åtgärderna 
innehåller en kost-
nadsbesparing som 
totalt uppgår till 19,3 
mnkr, varav en punkt 
är benämnd som ”Yt-
terligare åtgärder” 
motsvarande 6,3 mnkr. 
Vad detta är för åtgär-
der är inte specifice-
rade. Av protokollet 
framgår också långsik-
tiga åtgärder. 

Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna framtaget förslag på åtgärds-
plan. 

 

I övrigt har nämnden fattats beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• April § 34, Information - Förvaltningschefen informerar om den ekonomiska situationen för 

omsorgsnämnden. På sammanträdet redovisas en kort historik, nuläge, framtid, de långsiktiga 

utmaningarna och budgetprocessen 2021–2023. 

• April § 36 samt december § 83, Direktiv för ekonomisk rapportering - Omsorgsnämnden 

beslutar i april att nämndens direktiv för ekonomisk rapportering 2019 ska följa den tidsplan 

som kommunstyrelsen beslutat om för 2019. Om det visar sig att det blir en större avvikelse 

mot budget än vad som tidigare prognostiserats kan arbetsutskottet begära en extra uppfölj-

ning. Den ekonomiska rapporteringen ska förutom det som framgår av kommunstyrelsens di-

rektiv innehålla följande nyckeltal: 

- beslutade timmar hemtjänst i ordinärt boende – byts till utförd tid när system och förutsätt-

ningar finns 

- antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 

- kösituation till särskilt boende 

- beslutade timmar personlig assistans, socialförsäkringsbalken (SFB) 

- köpt plats 

Omsorgsnämnden beslutar i december att nämndens månadsuppföljningar enligt kom-

munstyrelsens direktiv även ska innehålla följande nyckeltal: a. beslutade timmar hem-

tjänst i ordinärt boende – byts till utförd tid när system och förutsättningar finns b. antal 

personer med hemtjänst i ordinärt boende c. kösituation till särskilt boende d. beslutade 
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timmar personlig assistans, socialförsäkringsbalken (SFB) e. köpta platser Omsorgsnämn-

den beslutar att efter februari och juni ska totala personalkostnader, hemtjänsttimmar per 

dag samt aktuell  kösituation till särskilt boende redovisas till omsorgsnämndens ordfö-

rande 

• Oktober § 58, förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 2020 – Måltidspri-

serna höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. Därefter ska måltidspriserna årli-

gen justeras enligt gällande konsumentprisindex. Detta för att kompensera för prisökning på 

livsmedel, transporter, löner med mera. Den senaste justeringen av måltidspriserna skedde 

från 1 januari 2016 (KF § 182/2015). Höjningen är av vikt som en åtgärd för att få en ekonomi i 

balans. Den budgeterade måltidsintäkten för 2019 är 11 369 000 kronor. En höjning med 14 

procent innebär en ökad intäkt på cirka 1 600 000 kronor. Omsorgsnämnden föreslår kom-

munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Omsorgsnämndens måltidspriser höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. 2. 

Omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex från 

och med den 1 januari 2021. 

Omsorgsnämnden beslutar att: 3. Information ska ges till omsorgsnämnden årligen om höj-

ningen 

• Oktober § 62, Ändring av myndighetsutövningen inom LSS - I ett tidigare beslut gavs för-

valtningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig fördel-

ning till hösten 2019 inför beslutet i kommunfullmäktige. Detta är ännu inte färdigt. Omsorgs-

nämndens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 17 september att lämna ärendet utan 

beredning till omsorgsnämnden samt ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med utbild-

ningsförvaltningen ta fram ett förslag till beslut till nämndens sammanträde. Omsorgsnämnden 

beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Beslut om insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, för personer under 20 år flyttas från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Budget-

medel och verkställighet av alla insatser enligt LSS för personer till och med 1 juli det år de fyll-

ler 20 år ligger kvar under utbildningsnämnden.  

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas från utbildningsnämnden till 

omsorgsnämnden. Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige komplettering gällande eventuell övrig budgetfördelning.  

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med 1 januari 2020.  

