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Tjänsteutlåtande - Uppdrag - Genomföra en fördjupad analys av 
individ- och familjenämndens verksamhet och ekonomi 

Förslag till beslut 
1. Rapporten om en fördjupad analys av individ- och familjenämndens 

verksamhet och ekonomi läggs till handlingarna.  
2. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. 
Handlingsplanen ska tas fram efter samråd med kommunstyrelsen 
och dess förvaltning. Handlingsplanen ska lämnas till 
kommunfullmäktige senast den 5 december 2019. 

3. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att se över sin 
förvaltningsorganisation så att nämnden i alla avseenden har 
förutsättningar att följa antagen budget och att få balans mellan 
nämndens verksamhet och ekonomi. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med en analys om hur den ekonomiska 
situationen för individ- och familjenämnden kommer att påverka 
stadens samlade ekonomi och finansiering.  

5. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att i samverkan med 
berörda nämnder åstadkomma ett ändamålsenligt förebyggande 
socialt arbete.      

 
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden har under 2018 och även under innevarande år 
redovisat en allt sämre prognos mot budget. I mars 2019 beräknades ett 
budgetunderskott om -109 mnkr, trots ett åtgärdspaket på 30 mnkr. I 
delårsrapport per augusti prognostiseras en avvikelse om -170 mnkr.  

I samband med mars månadsrapport med prognos 2019 för staden beslöt 
därför kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
genomföra en fördjupad analys av nämndens verksamhet och ekonomi.  

Uppdraget gavs till EY som genomfört en analys av nämndens verksamhet 
och ekonomi. Av rapporten framgår att EYs bedömning är att nämnden kan 
bedriva verksamheten inom den budgetram som kommunfullmäktige 
fastställt. För att nå dit krävs ett målinriktat och omfattande arbete. EY anser 
att nämnden saknar en strategi och handlingsplan som motsvarar en ekonomi 
i balans. Brister beträffande strategi, styrning, ledarskap och organisation har 
påverkat omfattningen på och hanteringen av budgetavvikelsen.  
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EY anser att situationen är så pass allvarlig att den föranleder en reviderad 
handlingsplan som även är accepterad av stadsledningskontoret och vars 
konsekvenser accepteras av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Beslutsmotivering 
Individ- och familjenämnden, exklusive flyktingverksamheten, redovisade 
2016 ett budgetöverskott på +15 mnkr, men från 2017 en alltmer obalanserad 
ekonomi, med ett underskott på -32 mnkr och 2018 -96 mnkr. Prognosen för 
2019 är -170 mnkr. Nämnden har under 2019 regelbundet återkommit och 
redovisat läget gällande ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen. 

Jämförelser har gjorts mot budgetram, i Kolada med andra kommuner med 
liknande IFO eller liknande socioekonomi, med R9-nätverket och i 
förhållande till den så kallade standardkostnaden och referenskostnaden. 
Slutsatserna är att Västerås har högre eller väsentligt högre nettokostnader 
för IFO. Inom missbruksvård ligger Västerås näst högst i landet när det 
gäller nettokostnader per invånare för missbruksvård av vuxna.  

Gällande ekonomiskt bistånd har Västerås haft en lägre nivå jämfört med R9 
en längre period men avståndet har krympt. EY anser att förutom strukturella 
faktorer inverkar även myndighetens arbetssätt på kostnadsutvecklingen. 

Nettokostnaden för barn och ungdomsvård är högre i Västerås än kommuner 
med liknande socioekonomi och har ökat starkt under 2019. Orsaken är en 
stor ökning av antalet aktualiseringar, fler och dyrare placeringar. 

EYs slutsatser är att det från nämnden saknas en tillräcklig analys bakom 
orsaker som förklarar nettokostnadsökningen och den tilltagande 
budgetobalansen. Brister beträffande strategi, styrning, ledarskap och 
organisation har påverkat omfattningen på och hanteringen av 
budgetavvikelsen.  

Organisationen i Västerås stad med en uppdelning av ansvar för 
förebyggande arbete mellan individ- och familjenämnden och nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande upplever EY som ett möjligt problem då det 
finns risk att individ- och familjenämnden inte är så proaktiva som 
socialtjänstlagen anger. 

De rekommendationer som EY bland annat föreslår är att skapa ett nära 
samarbete mellan individ- och familjeförvaltningen och stadslednings-
kontoret, att analysera bakomliggande orsaker till ökad ärendemängd, att 
revidera handlingsplanen med konsekvenser som accepteras av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt att utveckla överskådliga 
uppföljningar som styr i rätt riktning. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Det stora underskottet inom individ- och familjenämnden riskerar stadens 
överskottsmål och påverkar ekonomin 2020 och framåt. Det är av stor vikt 
att nämnden arbetar för att få en ekonomi i balans inom rimlig tid. 
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Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en viktig aspekt ur flera perspektiv. 
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1 Sammanfattning 
EY har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en analys av individ- och famil-
jenämndens ekonomi och verksamhet.  
 
Individ- och familjenämnden (IFN) redovisade 2016 (exklusive flykting) en ekonomi i ba-
lans (+15 mnkr). Från och med 2017 och framåt uppvisar nämnden en alltmer obalanse-
rad ekonomi. Resultatet för 2018 innebar en budgetavvikelse på -110 mnkr exklusive flyk-
ting. I delårsrapport 2 per den 31 augusti 2019 lämnade IFN en prognos med en förväntad 
budgetavvikelse på totalt -170 mnkr eller -21 procent. 
 
I den jämförelse som har gjorts har följande bild av individ- och familjenämnden kostnader 
framkommit: 
 
 Västerås har högre och i vissa fall väsentligt högre nettokostnader för IFO jämfört 

med: 

 Budgetram (+110 mnkr 2018). 

 Förväntad kostnad i form av: 

 Standardkostnad (+188 mnkr 2018).  

 Referenskostnad. (+153 mnkr 2018). 

 Genomsnittlig nettokostnad för: 

 R9-gruppen (+97 mnkr). 

 Liknande kommuner IFO (+157 mnkr). 

 Liknande kommuner socioekonomi (+253 mnkr). 

 I förhållande till standardkostnad och referenskostnad har IFO i Västerås en betyd-
ligt högre redovisad nettokostnad (2018 +25 procent respektive +20 procent).  

 Mellan 2004 – 2012 redovisade Västerås en lägre nettokostnad än förväntat, d.v.s. 
hade en negativ nettokostnadsavvikelse. 

 Efter 2012 blir avvikelsen positiv (d.v.s. högre nettokostnad än förväntat) och 
ökande förutom 2016. 

 Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är: 

 Högre jämfört med liknande kommuner socioekonomi. 

 I nivå (2018) med liknande kommuner IFO. 

 Lägre än genomsnittet för R9 men ”avståndet” har krympt senare år. 

 Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård: 

 Högre 2018 jämfört med liknande kommuner IFO och liknande kommuner socioe-
konomi. 

 Något under genomsnittet för R9. Trendmässigt förefaller utvecklingen i förhål-
lande till R9 fram t.o.m. 2015 varit att nettokostnaderna i Västerås närmade sig 
genomsnittet för jämförelsegruppen. Efter ”trendbrottet” 2016-2017 är dock nivån i 
närheten av jämförelsegruppens genomsnittsnettokostnad. 

 Nettokostnaden för missbruksvård vuxna: 

 Näst högsta nettokostnaden av samtliga kommuner.  

