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Revisionsrappoq - Granskning av
verksEmhets- och eko- omis:yr- ing inom
sodaMämncens områce - Y:--z-ance
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Socialnämnden får i uppdrag att vidta de åtgärder socialnamnden själva föreslagit samt upprätta rutin
för månadsrapportering.
Socialnämnden får aven i uppdrag att i delårsrapport och uppföljningsrapport per 30 september 2016
tydligt redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilken ekonomisk effekt de åstadkommit samt tydligt
beskriva vilka bedömningar som ligger till grund för den ekonomiska prognosen.

ArendebesKrivning
Av bilagda beslutsunderlag framgår vilket syfte och med vilka metoder revisionen genomfört sin
granskning av verksamhets- och ekonomistyrningen inom Socialnämnden. Revisionen ger följande
rekommendationer:
• Namnden bor säkerställa att tillräckliga åtgarder vidtas for att åstadkomma en ekonomi i
balans. Detta kan göras antingen genom att nämnden själv formellt beslutar om åtgärder inom
de områden som prognistiserar ett negativt resultat eller att den aktivt följer upp vilka åtgärder
förvaltningen vidtar.
Nämnden bör säkerställa att beslut om åtgärder — av nämnd eller förvaltning — baseras på
ekonomiska konsekvensanalyser.
•

Namnden bör säkerställa att nämnden konsekvent informeras om ekonomin i de verksamheter
som prognistiserar ett negativt resultat. För att kunna fatta genomtankta beslut 'Taste
nämnden ha ett tillräckligt beslutsunderlag. För att det ska gå att avgöra om namnden på ett
korrekt sätt hanterat sitt ansvar för den ekonomiska hushållningen bör det dessutom av
protokoll framgå vilken ekonomisk information nämnden fått.

Socialnämnden har yttrat sig avseende granskningsrapporten och föreslår följande åtgärder:
• De månatliga nyckeltal som nämnden väljer att få rapporterat månadsvis för att följa
kostnadsutvecklingen inom verksamheterna ska fortsättningsvis att protokollföras.
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Samtliga beslut/ärenden som nämnden har att behandla ska ha en tydligt angiven rubrik där
ekonomiska konsekvenser av beslutet tydligt framgår.
Avslutningsvis menar Socialnämnden att man, vid behov, även fortsättningsvis kommer att ha
diskussioner av informell karaktär för att kunna följa utvecklingen, fora inriktningsdiskussioner och
bedöma konsekvenser såväl ur brukare- som ekonomiska perspektiv.
Ovanstående åtgarder ligger i linje med Kävlinge kommuns ekonomiska styrprinciper och ska
genomföras.
Med anledning av socialnämnden ekonomiska läge och det uppdrag som lämnats till
kommundirektören att under 2016 månatligen följa upp socialnämndens ekonomiska utfall och
prognos samt rapportera till kommunstyrelsens presidium föreslås att socialnämnden månatligen
(undantag för juli månad) kort rapporterar det ekonomiska läget för respektive verksamhet till
ekonomichef och kommundirektör. Vidare föreslås att tyngdpunkten i delårs- och
kvartalsrapporteringen läggs på vilka åtgarder som vidtagits och vilken ekonomisk effekt de
åstadkommit samt tydligt beskriva vilka bedömningar som ligger till grund för den ekonomiska
prognosen.

Beslutsunderlag
•
•
•

Revisionsrapport - Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens
område
Socialnämndens beslut § 29/2016- Revisionsrapport- Granskning av verksamhets- och
ekonornistyrning inom socialnämndens område
Bilaga Sn § 29/2016 - Yttrande rörande Revisionsrapport -Granskning av verksamhets- och
ekonomistyrning inom Socialnamndens område

Yrkance
_Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Christoffer Jönsson (SD) och Catrin
Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet ska skickas till
För kännedom

Revisionen
Victoria Galbe, ekonomichef

För verkställighet

Socialnamnden
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