4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

Omsorgsnämnden beslutar att:  

5. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, tillsammans med förvaltningen för ar-

bete och lärande och utbildningsförvaltningen, följa upp och utvärdera konsekvenserna av de 

förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid behov ge förslag på beslut om 

eventuella justeringar av förändringarna.  

• Oktober § 64, Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksam-

heter – Omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges kommuner och landstings rekommendat-

ion om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter, vilket innebär en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen under peri-

oden 2020-2023 som delas lika mellan omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lä-

rande. 

• November § 70, Anmälan om budgetöverskridande – Utifrån delårsrapporten från augusti 

2019 för omsorgsnämnden finns det anledning att utgå från att det kommer att vara omöjligt att 

undvika ett budgetöverskridande under 2019 då utfallet efter 8 månader visar ett underskott 

mot periodiserad budget med 10,5 miljoner kronor. Prognosen för helår visar ett underskott på 

21,2 miljoner kronor. Omsorgsnämnden beslutar att genom upprättad skrivelse anmäla till 

kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna hålla budgetramen för 2019. 
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• November § 73, Verksamhetsplan med internbudget 2020  

• December § 85, Överenskommelse avseende palliativt centrum för samskapande vård - 

Omsorgsnämnden beslutar att finansiera projektet palliativt centrum för samskapande vård 

med 152 255 kr för år 2020.  

 

Övriga iakttagelser i förhållande till fattade beslut 

I nämndens årsrapport för år 2019 anges följande åtgärder för att få en budget i bättre balans år 

2020:  

• Fortsätta arbetet med att förändra boendestrukturen i kommunen i syfte att minska beho-

vet av särskilda boendeplatser som är den dyraste formen av vård och omsorg för äldre 

• Översyn av nämndens vägledningar för biståndsbeslut inom socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur uppgifter ska genomföras blir i större 

omfattning en verkställighetsfråga i stället för myndighetsfråga. 

• Förstärkt grundbemanning på särskilda boenden i kombination med en aktiv och förbättrad 

schemaläggning ska leda till att de särskilda boendena reducerar sina kostnader 

• Öka tillämpningen av tillsynskameror, läkemedelsautomater och andra tekniska lösningar. 

• Effektivare schemaläggning och planering med nytt planeringssystem inom ordinärt bo-

ende. 

• Inom Funktionsstöd arbetas aktivt med att ersätta externa placeringar med egna insatser. 

Effekten av att myndighetsutövningen för barn och unga togs över vid årsskiftet förväntas 

ge långsiktiga positiva effekter. 

• Inom samtliga områden arbeta med att minska antal timanställda för att få en bättre eko-

nomi. 

Iakttagelser från intervju 

I intervjuer framhålls att det finns ett mål för nämnden att ha en budget i balans, men att detta inte 

kommer ske under 2020: Med ett hårt arbete bedömer nämnden att de kan vara i balans till år 

2021.  

Förvaltningen anger att de redan i februari månad flaggar upp för nämnden att ekonomin inte 

kommer hållas för år 2020. Det framhålls också att förvaltningen redan vid antagande av budget 

ser att det inte kommer att bedriva verksamheten inom den budgetram som nämnden fått från 

fullmäktige. En av anledningarna är att nämnden inte får kompensation för volymökningar och 

antalet äldre med ökade behov. Under år 2018 jobbade förvaltningen med minskade kostnader 

motsvarande 23 miljoner kronor trots ökade volymer. Enligt intervjusvar är det svårt för nämnden 

att minska kostnaderna ännu mer med ökade volymer och samtidigt behålla en god kvalitet. Bud-

getprocessen upplevs vara något problematisk då nämnden haft ungefär samma budget att för-

hålla sig till trots den demografiska utvecklingen. Det framhålls också att dialogen är bristfälligt. 

Bland annat framhålls ett exempel där nämnden av kommunfullmäktige fick till sig i investerings-

budgeten att ta fram ett nytt särskilt boende, men fick inte medel för ökade driftskostnaderna. 