 Boende vuxna missbrukare är en starkt bidragande orsak de högre kostnaderna. 

 Nettokostnaden för övrig vuxenvård. 

 En sedan 2017 väsentligt högre nettokostnad jämfört med liknande kommuner 
IFO. En starkt drivande orsak är sannolikt ökningen av skyddsplaceringar inom 
området VIR.   
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En övergripande förklaring till budgetavvikelsen 2017, 2018 och prognosticerad avvikelse 
för 2019, är enligt vår uppfattning, den volymökning som inträffade i slutet av 2017 inom 
barn- och ungdomsvården tillsammans med en ökad andel LVU-placeringar av ungdomar 
samt den ökningen av skyddsplaceringar inom VIR som blev aktuell under 2017. Att inte 
den sedan tidigare mycket höga nettokostnaden för missbruksvård uppmärksammats kan 
till viss del förklaras av att den t.ex. 2016 delvis ”finansierades” av kraftigt reducerad net-
tokostnad för barn- och ungdomsvården.  
 
Budgetobalansen identifierades i slutet av 2017 och har därefter fördjupats för att enligt 
årsprognosen för 2019 riskera att hamna på en extraordinärt stor avvikelse. Det som är 
allvarligt enligt vår bedömning är att det fortfarande inte finns en framtagen strategi och en 
trovärdig handlingsplan med tillräckliga åtgärder för att det inom rimlig tid ska bli möjligt att 
uppnå en budget i balans. Nämnden har i och för sig beslutat om en åtgärdsplan som 
dock till närmelsevis inte gör det möjligt att hantera avvikelsen. Nämnden redovisade i 
delårsrapport 2 att ca 30 mnkr hade realiserats t.o.m. augusti 2016 samtidigt som den 
prognosticerade budgetavvikelsen gradvis har ökat under året.  
 
Det är vår bedömning med utgångspunkt från den information som vi har haft tillgänglig 
vid genomförandet av analysen att IFN kan bedriva verksamheten inom den budgetram 
som kommunfullmäktige har fastställt. För att nå dit krävs ett målinriktat och omfattande 
arbete. 
 
Det är enligt vår uppfattning av grundläggande betydelse att kunna förklara varför kostna-
derna ökar och avviker från de förväntade och att kunna beskriva tillvägagångssättet att 
inom rimlig tid kunna uppnå en budget i balans. För att kunna uppnå en budget i balans 
krävs en strategi och en väl underbyggd handlingsplan. Vi anser att individ- och familje-
nämnden inte har en sådan strategi och handlingsplan. 
 
Baserat på den information som vi har haft tillgång till för analysen gör vi följande bedöm-
ning av hinder och/eller svagheter som försvårar möjligheten att uppnå en ekonomi i ba-
lans:  
 
 Det har inte gjorts en tillräcklig analys av vilka bakomliggande orsaker som förklarar 

orsakerna till nettokostnadsökningen och den tilltagande budgetobalansen. De po-
tentialer som kan finnas för kostnadsreducering med en samtidigt ändamålsenlig 
verksamhet behöver identifieras inom samtliga verksamhetsområden.  

 Kunskap om vilka underliggande orsaker som driver ökningen av aktualiseringar 
är nödvändig för att kunna påverka utvecklingen. 

 Vi saknar en tydlighet om vad som ska uppnås (vision och mål) med den förändring 
som är nödvändig och en strategi för genomförandet. Det måste enligt vår uppfatt-
ning finnas en koppling mellan mål, strategi och handlingsplan. 

 Brister beträffande strategi, styrning, ledarskap och organisation har påverkat om-
fattningen på och hanteringen av budgetavvikelsen.  

 Vi har inte uppfattat att det finns en helhetssyn på behovet av förändringar. Om t.ex. 
situationen ställer nya eller andra krav på verksamheten så kan mål och strategi, or-
ganisation, styrsystem, arbetssätt och förutsättningar för personalen (kompetens, 
förmåga, värderingar) samt ledarskap behöva förändras eller anpassas.  

 Individ och familjeförvaltningen är i huvudsak inriktad på ärendestyrd myndighetsut-
övning vilket har medfört att det förebyggande arbetet hamnat i bakgrunden. Ett 
syfte med det förebyggande arbetet är att minska behoven av individuella insatser. 

 Förvaltningen signalerar att de har kontroll på situationen samtidigt som verksam-
hetens budgethållning gradvis försämras? 
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Mot bakgrund av vad som framkommit i analysen ges följande rekommendationer:  
 
 Skapa ett nära samarbete mellan stadsledningskontor och individ- och familjeför-

valtning. 

 Komplettera den gjorda analysen med ekonomiskt bistånd. En mindre (men kanske 
ökande) budgetavvikelse behöver inte innebära att verksamheten är effektiv. 

 Analysera de bakomliggande orsakerna till ökad ärendemängd samt lämpliga före-
byggande åtgärder.  

 Jämför och lär av relevanta kommuner, gärna ett flertal. Även försörjningsstöd samt 
barn och ungdom. 

 Revidera åtgärdsplanen, gör risk- och konsekvensbedömning samt ta fram en hand-
lingsplan vars aktiviteter accepteras av stadsledningskontoret och vars konsekven-
ser accepteras av kommunstyrelse och fullmäktige. En anpassning av denna storlek 
kan inte enbart beslutas av nämnden. Syftet med planen ska vara att klara en kost-
nadssänkning som motsvarar verkligt behov inom rimlig tid. 

 Skapa styrstrukturer som främjar god ekonomisk hushållning inom hela IFFs organi-
sation ända fram till där verksamheten bedrivs. Engagera medarbetarna, anpassa 
ledarskapet.  

 Utveckla överskådliga uppföljningar med selektiva mått och volymer som styr i rätt 
riktning. Detta kan ses som ett komplement till övrig och ordinarie uppföljning.  

 Avsätt tid för SIQ och tillitsstyrning men gör det i förhållande till verklig problembild 
där verksamhetsanpassning till budget prioriteras. Gör inte allt på samma gång. 

 Återta makten över utvecklingen genom bättre framförhållning, ökad omvärldsbe-
vakning, stärkt prognosarbete och effektivare styrning. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

I stadens månadsrapport för januari-mars 2019 redovisas ett underskott för individ- och 
familjenämnden (IFN) motsvarande -22 mnkr med årsprognos -109 mnkr exklusive flyk-
tingmottagande med prognos +46 mnkr. Den sammantagna prognosen för samtliga sta-
dens nämnder är en negativ budgetavvikelse med -103 mnkr.  
 
Av stadens månadsrapport för mars 2019 framgår: ”Individ- och familjenämnden har, trots 
sitt åtgärdspaket på 30 mnkr, inte en prognos som närmar sig budget. Istället befaras 
nämnden få ett underskott så stort som -109 mnkr. Samma problematik som för 2018 fort-
sätter.”  
 
Kommunstyrelsen beslutade då månadsrapporten behandlades vid sammanträde bl.a. att: 
 
 De nämnder som prognosticerar underskott ska återkomma med förslag till åtgärder 

för att få ekonomin i balans i rapporteringen vid delår 1 per 30 april 2019. 

 Med anledning av prognosen för individ- och familjenämnden ges stadsledningskon-
toret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av nämndens verksamhet och 
ekonomi. 

