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Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018
över individ- och familjenämnden
Granskningens inriktning
EY har på uppdrag av kommunens revisorer
genomfört en granskning med syftet att följa upp
huruvida kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt och tydligt sätt utövat uppsikt av individoch familjenämnden med avseende på 2018.
Individ- och familjenämnden redovisade 2017
ett negativt resultat som motsvarade en budgetavvikelse på -31,5 mnkr. Brister i rapporteringen
gjorde att nämnden först under januari 2018 blev
medveten om storleken på budgetavvikelsen
2017. Revisorerna riktade i revisionsberättelsen
2017 kritik mot nämndens bristande uppföljning
och kontroll. Individ- och familjenämnden bedömdes ha varit passiv i sin ekonomistyrning då
underskott kommunicerades sent. Den interna
kontrollen bedömdes inte ha varit tillräcklig
avseende år 2017. Under år 2018 har den
negativa ekonomiska utvecklingen för individoch familjenämnden fortsatt.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha
uppsikt över övriga nämnder samt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunens
företag och sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunallagen och
dess förarbeten tydliggör dock inte närmare vad
kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet innebär.

Vi är dock kritiska mot att kommunstyrelsen
inom ramen för uppsikten först i ett relativt sent
skede av året ställt krav på redovisning av hur
nämndens ekonomiska situation utvecklats och
att fullmäktige inte informerades om IFN:s
situation i ett tidigare skede.
Vår bedömning är dessutom att kommunstyrelsen saknar tydliga utgångspunkter för att
bedriva en planmässig och effektiv uppsikt som
täcker in hela uppsiktsansvaret.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och för att
kommunstyrelsen framöver ska kunna genomföra sin uppsikt på ett effektivt sätt rekommenderas att kommunstyrelsen:


Tydliggör vad uppsikten innebär och
vad den i huvudsak ska omfatta, vilken
information som behövs för uppsikten i
allmänhet och vilken särskild information
som kan behövas från nämnder och bolag.



Fastställer rutiner för hur nödvändig
information regelmässigt ska inhämtas
genom rapportering och möten.



Analyserar den information som framkommer genom uppsikten och har en
strategi för hur kommunstyrelsen ska agera
då avvikelser framkommer.



Beslutar om en årlig plan för uppsiktens
genomförande.



Utvärderar årligen uppsiktens genomförande.

Iakttagelser och slutsatser
Under 2018 har individ- och familjenämndens
prognosticerade budgetavvikelser varierat inom
intervallet -45,9 – 105 mnkr. Förutsättningarna
ställer krav på att kommunstyrelsen bedriver en
aktiv och planmässig uppsikt när individ- och
familjenämnden prognosticerar en betydande
budgetavvikelse.
Den sammanfattande bedömningen är att
kommunstyrelsen under 2018 har utövat uppsikt
över hur individ- och familjenämndens ekonomi
utvecklats och i slutet av året av nämndens
genomförande av åtgärder för en ekonomi i
balans.
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Revisionen överlämnart revisionsrapporten till
kommunfullmäktige. Rapporten publiceras på
stadens hemsida www.vasteras.se.
För ytterligare information, kontakta revisionens
ordförande för 2018, Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00
eller revisionssekreterare A Björnson tfn: 021-392921