För att ha en budget i balans ut ett långsiktigt perspektiv framhålls det att det behövs andra boen-

deformer. Det framhålls i intervju att Furuliden i Moheda har varit den enhet som haft det mest 

ekonomisk besvärligt under några år. De största insatserna har gjorts där för att få till en bra orga-

nisation. I förhållande till boendena storlek är den ekonomiska situationen relativt jämt fördelad, det 

gör att det är generella och strukturella åtgärder som behövs för att komma tillrätta med den eko-

nomiska obalansen.  

Enligt de intervjuade sker det ett omfattande arbete framöver för att få en mer effektiv organisation 

som på så vis även påverkar ekonomin i positiv riktning. Bland annat har nämnden fattat beslut om 

hur biståndsbedömningens ska ske utifrån en vägledning. Det sker också ett arbete från förvalt-

ningschefens sida att tillsammans med andra kommuner ta fram jämförbara styrtal. Det sker också 
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ett arbete med att se över bemanningen och att få cheferna att använda det planeringsverktyget 

som finns för att få den mest effektiva organisationen.  

En utmaning framhålls vara att det är en svår tillgänglighetsanpassning i Alvesta. Många bostäder 

behöver tillgänglighetsanpassas för att äldre ska kunna bo där, samtidigt som byggnation och re-

novering av särskilda boenden försenas från Allbohus sida. Det uppges vara en lång omställnings-

tid från Allbohus sida när ett boende behöver renoveras. De boendena som finns att tillgå från 

Allbohus innehar också höga hyror, vilket också försvårar situationen.  

Ytterligare en utmaning framhålls vara att det inte finns något uppföljningssystem i kommunen 

avseende verksamhet och ekonomi.  

Nämnden uppger i intervju att budgeten inte kommer vara i balans 2020.   

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att omsorgsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året. Efter att 

ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konstatera att det redan i 

början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten om 

betydande belopp. Nämnden har löpande följt ekonomin och det har funnits detaljerade redovis-

ningar i handlingarna till protokollen. Dock framgår inte alltid åtgärder med anledning av det eko-

nomiska utfallet. Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett 

att löpande få ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner.  

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts analyser med anledning av den ekonomiska utveckl-

ingen i handlingarna till protokollen men att de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna 

inte varit tillräckliga mot bakgrund av att underskottet konstant ökat under året. 

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När 

ekonomin och åtgärdsplaner har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. 

Vad gäller åtgärdsplanerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig 

kostnadsbesparing eller när i tid besparingarna ska genomföras. Nämnden har inte heller begärt 

kontinuerliga redovisningar över kostnadsbesparingarna. Hur åtgärdsplaner och effekterna av 

dessa sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är 

inte spårbart. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en 

budget i balans. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen, och kommer ske framöver, för att komma tillrätta med ekonomin, men detta åter-

speglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-
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slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  

2.4. Kommunstyrelsen 

 Iakttagelser 

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller lands-

tingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämn-

ders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet. 

Under året har följande ekonomisk information redovisats i kommunstyrelsen med tillhörande be-

slut i förhållande till ovan nämnder:  

Månad Paragraf  Ärende Beslut  

April § 79 • Årsredovisning för kommunen. 
Nämndernas utfall är 15 miljo-
ner kronor sämre än budget. 
De största negativa budgetav-
vikelser finns inom nämnden 
för individ- och familjeomsorg 
samt omsorgsnämnden. 

Kornmunstyrelsen beslutar: 
1.Att överlämna Årsredovisningen för år 2018 
till revisorerna för granskning, 
2. Att föreslå kornmunfullmäktige besluta att 
godkänna Årsredovisningen för år 2018. 

Juni § 103 • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per mars 
månad. I rapporten, som base-
ras på utfallet till och med sista 
mars, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 30 miljoner kronor. I 
handlingarna beskrivs vad 
underskotten inom nämnderna 
beror på. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per mars månad. 

Juni § 104 • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per april 
månad. I rapporten, som base-
ras på utfallet till och med sista 
april, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 29 miljoner kronor. I 
handlingarna beskrivs vad 
underskotten inom nämnderna 
beror på. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per april månad. 