 
IFN behandlade vid sammanträde den 23 maj 2019 delårsrapport 1 2019. Nämnden läm-
nade i delårsrapporten en årsprognos med avvikelse mot budget motsvarande -119,2 
mnkr exklusive den statligt finansierade flyktingverksamheten. 
 
Stadsledningskontoret har vänt sig till EY med begäran om stöd med sådan analys.  

2.2 Uppdrag och syfte 

Uppdragets syfte har varit att genomföra en analys av individ- och familjenämndens eko-
nomi och verksamhet.  
 
Inledningsvis ingick även i syftet att med utgångspunkt från den inledande jämförelsen att 
identifiera och förklara orsakerna till kostnadsutvecklingen och att tillsammans med för-
valtningen identifiera strategi och åtgärder för att säkerställa en utveckling mot en eko-
nomi i balans.  
 
Efter inledande kontakt med förvaltning och därefter med stadsledningskontoret avgrän-
sades uppdraget till att omfatta kartläggning och övergripande analys av verksamhet och 
ekonomi. 

2.3 Genomförande och metod 

Den kartläggningen av ekonomi och verksamhet som ligger till grund för analysen har i 
huvudsak hämtat underlag från: 
 
 Kommun och landstingsdatabasen (Kolada).  

 Resultatnätverket R9. Resultatnätverket startade 2012. Från början var det åtta 
kommuner som ingick. År 2016 tillkom Södertälje kommun. De kommuner som del-
tar i R9 är: Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Upp-
sala, Västerås och Örebro. 
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 Individ- och familjenämndens; månadsrapporter, delårsrapport 1 och 2 2019 och för 
analysen relevanta handlingar från 2019 års sammanträden. 

Under genomförandet av uppdraget har en träff genomförts den 26 juni med representan-
ter för ledningen av individ- och familjeförvaltningen. Vidare har avstämningar genomförts 
med stadsdirektör och ekonomidirektör.  

Med stöd av den jämförelse och analys som gjorts i detta uppdrag är det inte möjligt att 
uttala sig om de bakomliggande orsakerna till individ- och familjenämndens budgetoba-
lans.  

2.4 Begreppsförklaring 

Standardkostnad: I kostnadsutjämningssystemet finns en delmodell för individ- och fa-
miljeomsorg. Standardkostnaden indikerar vad individ- och familjeomsorgen borde ha för 
nettokostnad, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitions-
nivå och effektivitet och med hänsyn tagen till de egna strukturella faktorerna enligt kost-
nadsutjämningssystemet.  
 
Referenskostnad: är en justering av standardkostnaden och bygger på nettokostnaden 
för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 
20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 
samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för 
ekonomiskt bistånd bygger på föregående årsutfall. Därutöver tillkommer del av standard-
kostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Ti-
digare kallades referenskostnaden för strukturjusterad standardkostnad. 
 
R9: Resultatnätverket startade 2012. Från början var det åtta kommuner som ingick. År 
2016 tillkom Södertälje kommun. De kommuner som deltar i R9 är: Eskilstuna, Gävle, 
Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. 
 
Liknande kommuner IFO: Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner 
som liknar den kommun som är i fokus. Liknande kommuner individ- och familjeomsorg 
bygger på en viktning med referenskostnad 70 procent och befolkning 30 procent. I grup-
pen ingår förutom Västerås; Helsingborg, Örebro, Linköping, Gävle, Haninge och Jönkö-
ping. 
 
Liknande kommuner socioekonomi: Liknande kommuner socioekonomi bygger på 
nyckeltalen: Ohälsotal (dagar), utrikes födda exkl. EU/EFTA, arbetslöshet 18-64 år, invå-
nare 0-19 år respektive 65+, invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, förvärvsar-
betande invånare 20-64 år samt medianinkomst. Alla nyckeltal har getts samma vikt. I 
gruppen ingår förutom Västerås; Halmstad, Örebro, Växjö, Jönköping, Borås, Trollhättan 
och Helsingborg. 
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3 Jämförelse och analys av kostnader inom individ- och familje-
omsorg 

3.1 Utgångspunkt 

Jämförelsen görs i förhållande till resultatnätverket R9 (fortsättningsvis benämnt R9), lik-
nande kommuner individ- och familjeomsorg och liknande kommuner socioekonomi.  

3.2 Nettokostnad individ- och familjeomsorg 

3.2.1 R9 

Av diagrammet i figur 1 nedan framgår utvecklingen av nettokostnaderna för individ- och 
familjeomsorg under perioden 2015 – 2018 för kommunerna som ingår i R-9.  
 

► Västerås stad hade 2016 en lägre nettokostnad jämfört med genomsnittet för R9-
nätverket. År 2018 redovisade Västerås en nettokostnad som låg 12 procent över 
genomsnittet. Jämfört med genomsnittskostnaden per invånare redovisade Väs-
terås en nettokostnad som låg 97 mnkr högre. Två av kommunerna i nätverket re-
dovisade en högre nettokostnad, Södertälje och Eskilstuna.  

► Mellan 2017 och 2018 ökade kostnaderna i Västerås med 12 procent jämfört med 6 
procent för genomsnittet i gruppen. Även för Eskilstuna kommun ökade kostnader-
na med 12 procent mellan 2017 och 2018.  

 
Figur 1 – Jämförelse R9 - Individ- och familjeomsorg, nettokostnad, kr/inv 

 
 

Om jämförelsen med R9 görs under en längre period fr.o.m. 1998 framgår (enligt figur 2) 
att Västerås fram t.o.m. 2014 (frånsett 2002 och 2003) legat under genomsnittskostnaden 
för R9. Efter 2012 ökar kostnaderna, frånsett 2016 då kostnaderna sjönk i Västerås, 
snabbare än genomsnittskostnaderna för R9. Efter 2016 är nettokostnadsökningen betyd-
ligt högre i Västerås.  
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Figur 2 – Jämförelse av nettokostnadsutvecklingen, kr/invånare 

 
 

I förhållande till ”alla kommuner” var det 9 kommuner som 2018 redovisade en högre net-
tokostnad för individ och familjeomsorg än Västerås, varav två ingår i R9-nätverket (Sö-
dertälje och Eskilstuna). 

3.2.2 Liknande kommuner IFO 

Nettokostnaderna i Västerås har legat strax under eller på genomsnittet för liknande 
kommuner IFO fr.o.m. 1998 t.o.m. 2013. Därefter har kostnaderna med undantag för 2016 
legat över genomsnittet. Utvecklingen kännetecknas av en relativt kraftig kostnadsökning 
2017 och 2018. Västerås hade 2018 ca 1 034 kr/invånare eller totalt 157 mnkr högre net-
tokostnad jämfört med genomsnittet för liknande kommuner IFO. 
 

Figur 3 - Nettokostnader liknande kommuner IFO 

 

3.2.3 Liknande kommuner socioekonomi 

Jämfört med liknande kommuner socioekonomi har Västerås under hela perioden fr.o.m. 
1998 redovisat en högre bruttokostnad än genomsnittet för jämförelsegruppen. Från och 
med 2012, med undantag av 2016, ökar för Västerås del kostnaderna betydligt mer än för 
jämförelsegruppen. År 2018 redovisade Västerås en nettokostnad som var 1 666 kr/inv 
eller totalt 253 mnkr högre än genomsnittet för jämförelsegruppen. 