Sept § 115 Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per maj må-
nad. I rapporten, som baseras 
på utfallet till och med sista 
maj, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 33 mnkr, vilket är en 
försämring med 3,7 mnkr se-
dan föregående prognos från 
april. 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Uppdra till Utbildningsnämnden, Nämnden 
för Arbete och lärande samt Omsorgsnämn-
den att omgående vidta åtgärder samt ta fram 
åtgärdsplaner för budget i balans. Åtgärder 
och åtgärdsplaner ska rapporteras till kom-
munstyrelsen i november.  
2. Godkänna Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun 
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Okt § 141 Delårsrapport 2019. Nämnder-
nas utfall visar ett underskott 
mot budget om 10 Mkr ger 
gemensam finansiering ett 
utfall som överstiger periodens 
budget med 66 Mkr. De större 
negativa budgetavvikelserna 
finns inom omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden samt 
nämnden för arbete och lä-
rande. Beträffande omsorgs-
nämnden beror underskottet i 
huvudsak på ökade kostnader 
för särskilda boenden, inklu-
sive Bryggaren, volymökning i 
hemtjänsten samtidigt med 
högre kostnader inom funkt-
ionsstöd. Nämnden för arbete- 
och lärandes underskott beror 
framförallt på högre kostnader 
för ekonomiskt bistånd, dyrare 
placeringar än förväntat och 
vuxenutbildningens högre 
personalkostnader i kombinat-
ion med läge intäkter från både 
skolverket och migrationsver-
ket än budgeterat. Inom utbild-
ningsnämnden uppvägs inte 
ökade personalkostnader i 
grund- och förskola av positiva 
poster på vissa högre intäkter. 

l. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
delårsrapport augusti 2019 med helårspro-
gnos till revisorerna för granskning. 
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-
mäktige beslutar att godkänna delårsrapport 
augusti 2019 med helårsprognos. 
3. Kommunstyrelsen föreslår att kornmunfull-
mäktige beslutar att ge de nämnder som har 
en negativ prognos i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet 
på en budget i balans.  
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommun-
chefen i uppgift att samordna och följa upp de 
åtgärdsplaner som nämnderna ska återrap-
portera till kommunstyrelsen i november i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 
10 september 2019 för bästa möjliga kon-
cernnytta. 
5. Kommunstyrelsen beslutar att omgående 
utveckla arbetet med prognostiseringen i syfte 
att få snabbare och tillförlitliga prognoser. 
6. Kommunstyrelsen beslutar att bättre syn-
kronisera kommande prognoser med kom-
munstyrelsens sammanträden. 
7. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka 
att kommunens inköpspolicy efterlevs 
8. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka 
vilka omstruktureringar i verksamheten som är 
möjliga. 

Nov § 157 Kommunchefen informerar 
kommunstyrelsen om aktuella 
frågor/ärenden i kommunen. 
kommunstyrelsen informeras 
bland annat om: Kommunche-
fens arbete för att verkställa de 
beslut som kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige fat-
tade om åtgärder för att få en 
budget i balans. Till punken 
finns inga handlingar. 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Nov § 162 • Redovisning om åtgärder för 
budget i balans. Ordförande 
för utbildningsnämnden, om-
sorgsnämnden och nämnden 
för arbete- och lärande samt 
deras förvaltningschefer redo-
visar vilka åtgärdsplaner 
nämnderna har fastställt för att 
få en budget i balans. Samtliga 
redovisar vilka insatser som 

• nämnden har prioriterat att 
införa i sina åtgärdsplaner 
samt varför. I underlagen be-
skriver omsorgsnämnden de 
åtgärder som framgår av om-
sorgsnämnden § 72. Utbild-
ningsnämnden har beskriver 

Kommunstyrelsen noterar informationen 
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de åtgärder som framgår av 
deras § 100. Nämnden för 
arbete och lärande beskriver 
de åtgärder som framgår av 
deras § 112.  

Dec § 200-202 Omsorgsnämnden, nämnden 
för arbete och lärande samt 
utbildningsnämnden anmäler 
ett budgetöverskridande till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-
mäktige för alla nämnder beslutar att 
1. Ta del av anmälan av budgetöverskridande 
från omsorgsnämnden. 
2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åt-
gärdsplaner som redan är beslutade. 

Dec § 204  • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per oktober 
månad 2019. I den ekono-
miska månadsrapporten, som 
baseras på utfallet till och med 
sista oktober, framgår att 
nämnderna för år 2019 

• prognostiserar ett underskott 
om knappt 51 Mkr, vilket är en 

• försämring med tre Mkr sedan 
föregående prognos per sista 

• augusti. Nedan finns augusti-
prognoser inom parentes. 
Prognosen för nämndernas 
samlade verksamheter har 

• kontinuerligt försämrats för 
varje prognostillfälle, men 
ökningstakten verkar ha mat-
tats av. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per oktober månad 2019 

 

Kommunstyrelsen fattar också följande beslut som har bäring på nämndernas ekonomi: 

• Februari § 22, Överflyttning av verksamhet - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överföring av uppdrag och budget på 600 000 kronor för "Stenlyckeklubben" från Utbild-

ningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera "Stenlyckeklubbens" verksamhet efter 

ett år från överföringen. 

• Februari § 28, Ny bostad med särskild service enligt LSS - Kommunstyrelsen beslutar att:  

1) ge AllboHus Fastighets AB i uppdrag att genomföra ombyggnation av Spirans lokaler inom 

den ekonomiska ramen på preliminärt 8 615 000 kronor,  

2) om byggnationen bedöms överstiga angivet belopp i punkt 1 med mer än 10 procent, ska 

nytt beslut tas i kommunstyrelsen om nivån på den nya ekonomiska ramen och vilka eventu-

ella konsekvenser det kan innebära,  

3) ombyggnationen av Spirans lokaler enligt punkt 1, omfattar inrättandet av en bostad med 

särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS med fyra lä-

genheter,  

4) ombyggnationen av Spirans lokaler enligt punkt 1, omfattar även att i anslutning till den nya 

bostaden inrätta fem korttidsvistelseplatser enligt LSS som då ersätter befintliga korttidsplatser 

på Svampvägen 2 (Ugglan)  

5) omsorgsnämndens begäran om totalt 4 800 000 kronor med anledning av punkt 3 och 4 

hanteras i budgetarbetet för 2020. Okade kostnader på grund av punkt 3 och 4 för 2019 hante-

ras i befintlig ram.  

6) bifalla omsorgsnämndens begäran om 400 000 kronor i utökad investeringsbudget 2019 

• Februari § 52, Lokalförändringar Mohedaskolan – Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Godkänna investering enligt förslag i Mohedaskolans gamla del med 3,5 mkr, 
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2. Den delårseffekt som uppstår 2019 på kalkylerad årshyra (200 900 kr) på grund av investe-

ringen betalas inom utbildningsnämndens befintliga budgetram,   

3. Kostnad för årshyra, 200 900 kr, från år 2020 och framåt tas upp i kommande budgetarbete 

• Februari § 54, Överföring av investeringsbudget - Kommunstyrelsen beslutar att minska 

omsorgsnämndens driftram med 364 tkr från år 2019 som en effekt av att nämnden har över-

skridit sin investeringsram med 1694 tkr år 2018 och därmed själv får finansiera kapitalkostna-

den för denna del. 

• Februari § 55, Överföring av budgetpost – Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att  

1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad om-

organisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden 

för arbete och lärande,  

2) omfördela vissa driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete 

och lärande,  

3) omfördela 400 000 kronor i investeringsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden 

för arbete och lärande,  

4) ge nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019 anpassad till sin nya or-

ganisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhets-

planer till kommunstyrelsen innan den 15 april 2019,  

5) ge kommunchefen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det finns ytterli-

gare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. 

• April § 78, Överföring av strategiska medel - klimat och miljöfrämjande åtgärder - Kom-

munstyrelsen beslutar att  

1. godkänna förslaget om insats för kemikaliesmart förskola  

2. överföra 360 tkr från anslaget för strategiska åtgärder till utbildningsförvaltningen för det 

tidsbegränsade uppdraget 2019 

• Juni § 96, Flytt av ansvar för Hagagården - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Överföra ansvaret för Hagagården i Alvesta från omsorgsnämnden till samhällsbyggnads-

nämnden från och med 1 september 2019.  