  

9 

 
Figur 4 - Liknande kommuner socioekonomi 

 
 

3.2.4 Jämförelse redovisad kostnad – referenskostnad – standardkostnad 

När en jämförelse görs av den redovisade nettokostnaden för IFO mot den förväntade 
nettokostnaden i form av referens- och standardkostnad framkommer att Västerås under 
perioden 2015 till 2018 redovisar en högre kostnad och efter 2016 en betydligt högre 
kostnad. 
 

Figur 5 - Redovisad kostnad jämfört med standard- och referenskostnad 

 
 
Skillnaden 2018 motsvarar i förhållande till standardkostnaden att utfallet var 188 mnkr 
högre än förväntat och i förhållande till referenskostnaden 153 mnkr högre. Budgeten 
2018 omräknad till kr/invånare var 207 kr/invånare högre än referenskostnaden.  
 
För att på ett perspektiv hur Västerås stads nettokostnader för IFO utvecklats över en 
längre period görs en jämförelse med nettokostnadsavvikelsen med liknande kommuner 
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IFO och liknande kommuner socioekonomi. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge 
än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 
 

Figur 6 - Nettokostnadsavvikelse - Liknande kommuner IFO 

 
Västerås hade mellan åren 1999 och 2013 än lägre nettokostnadsavvikelse jämfört med 
liknande kommuner IFO. Mellan 2004 och 2013 var dessutom nettokostnadsavvikelsen 
negativ, d.v.s. lägre redovisade kostnader än förväntat. Efter 2013, förutom för 2016 visar 
utvecklingen på en allt större positiv nettokostnadsavvikelse. Jämförelsegruppen visar 
samtidigt sedan 2012 på en allt lägre positiv nettokostnadsavvikelse. 
 
Om jämförelsen istället görs med liknande kommuner socioekonomi så framgår att fram 
t.o.m. 2012 utvecklingen ganska likartad mellan jämförelsegruppen och Västerås stad. 
Jämförelsegruppen visar därefter på en nedåtgående positiv avvikelse som 2016 och 
2017 t.o.m. blir negativ. År 2018 är dock nettokostnadsavvikelsen för gruppen åter positiv.  
 

Figur 7 - Nettokostnadsavvikelse - Liknande kommuner socioekonomi 

 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Västerås sedan 2012 har gått från en negativ 
avvikelse på -2,1procent till en positiv avvikelse på 20 procent (d.v.s. en nettokostnad som 
är 20 procent högre än förväntat). I förhållande till standardkostnaden är nettokostnadsav-
vikelsen 2018 25 procent.  



  

11 

3.3 Bedömning 

Oavsett om jämförelsen av Västerås stads nettokostnader för individ- och familjeomsorg 
görs mot kommunerna i R9, liknande kommuner IFO eller liknande kommuner socioeko-
nomi så har Västerås 2017 och 2019 högre eller betydligt högre nettokostnader. 
 
I ett längre perspektiv kännetecknas utvecklingen för Västerås att nettokostnaderna bör-
jade öka i något snabbare takt fr.o.m. 2008 och i än brantare takt från 2013 för att sedan 
minska 2016. Nettokostnadsökningen därefter 2017 och 2018, sett utifrån den jämförda 
perioden från 1998, bedöms som närmast extraordinär. Enligt senaste prognos förefaller 
nettokostnadsökningen att även 2019 bli mycket hög. 
 
Jämförs utvecklingen med liknande kommuner IFO så framgår att Västerås efter 2013 
redovisar högre nettokostnader och betydligt högre 2018. I förhållande till liknande kom-
muner socioekonomi har Västerås hela tiden sedan 1998 legat över genomsnittet för 
gruppen men att nettokostnaderna ökade relativt sett mer fr.o.m. 2013. 
 
Den redovisade kostnaden för Västerås låg under den förväntade referenskostnader mel-
lan åren 2004 till 2012 för att sedan övergå i en kraftigt ökad positiv nettokostnadsutveckl-
ing åren därefter med undantag av 2017. Nettokostnadsavvikelsen 2018 är betydande 
med tanke på att den motsvarar mer än 150 mnkr högre nettokostnad än förväntat.  
 
En slutsats från jämförelserna av nettokostnaden för IFO är att utvecklingen i Västerås 
efter 2012 skiljer från hur nettokostnaderna har utvecklats i jämförelsegrupperna i första 
hand med avseende på: 
 
 Högre nettokostnadsutveckling 2013-2015. 

 Relativt sett stor minskning av nettokostnaderna 2016. 

 Högre nettokostnadsutveckling fr.o.m. 2017. 

 
För att förstå utvecklingen och för att kunna vidta rätt åtgärder för att vända utvecklingen 
är det enligt vår bedömning viktigt att förklara vilka yttre och inre faktorer som har varit 
drivande för kostnadsutvecklingen. Även beträffande nettokostnadsminsken 2016 är enligt 
vår uppfattning väsentligt att förstå orsakerna till och pröva om den kan ha haft betydelse 
för nettokostnadsutvecklingen därefter.  

3.4 Nettokostnad ekonomiskt bistånd 

3.4.1 R9 

Utmärkande för utveckling av ekonomiskt bistånd inom R9-nätverket är att nettokostna-
derna har minskat påtagligt för Södertälje (-24 procent) och ökat i motsvarande grad för 
Gävle (+25 procent). Även Jönköping redovisar en kostnadsminskning under perioden 
med 15 procent. För Södertäljes del har den största minskningen av kostnaden skett mel-
lan 2017 och 2018.  
 
Under perioden har Västerås kostnader varit relativt oförändrade mellan åren (-0,2-till +0,8 
procent). Kostnaderna för Västerås har under hela perioden legat under jämförelsegrup-
pens genomsnitt. 
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Figur 8 - Nettokostnad ekonomiskt bistånd, R9 

 
 
Om nettokostnadsutveckling per invånare för ekonomiskt bistånd belyses i ett längre per-
spektiv (figur 9) kan noteras i förhållande till genomsnittet för R9 att Västerås sedan 2008 
har haft lägre nettokostnader. Mellan 2008 och 2013 förefallet nettokostnaderna ha varit 
lägre än för jämförelsegruppens genomsnitt. Från 2016 minskar dock skillnaden. 
 

Figur 9 - Nettokostnadsutveckling ekonomiskt bistånd 1996-2018, kr/invånare 

 

3.4.2 Liknande kommuner IFO 

Kostnaderna per invånare för ekonomiskt bistånd, jämfört med likande kommuner IFO, 
har för Västerås del under perioden 1998 fram t.o.m. 2010 i huvudsak varit något högre 
eller lika med jämförelsegrupp. Under perioden 2011 t.o.m. 2013 låg kostnaden lägre i 
Västerås för att därefter åter ligga något högre. Under 2018 ökade nettokostnaden påtag-
ligt för jämförelsegruppen samtidigt som nettokostnaderna i Västerås visade på en viss 
minskning. 
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Figur 10 - Nettokostnad kr/invånare ekonomiskt bistånd, liknande kommuner IFO 

 

3.4.3 Liknande kommuner socioekonomi 

En delvis annorlunda bild framkommer när jämförelsen görs med liknande kommuner so-
cioekonomi. Nettokostnaderna har hela tiden förutom för 2012 legat över jämförelsegrup-
pen. Efter 2012 och fram t.o.m. 2017 sjönk genomsnittskostnaden påtagligt för jämförel-
segruppens kostnader för att sedan öka under 2018. För Västerås del har kostnaderna 
legat på en relativt jämn nivå under perioden. Skillnaden 2018 innebär att Västerås redo-
visade för ekonomiskt bistånden kostnad som var 320 kr högre per invånare jämfört med 
liknande kommuner socioekonomi.  
 