2. Budget för förhyrningen överförs med delårseffekt för 2019 och helårseffekt för 2020 och 

framåt på så sätt att 100 tkr förs till samhällsbyggnadsnämnden för tillsyn och städ.  

3. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning av Hagagården. 

• Juni, § 99, Extra budgettillskott för vuxenutbildningar 2019 - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Bevilja 434 400 kronor för måltidsbiträdesutbildningen som genomförs under hösten 2019  

2. Bevilja 95 000 kronor för aVO-utbildning på dari med start hösten 2019, medel för reste-

rande del av utbildningen, med 200 000 kr per år, beaktas i budget 2020  

3. De tilldelade medlen överförs från det strategiska kontot till förvaltningen för arbete- och lä-

rande. 

• September § 119, Begäran från utbildningsnämnden om tilläggsbudget - Utbildnings-

nämnden begär hos kommunstyrelsen en tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för Vislan-

daskolan enligt beslut i nämnden § 66 2019-06-24. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbild-

ningsnämndens begäran om tilläggsbudget. 

• Oktober § 144, Beslut om nya investeringsramar för nämnderna - Kommunstyrelsen före-

slår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa förslag till investeringsramar för nämnderna. 

2. Kommunstyrelsen kan fatta kompletterande investeringsbeslut kopplat till planerade vid 

årets slut ej genomförda investeringar. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att aktualisera investeringsdirektivet utifrån gällande förutsätt-

ningar. 

• November § 165, Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden 

för arbete- och lärande - Kommunstyrelsen föreslår att kornmunfullmäktige besluta att över-
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föra budgetmedel från 2019 om 1054 000 kronor från nämnden för arbete och lärande till ut-

bildningsnämnden. 

• November § 166, Förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 2020 - Höjning-

en är av vikt som en åtgärd för att få en ekonomi i balans. En höjning med 14 procent innebär 

en ökad intäkt på cirka 1 600 000 kronor. I tjänsteskrivelsen från omsorgsförvaltningen framgår 

det vad förslaget om höjning innebär jämfört med nuvarande priser. kommunstyrelsen föreslår 

att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Omsorgsnämndens måltidspriser höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. 

2. Omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex 

från och med den 1 januari 2021. 

• December § 178, Information - Kommunchef informerar kommunstyrelsen om på-

gående/aktuella ärenden inom kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om Att 

det kommer genomföras en genomlysning/utvärdering av utbildningsförvaltningens organisat-

ion. 

• December § 180, Medel från strategiska kontot till kompetenshöjande insatser till 

nämnden för arbete och lärande - Kommunstyrelsen beslutar att överföra 2 miljoner kronor 

från strategiska kontot till nämnden för arbete och lärande att använda till arbetsmarknadsåt-

gärder. Medlen är av tillfällig karaktär under år 2020. 

• Februari 2020 § 16, Information - Ekonomichefen delger kommunstyrelsen ekonomisk in-

formation. Kommunstyrelsen informeras bland annat om hur förvaltningarna har arbetat med 

inköpsstoppet. Förvaltningarna vittnar om stor återhållsamhet. Mycket stoppas tidigare i dialog 

med chef eller förvaltningschef innan det ens kommer som en skriftlig ansökan till ekonomiche-

fen och kommunchefen. Ekonomichefen informerar även kommunstyrelsen om det preliminära 

bokslutet för år 2019. 

Iakttagelser från intervju 

Under intervju framkommer att det från kommunstyrelsens sida förs kontinuerliga dialoger med 

nämnderna om deras ekonomiska situation, även om det inte återspeglas i kommunstyrelsens 

protokoll.  