Figur 11 - Nettokostnad kr/invånare ekonomiskt bistånd, liknande kommuner socioekonomi 

 

3.5 Bedömning 

En slutsats från jämförelsen och analysen av nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd är 
att hur ekonomiskt bistånd har utvecklats inte kan förklara senaste årens nettokostnads-
ökning och budgetavvikelser för individ- och familjeomsorgsverksamheten.  
 
I förhållande till R9 har Västerås under en lägre period redovisat en lägre nettokostnad 
men skillnaden har minskat under senare år. Jämfört med liknande kommuner IFO hade 
Västerås 2018 en lägre nettokostnad per invånare. 
 
Den jämförelsegrupp som enligt vår bedömning är mest intressant när det gäller ekono-
miskt bistånd utgörs av liknande kommuner socioekonomi. Anledningen är att den jämfö-
relsegruppen väljs ut utifrån flera faktorer som anses påverka behovet av ekonomiskt bi-
stånd. Ett konstaterande är att i förhållande till genomsnittet i den gruppen har Västerås 
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sedan 2014 haft klart högre nettokostnader. Vår slutsats är därför att det kan finnas en 
potential att uppnå förbättringar även när det gäller ekonomiskt bistånd. Förutom struktu-
rella faktorer har myndighetens arbetssätt en inte oväsentlig inverkan på kostnaderna 
inverkan på kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

3.6 Nettokostnad barn- och ungdomsvård 

3.6.1 R9 

Nettokostnaden för barn- och ungdomsvård per invånare har för Västerås under perioden 
2015 – 2018 legat under genomsnittet för jämförelsegruppen. Intressant är dock att notera 
att Västerås nettokostnader 2016 minskade med ca 13 procent i Västerås 2016 samtidigt 
som minskningen i jämförelsegruppen var ca 1,6 procent. Under 2018 sker dock en kraftig 
ökning av nettokostnaden i Västerås ca 23 procent samtidigt som genomsnittet för R9 
ökar med 7 procent. Även Eskilstuna redovisade 2018 en kraftig ökning (16 procent). 
 

Figur 12 – Barn- och ungdomsvård, nettokostnad, kr/inv 

 
 
I nedanstående figur framgår den trendmässiga utvecklingen av nettokostnaderna för 
barn- och ungdomsvård i jämförelse med R9- gruppens genomsnittskostnad. Ett konstate-
rade är att Västerås under hela perioden redovisar lägre nettokostnader än jämförelse-
gruppen. 
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I diagrammet framgår att nettokostnaderna för barn- och ungdomsvård under perioden 
2009 – 2015 ökade relativt mer jämfört med genomsnittet för R9. År 2016 reduceras som 
tidigare nämnts nettokostnaderna förhållandevis kraftigt för att sedan vända upp 2017 och 
under 2018 öka starkt. Med hänvisning till prognosen i delår 2 2019 riskerar ökningen av 
nettokostnaden för barn- och ungdomsvård att även 2019 bli förhållandevis hög.  

3.6.2 Liknande kommuner IFO 

Västerås stads nettokostnader för barn- och ungdomsvård har varit lägre än genomsnitts-
kostnaden för likande kommuner IFO förutom 2015 och 2018. Den trendmässiga utveckl-
ingen för Västerås fr.o.m. 2009 indikerade att kostnaderna ökade snabbare än för jämfö-
relsekommunerna. Under 2016 bryts dock trenden och nettokostnaderna minskar påtag-
ligt. Kostnaderna vände upp 2017 för att sedan öka kraftigt under 2018.   

 
 

Figur 13 - Nettokostnad kr/invånare barn- och ungdomsvård, liknande kommuner IFO 

 

3.6.3 Liknande kommuner socioekonomi 

I förhållande till liknande kommuner socioekonomi har Västerås sedan 2012 redovisat 
högre kostnader för barn och ungdomsvården förutom 2017. 
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Figur 14 - Nettokostnad kr/invånare barn- och ungdomsvård, liknande kommuner socioekonomi 

 

3.7 Bedömning 

Kännetecknade är inte att Västerås har haft höga kostnader för barn- och ungdomsvård 
utan att kostnaderna ökat kraftig framförallt 2018 och fortsätter att öka kraftigt under 2019. 
En något oväntad i iakttagelse i sammanhanget är att nettokostnaderna för barn- och 
ungdomsvården reducerades i så hög utsträckning 2017. Motsvarande utveckling har vi 
inte kunnat se i någon annan kommun. Konsekvensen av att nettokostnaderna 2016 för 
barn- och ungdomsvård minskade blev att den totala nettokostnaden per invånare mins-
kade.  
 
I den här analysen har vi inte haft möjlighet att verifiera vilka bakomliggande faktorer som 
kan förklara både minskning och ökningen av kostnaderna. Vi vet att förvaltningen i må-
nadsrapporter och delårsrapporter anger som orsak kraftig ökning av aktualiseringar, fler 
och dyrare placeringar bl.a. LVU-placeringar, m.m. Det vi framförallt saknar är en faktaba-
serad redovisning och analys av vilka bakomliggande orsaker, yttre och inre, som förkla-
rar ökningen av aktualiseringar, placeringar framförallt LVU-placeringar. Enligt vår upp-
fattning är det en viktig förutsättning för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att 
minska kostnaderna men kanske framförallt för att göra rätt i förhållande till socialtjänstla-
gen. Ett viktigt ansvar är att socialtjänsten baserat på uppsökande verksamhet, kunskap 
om behoven och riskanalyser ska arbeta förebyggande och därmed minska behovet av 
mer ingripande insatser. Nämnden förväntas ha kunskap om de behov som verksamheten 
ställs inför och att identifiera utsatta grupper och med riktade förebyggande insatser mot-
verka behovet av mer ingripande insatser.   

3.8 Missbruksvård, vuxna 

3.8.1 R9 

I förhållande till R9 redovisar Västerås mycket höga nettokostnader för missbruksvård 
vuxna. År 2018 var nettokostnaden per invånare 616 kr högre jämfört med genomsnitts-
kostnaden för R9. Jämfört med Västerås hade Uppsala som har den lägsta kostnaden 
inom R9 en nettokostnad per invånare 2018 som var 996 kr lägre än Västerås nettokost-
nad. Bland kommunerna i R9 kan noteras att 2018 ökade nettokostnaderna i Gävle med 
567 kr/inv och i Eskilstuna med 249 kr/inv.   
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Figur 15 – Missbruksvård, nettokostnad, kr/inv 

 
 
Västerås hade 2018 efter Göteborg den högsta nettokostnaden för missbruksvård. I för-
hållande till liknande kommuner IFO så har Västerås sedan 2001 redovisat en högre net-
tokostnad i förhållande till jämförelsegruppen. Sedan 2005 har skillnaden succesivt ökat 
och utgör 2018 ca 659 kr/inv. 
 
Efter 2007 har nettokostnaderna för vuxna missbrukare ökat relativt kraftigt i Väster i för-
hållande till genomsnittet för jämförelsegruppen R9 och alla kommuner. År 2018 hade 
Västerås efter Göteborg (1514 kr/invånare) den högsta nettokostnaden per invånare. 
 