Några förklaringar till nämndernas underskott kan delvis hänföras till att det från och med 1 januari 

år 2019 blev nya nämnder och att dessa behövde sätta sig in i nämndens ansvarområde. Likaså 

kan det även hänföras till att ledande tjänstepersoner inom kommunen slutade och att det därmed 

blev ett kunskapsgap i början på året. Från augusti månad och framåt anses arbetet ha varit i full 

gång enligt de intervjuade, bland annat genom att ta tag i styrmodellen, koncernstyrningen och 

ekonomin. 

Det framhålls att strukturen måste förändras för att nämnderna ska kunna komma tillrätta med 

underskotten. I budget 2020 finns förslag på vad de ska göra för att komma tillrätta framåt. I bud-

getarbetet inför 2021 finns det ett krav att hela koncernen måste sätta en summa på sina effektivi-

seringar. 

Det finns i kommunen ett strategiskt konto som kommunstyrelsen ansvarar för. Tanken är att detta 

konto ska användas till strategiska frågor och utveckling. För år 2019 görs ett överskott på detta 

konto motsvarande 22,7 miljoner kronor, vilket räddar upp kommunens resultat som helhet.  

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen med utgångspunkt från de betydande underskotten i nämnderna 

som ökat under året och som dessutom var tydliga redan i början av året, skulle säkerställt en 

betydligt mer systematisk uppföljning av nämnderna. Kommunstyrelsen har fått redovisning till sig, 

men först i juni månad avseende mars och april, vilket enligt vår mening är för sent. Vi anser därför 

att kommunstyrelsen inte har fått tillräcklig ekonomisk information avseende nämnderna i god tid. 
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Utifrån sin uppsiktsplikt borde kommunstyrelsen haft en stående punkt avseende nämndernas 

ekonomi där också kommunstyrelsen nogsamt följer genomförda åtgärder för budget i balans. 

Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig information om 

nämndernas ekonomi. Kommunstyrelsen har ett ansvar inom ramen för sin uppsiktsplikt att kom-

municera och göra framställningar till kommunfullmäktige när så krävs. Kommunstyrelsen har att 

bereda ärenden till kommunfullmäktig så att beslut om finansiering kan fattas. Vi anser uppma-

ningen till nämnderna att inkomma med åtgärder kom allt för sent under året, vilket inte har möjlig-

gjort förutsättningar för budget i balans. Likaså anser vi inte heller att kommunstyrelsen följt upp 

effekterna av genomförda åtgärder.  

Vår erfarenhet är att för att få full effekt på besparingar krävs cirka 1,5 år innan detta uppnås, vilket 

skulle innebära att även år 2020 kommer att ge ett budgetunderskott för berörda nämnder, utom 

möjligen utbildningsnämnden.  

Värt att notera är att i budget för år 2020 framgår nämnden för arbete och lärandes budgetram 

minskas till 213,6 mnkr. Om vi ställer detta i relation till det prognosticerade utfallet för år 2019 står 

nämnden inför stora besparingskrav för att hålla sig inom budgetramen.  
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Bedöm-

ningen grundar vi på att nämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året men att 

det genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska utvecklingen. Vidare har nämnden, 

när ekonomin presenterats, beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åtgärdsplanerna har 

det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnadsbesparing eller när 

besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa sedan följts upp fram-

går inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. Vi anser att 

besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en budget i balans och att 

överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som påverkar ekonomin negativt. Vi 

bedömer vidare att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi ser att ett aktivt arbete har 

skett på förvaltningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens 

protokoll. 

Nämnden har heller inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det eller 

ställt tydliga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kost-

nadsmässigt realistiska. I flera fall där nämnden beslutar om åtgärder har dessa inte alltid följts upp 

och därmed går det inte heller att spåra effekten av genomförda åtgärder, även om dessa har ge-

nomförts av förvaltningen. 

Vi bedömer att nämnden för arbete och lärande inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. 