Figur 16 - Nettokostnad missbruksvård vuxna kr/invånare 
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3.8.2 Liknande kommuner IFO och socioekonomi 

I förhållande till liknande kommuner IFO överensstämmer i stort bilden med liknande 
kommuner socioekonomi. I bägge fallen framgår att nettokostnaderna i Västerås fr.o.m. 
2008 ökar relativt sett mer i Västerås än vad jämförelsegruppernas genomsnittliga netto-
kostnader.   
 

Figur 17 -Nettokostnad kr/invånare, liknande kommuner IFO 

 
 
Nettokostnaderna i Västerås för missbruksvård vuxna är i princip mer än dubbelt så höga 
som jämförelsegruppernas genomsnitt. 
 

Figur 18 - Nettokostnad kr/invånare, liknande kommuner socioekonomi 

 
 

Framförallt visar jämförelsen att Västerås inom missbruksområdet har höga kostnader för 
öppna insatser boende vuxna missbrukare. 
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Figur 19 - Öppna insatser boende vuxna, vuxna missbrukare, kr/inv, liknande kommuner 

 
Inom missbruksområdet har Västerås haft jämförelsevis haft låga kostnader för institut-
ionsvård. Från 2010 med ett par undantag ökade dock kostnaderna för institutionsvård för 
att 2016 och 2017 ligga höger än liknande kommuner IFO. År 2018 vände kostnaderna för 
institutionsvård ner, vilket sedan har fortsatt under 2019.  
.   

Figur 20 - Kostnader institutionsvård vuxna, kr/inv, liknande kommuner IFO 

 

3.8.3 Övrig vuxenvård 

Förutom inom området missbruk har nettokostnaderna för övrig vuxenvård ökat väsentligt 
2017 och 2018, vilket framgår av nedanstående figur. Jämförelsen har gjorts med lik-
nande kommuner IFO (motsvarande bild framkommer då jämförelsen görs med liknande 
kommuner socioekonomi. Västerås redovisar väsentligt högre nettokostnader jämfört med 
likande kommuner IFO. 
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Figur 21 - Nettokostnad övrig vuxenvård, kr/inv 

 
 
Vår tolkning är att nettokostnadsökningen 2017 och 2018 i huvudsak förklaras av skydds-
placeringar av personer som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer.  

3.9 Bedömning 

Oavsett i förhållande till vilken grupp jämförelsen görs så har Västerås väsentligt högre 
nettokostnad för missbruksvård vuxna. Kostnadsökningen har fr.o.m. 2008 legat på en 
betydligt högre nivå i förhållande samtliga jämförelsegrupper. Uppgifter gör gällande att en 
förklaring är att nämnden har haft en hög ambitionsnivå inom missbruksvården. 
 
En förklaring till att den redovisade nettokostnaden för missbruksvård vuxna är att netto-
kostnaden för öppna insatser boende vuxna (vuxna missbrukare) fr.o.m. 2005 med ett 
undantag av 2012 stadigt har ökat. En utveckling som inte direkt är förväntad är att netto-
kostnaderna för institutionsvård vuxna ökade parallellt med att nettokostnaderna för 
öppna insatser boende vuxna ökade. Det borde finnas ett samband mellan en satsning på 
verkningsfulla öppna insatser och en minskning av behovet av institutionsplaceringar. Vi 
noterar samtidigt att institutionskostnaderna 2018 minskade och tycks fortsätta att minska 
under 2019. 
 
En analys av missbruksvården har gjorts under 2019 i form av en benchmarking av mot-
svarande verksamhet i Uppsala kommun som ingår i R9. Uppsala kommun har lägst net-
tokostnad per invånare bland kommunerna i R9. Vår reflektion är att varför har inte nämn-
den gjort en sådan analys tidigare? 

4 Ekonomiskt utfall 2014 - 2017 och prognos 2018 
IFN:s budget och utfall under perioden 2014 och utfall t.o.m. 2018 samt prognosticerat 
utfall för 2019 framgår av tabell 2. 
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Tabell 1 - Utfall, budget, prognos och avvikelse 2014–2019 

 
 
Nämndens budget räknades upp med: 2,4 procent 2016, 3,2 procent 2017, 3 procent 
2018 och 1,5 procent 2019. I budgeten för 2019 ingår en ramjustering p.g.a. omorganisat-
ion på 19,4 mnkr. Kostnaderna ökade 2017 med 11 procent och 2018 med 11 procent. 
Senaste prognosen för 2019 indikerar en kostnadsökning på 8 procent. 
 

Figur 22- Budget – utfall (exklusive flykting) 

 
 
Hur budgetavvikelsen har utvecklats under perioden 2014–2019 framgår av nedanstå-
ende diagram. 
 

Prognos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall, totalt 719 743,9 693,4 814,1 902,4 941,2

Utfall, flykting 1,9 -4,3 -49,6 -11,2 -13,4 -47,1

Utfall, exkl. flykting 717,1 748,2 743 825,3 915,8 988,3

Budget, exkl. flykting 683,5 740,1 758 782,6 806 818,3

Avvikelse, exkl. flykting -33,6 -8,1 15 -42,7 -109,8 -170

Avvikelse, totalt -35,5 -3,8 64,6 -31,5 -96,4 -122,9

Mnkr



  

22 

Figur 23 - Budgetavvikelse 2014–2018 och prognos 2019, exkl. flykting, mnkr 

 
 
Nämndens budgetavvikelser (exkl. flykting) under senare år kan delas in i två faser. Under 
första fasen 2014 t.o.m. 2016 reduceras den negativa avvikelsen för att övergå i en positiv 
avvikelse 2016. Det kan noteras att höjningen av budgetramen 2015 (+8,3 procent) var 
relativt hög samtidigt som nettokostnaderna minskade 2016 (-0,7 procent) i förhållande till 
2015. Därefter har IFN redovisat ett alltmer ökande negativt gap mellan budget och redo-
visat utfall. Prognosen för årsutfallet 2019 i delårsrapport 2 indikerar en budgetavvikelse 
på -170 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -21 procent.  

4.1 Bedömning 

Utvecklingen av nämndens budgetavvikelse indikerar att nämnden inte har tillräcklig styr-
ning och kontroll över ekonomin. Storleken på årets prognosticerade budgetavvikelse är 
att betrakta som extraordinär. Vi har inte kunnat identifiera att nämnden för närvarande på 
ett trovärdigt sätt har kunnat redovisa hur en budget i balans ska kunna uppnås. 

4.2 Nämndens förklaring av den prognosticerade budgetavvikelsen 2019 

Delårsrapport 1  

Nämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen med 
följande tillägg:  
 
I samband med delårsrapport redovisas en fördjupad analys kring Missbruksvård. Syftet 
med analysen är att ge en beskrivning varför Västerås har höga kostnader och att ge un-
derlag för förbättringar och beslut inom missbruksvården. Rapporten pekar på ett antal 
förslag på åtgärder.  
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att:  
 
Vidta åtgärder i enlighet med rapportens förslag och återkomma till nämnden med rappor-
ter och förslag på beslut i enlighet med dessa under hösten 2019 samt:  
 
Att nämndens budgetavvikelse anmäls till kommunfullmäktige samt att nämnden under 
2019 inte kommer att klara given budgetram.  
 
Att nämndens ordförande kallar till ett nytt nämndmöte, detta mot bakgrund av nämndens 
avvikelse mot given budgetram.        
 