Bedömningen grundar vi på att vi kan konstatera att det redan i början av året är uppenbart att 

nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten. Nämnden hade inget samman-

träde under perioden juni till oktober månad. Under motsvarande period fördubblades det befarade 

budgetunderskottet från -9,8 mnkr till -18,6 mnkr. Vidare har det genomförts få analyser med an-

ledning av den ekonomiska utvecklingen och de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyser-

na har inte varit tillräckliga. Nämnden har enligt vår mening inte heller fattat tillräckliga beslut uti-

från tillgänglig ekonomisk information. När ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att 

godkänna informationen. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att 

möjliggöra en budget i balans och att överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar be-

slut som påverkar ekonomin negativt. Spårbarheten i fattade beslut är inte tillräcklig. Vi anser att 

nämndens beslut och ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. 

Nämnden har inte aktivt följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det. Nämnden har 

inte heller ställt tydliga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som 

är kostnadsmässigt realistiska. I flera fall där nämnden beslutar om åtgärder har dessa inte alltid 

följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genomförda åtgärder. Detta anser vi 

är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida.  

Vi bedömer att omsorgsnämnden inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Bedömningen 

grundar vi på att omsorgsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året men trots 

det inte fattar tillräckligt aktiva beslut. Det framgår inte alltid åtgärder med anledning av det ekono-

miska utfallet. Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett att 

löpande få ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner. Det har genomförts analyser med 

anledning av den ekonomiska utvecklingen, men de åtgärder som vidtagits av de framtagna ana-

lyserna har inte varit tillräckliga mot bakgrund av att underskottet konstant ökat under året. 

Nämnden har inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När ekonomin 

och åtgärdsplaner har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Hur åt-

gärdsplaner och effekterna av dessa sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll 

på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer sty-

rande karaktär för att möjliggöra en budget i balans. Nämnden har inte aktivt följt upp de beslut 

som fattats eller tillsett en rutin för det. Nämnden har inte heller ställt tydliga krav på förvaltningen 

att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt realistiska. Nämnden 
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borde fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska 

förslag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna. Be-

dömningen grundar vi på att kommunstyrelsen skulle säkerställt en betydligt mer systematisk upp-

följning av nämnderna. Kommunstyrelsen har fått redovisning till sig, men först i juni månad avse-

ende mars och april, vilket enligt vår mening är för sent. Vi anser därför att kommunstyrelsen inte 

har fått tillräcklig ekonomisk information avseende nämnderna i god tid. Utifrån sin uppsiktsplikt 

borde kommunstyrelsen haft en stående punkt avseende nämndernas ekonomi där också kom-

munstyrelsen nogsamt följer genomförda åtgärder för budget i balans. Vi anser uppmaningen till 

nämnderna att inkomma med åtgärder kom allt för sent under året, vilket inte har möjliggjort förut-

sättningar för budget i balans. Likaså anser vi inte heller att kommunstyrelsen följt upp effekterna 

av genomförda åtgärder.  

Vår erfarenhet är att för att få full effekt på besparingar krävs cirka 1,5 år innan detta uppnås, vilket 

skulle innebära att även år 2020 kommer att ge ett budgetunderskott för berörda nämnder, utom 

möjligen utbildningsnämnden.  

Värt att notera är att i budget för år 2020 framgår nämnden för arbete och lärandes budgetram 

minskas till 213,6 mnkr. Om vi ställer detta i relation till det prognosticerade utfallet för år 2019 står 

nämnden inför stora besparingskrav för att hålla sig inom budgetramen. 

Nedan följer två sammanfattande tabeller över bedömningarna mot kontrollmålen: 

 

 

 

 

 

  Utbildningsnämnden Nämnden för arbete och 
lärande 

Omsorgsnämnden 

Vilken ekonomisk information har 
redovisats för nämnderna?  

 

 

 

Vilka analyser har gjorts med an-
ledning av den ekonomiska utveckl-
ingen?  

 
 

 

Vilka beslut har nämnderna fattat 
med anledning av den ekonomiska 
redovisningen?  

 
  

Vilken spårbarhet finns på fattade 
beslut?   

   

Hur har nämnderna säkerställt att 
fattade beslut verkställs? 
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Kommunstyrelsen  Bedömning 
Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

 
Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

 

 
 
 
 
 
 
2020-04-24 
 
 
 
 
Pär Sturesson 

 

Uppdragsledare och projektledare  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Alvesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från november månad år 2019 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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