I delårsrapport 1 redovisas pågående åtgärdsplan som antogs av nämnden redan januari 
2019 i samband med antagande av verksamhetsplan 2019. I åtgärdsplanen finns aktivite-
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ter som sammantaget ska ge besparing på 53 350 tkr varav 33 140 tkr under 2019. Den 
skiljer sig marginellt från den som antogs i januari eftersom ytterligare 300 tkr adderats 
som besparing på ”avtalstrohet”.  
 
I delårsrapport 1 som upprättats efter april har kostnadssänkning motsvarande 25 233 tkr 
uppnåtts d v s 76% av den bedömda besparingen för året. Dessa avser missbruk, våld i 
nära relation, barn och ungdom samt medarbetare.  
 
Vi noterar att budgetavvikelsen (exkl. flykting) i bokslutet 2018 var -110 mnkr medan det i 
delårsrapport 1 prognostiserades -119,2 mnkr.  
 
I delårsrapport 1 finns därutöver ”Fördjupad analys missbruksvård”. Den är gjord utifrån 
en revisionsgranskning av nämndens ekonomistyrning med rekommendation om fördju-
pad analys av nämndens mycket stora kostnadsökningar. 
 
I dokumentet föreslår IFF följande: 
  

► ”Processkartläggning för externa boenden och sociala kontrakt”  

► ”Jämföra våra biståndsbedömningar med Uppsala kommun, ett möte är inplanerat” 

► ”Diskutera kvarboendeprincipen då den innebär att IFN får ansvar för personer 
utanför den egna målgruppen” 

► ”Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan IFN och NF för LRV klienter där beroendet 
avklingat vid beslut om LRV i öppenvård” 

► ”Ytterligare analysera specialiseringen inom våra olika boenden då den eventuellt 
minskar flexibiliteten” 

Förvaltningen skriver i delårsrapporten att ”Vid jämförelser med andra kommuner kan 
konstateras att Västerås stad har mycket höga kostnader för personer med missbruks-
problematik. Inom ekonomiskt bistånd är kostnaderna på samma nivå sedan 2011 och 
inom barn- och ungdomsområdet är de inte höga i jämförelse med andra, där finns dock 
ett mycket stort inflöde av nya ärenden vilket inneburit ökade kostnader med 23 % mellan 
2017 och 2018. Eftersom inflödet av nya ärenden fortsätter att öka kommer kostnaderna 
sannolikt att öka också mellan 2018 och 2019 om inget görs. Med anledning av det har ett 
arbete initierats också inom det området. Den här analysen omfattar dock nämndens 
kostnader för missbruk eftersom den analysen bedömts prioriterad.” 
 
Ovanstående förslag avseende missbruksvård tolkar vi ska ses som en inriktning och de 
är därför inte kostnadsberäknade i analysen. I den åtgärdsplan som senare presenterades 
utgjorde åtgärderna inom ”Missbruk” 17 600 tkr varav 6 642 tkr var effektuerade per april 
2019. Förvaltningen förklarar: ”Den största effekten som återfinns är lägre antal placering-
ar på behandlingshem och institution för denna målgrupp. Genom den omorganisation 
som genomfördes inför 2018, har förvaltningens myndighetsutövning och öppenvård getts 
förutsättningar till att tillsammans kraftsamla kring sina gemensamma klienter, och erbjuda 
rätt vård utifrån behovet. I den förra styrningsmodellen med beställar/utförare-modellen 
var detta inte möjligt. 

Delårsrapport 2 

I delårsrapport 2 (per augusti, nämndbeslutad 18 september) konstaterar nämnden att 
årets underskottsprognos ökat till -170 mnkr motsvarande 21% budgetavvikelse.  
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Nämnden beslutade att ”godkänna rapporten” och ”uppdrar till förvaltningen att åter-
komma med förslag på besparingar.” Det beslutades emellertid inte när sådana förslag 
skulle presenteras. Därutöver beslutade nämnden att förvaltningen månadsvis ska analy-
sera och följa det ökade inflödet av ärenden. 
 
I delårsrapport 2 2019 lämnar nämnden följande förklaringar till budgetavvikelserna: 
 
 Barn och ungdom -84,3 mnkr (38%) 

 Höga kostnader för institutionsplaceringar inom barn och ungdomsområdet, fler 
placeringar samt dyrare placeringar jämfört med budget. LVU-placeringar hos 
Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem har varit högre jämfört med 
budget, där vårddygnskostnaden är hög (6 500 kr/vårddygn). Prognosen framåt 
visar på fortsatt hög nivå av placeringar på HVB och placeringar på SiS ung-
domshem. De bakomliggande orsakerna framgår inte.  

 Vuxen -58 mnkr (102%) 

 En ombudgetering av -45 mnkr gjordes i juni 2019 från gemensamma verksam-
heter till institutionsvård missbruk, öppna insatser boende med stöd missbruk, 
öppenvård missbruk och öppna insatser lägenheter. Därutöver redovisas bl.a. 
avvikelser avseende insatser för vuxen ej missbruk. Budgeten för vuxen vård re-
ducerades 2019 i förhållande till 2018 med 12,9 mnkr till förmån för barn och 
ungdom vård. Förvaltningen har genomfört analys och funnit att verksamheten 
har mycket höga kostnader jämfört med andra kommuner. Det framgår dock inte 
vilken nivå på kostnader som IFF anser rimligt.    

 Våld i nära relationer (VIR) -15 mnkr (43%) 

 Höga kostnader för skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relat-
ion, där merparten av placeringarna har varit dyrare per vårddygn jämfört med 
den budgeterade vårddygnskostnaden. Även prognosen framåt visar på högre 
kostnad per vårddygn. Fler placeringar än vad budgeten är baserad på. Antal 
placeringar är fler jämfört med budgetutrymmet. Myndighetsutövningen har sam-
lats i en enhet och IFF anger att de gjort ”omfattande personalförstärkning” vilket 
kombinerat med tätare uppföljning anses ha bromsat kostnadsökningen. Oklart 
med vilket belopp. 

 Ekonomiskt bistånd -9,5 mnkr (4,5%) 

 Höga kostnader ekonomiskt bistånd, fler familjer med många barn samt ökade 
kostnader p.g.a. förlorat aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen.  

 Den analys IFF gjort av verksamheten anses peka på att kostnaderna inte är 
höga ”utifrån stadens förutsättningar”    

 IFF fortsätter arbetet med SIQs managementmodell samt tillitsbaserad ledning.  

 IFF pekar på att forskning anger att kvalitetsarbete kännetecknar framgångsrika 
organisationer med innovativt arbetssätt, värdeskapande processer och ökad 
hållbarhet. Det skriver IFF ”förväntas på lite längre sikt ge mycket goda effekter 
på ekonomin.” 

 Minskade kostnader för administration 10%. 

 IFN deltar i stadens arbete med att effektivisera administrationen och minska 
kostnaderna med 10% och anger att det skett genom att vakanshålla en föräld-
raledighet samt uppsägning av en medarbetare. IFF framhåller att dessa åtgär-
der motsvarar uppdraget då administrationen därmed är effektiv.  
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 Jämförelser med Uppsala kommun 

 IFF lyfter fram att de jämfört sig med Uppsala kommun som har lägre kostnad för 
missbruksverksamheten. Av de underlag vi tagit del av saknas analys av vad 
jämförelsen i dess olika delar lett fram till och om IFF deltar i en lärande utveckl-
ingsprocess tillsammans med kollegorna i Uppsala. 

  Åtgärdsplan 

 Även i delårsrapport 2 finns åtgärdsplanen bifogad. Vid jämförelse med delårs-
rapport 1 saknas emellertid ”Missbruk ökad avtalstrohet 1 500” samt ”Barn och 
ungdom ökad avtalstrohet 3 800”. I övrigt är åtgärdsplanerna identiska. Åtgärds-
plan i delårsrapport 2 är med andra ord 5 300 tkr lägre. Summa åtgärder är 48 
050 tkr varav 30 351 tkr redovisas som uppnådda per augusti vilket motsvarar 
63% av årets effektuerade besparingar. Att procentsatsen ökat jämfört med de-
lårsrapport 1 (då 47% och 25,2 mnkr) beror bland annat på att målsättningen 
sänks i och med att ”avtalstrohet” tagits bort. Besparingseffekten per augusti är 
5,1 mnkr högre än i april. Det gör att merparten av effekterna uppkommit under 
årets fyra första månader. 

5 Möte med individ- och familjeförvaltningens ledning 
Utifrån vårt uppdrag träffade vi 26 juni stadsledningskontorets ekonomidirektör samt led-
ningen för individ- och familjeförvaltningen (IFF) och presenterade det pågående arbetet 
med jämförelser mellan Västerås och relevanta kommuner. Förvaltningen gav vid mötet 
en bild av att vara fullt medvetna om skillnaderna mellan de jämförda kommunernas soci-
altjänst samt de bakomliggande orsakerna till sin budgetavvikelse. Förvaltningen hänvi-
sade främst till ett ökat inflöde av ärenden och andra yttre faktorer relaterat till befolkning. 
De var tydliga med att ingen ytterligare analys av orsaker behövdes och att de arbetade 
med en handlingsplan som skulle presenteras för nämnden i september/oktober och in-
nan dess ville de avvakta med att presentera planen. IFF lyfte fram sitt pågående kvali-
tetsarbete (SIQ) samt en förbättrad bemanningssituation som viktiga framgångsfaktorer 
för att komma till rätta med underskottet. De var tydliga med att pågående arbete hante-
rades internt inom förvaltningen.  
 
Ställningstagandet från förvaltningen har i sin tur fått konsekvenser för det fortsatta ge-
nomförandet av uppdraget att genomföra en analys av individ- och familjenämndens eko-
nomi och verksamhet. Vår ursprungliga ansats var att i nära samarbete med IFF identifi-
era bakomliggande faktorer samt verka för att effektiva åtgärder kunde sättas in men då 
förvaltningen var tydliga med sin egen interna process blev detta mötet det enda vi hade 
med verksamheten. Vi har därför i övrigt enbart tagit del av nämndens protokoll och med-
följande handlingar och bygger våra inspel, synpunkter och rekommendationer på dessa 
underlag samt egna erfarenheter från liknande situationer som den i Västerås. Vi har un-
der arbetets gång haft avstämningsmöten med våra uppdragsgivare. 

6 Iakttagelser, reflektioner och bedömningar 

6.1 Våra reflektioner 

6.1.1 IFFs analys  

Förvaltningen fokuserar på missbruksvården som konstateras vara mycket dyr men har i 
det material vi fått del av inte angivit hur stora överkostnader de anser sig ha. Vi har inte 
heller sett en detaljerad handlingsplan för hur överkostnaderna ska sänkas. Vi kan därför 
inte vidimera analysens resultat som tillräckligt effektiv. När det gäller ekonomiskt bistånd 
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anser IFF att deras kostnadsnivå är rimlig men vi har inte fått del av hur underlaget för 
den slutsatsen ser ut. Då prognosen pekar på underskott även där ser vi det som angelä-
get att åtgärder omfattar även denna verksamhet. I de övriga verksamheterna har IFF inte 
gjort någon djupare analys, och här tänker vi främst på barn- och ungdomsvården. De 
pekar på volymökningar och dyra placeringar men presenterar inte någon orsaksförklaring 
till varför dessa ökningar sker.  
 
Vi kan inte heller uttala oss om hur förvaltningens inre processer ser ut från det att ex en 
orosanmälan kommer in fram till beslut. Att antal orosanmälningar tenderar att öka menar 
vi inte är unikt för Västerås stad. Olika yttre omständigheter kan naturligtvis förklara kost-
nadsökningar men vi kan inte bedöma hur de inre processernas effektivitet är. Det per-
spektivet saknas helt i den gjorda analysen.  

6.1.2 SIQ och tillitsbaserad styrning 

Arbetet ger på sikt troligen ökad kvalitet och produktivitet. Dock kan vi tycka att IFF i nulä-
get bör fokusera resurserna på att komma tillrätta med konstruktiv ekonomistyrning, kon-
troll och kostnadsminskning. En organisation som prognostiserar en budgetavvikelse på 
21% och minus 170 mnkr anser vi saknar tid att samtidigt utveckla och successivt imple-
mentera tillitsbaserad styrning. SIQ management är visserligen en metodik som stödjer en 
organisation som vill göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” men vi anser att IFF just nu bör fokuse-
ras på effektfulla besparingar då risk föreligger att den ekonomiska utvecklingen inte han-
teras tillräckligt kraftfullt av de som ansvarar för att hejda den. Då vi inte haft möjlighet att i 
nära samarbete med IFF diskutera arbetet med SIQ kan vi inte uttala oss hur det är inklu-
derat i processen med de åtgärder som måste vidtas. Situationen inom IFF kan nu närm-
ast liknas vid en extraordinär händelse som kräver en form av krisorganisation. I sådana 
lägen är det vanligtvis olämpligt att byta styrmodell.  

6.1.3 Organisatoriska förändringar 

Omorganisation och personella förstärkning kan, via de underlag vi fått del av, inte i detalj 
visa på vilket sätt kostnaderna ska minska eller hur det ska mätas. Ökad bemanning leder 
omgående leder till högre kostnad medan effekten på sikt kan leda till bättre arbetssituat-
ion, effektivare beslutsfattande och resurssnålare verksamhet. Vi antar att IFF har kalkyle-
rat dessa effekter men det redovisas inte i de handlingar vi fått del av.  
 
I jämförelse mellan egen personal kontra bemanningspersonal bör man väga in graden av 
erfarenhet hos berörda. Oerfaren egen personal kräver handledning från mer erfarna och 
innebär även viss risk för kostsammare insatser än vad erfaren inhyrd bemanning gör. 
Rätt använd kan alltså en högre kostnad för köpta tjänster vara totalekonomiskt fördelakt-
igare. Erfaren egen personal är däremot effektivare på längre sikt när kostnaden för ”in-
skolning” passerats. Är det emellertid så att Västerås IFF kunnat anställa erfaren personal 
är det en effektiv åtgärd både på kort och lång sikt. Vi kan inte uttala oss om så är fallet.  

6.1.4 Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd  

Förändringen finns inte med i delårsrapport 1 och borde inte kommit som en överraskning 
i delårsrapport 2. Vi utgår ifrån att IFF träffar AF relativt fortlöpande och diskuterar ge-
mensamma frågor, i synnerhet som AF har ett omfattande och pågående förändringsar-
bete som med sannolikhet påverkar socialtjänstens verksamhet. Det ser vi som en vä-
sentlig del av s k omvärldsbevakning. 

6.1.5 Minskade kostnader för administration 10% 

Åtgärden med att minska administrationen med en person samt att vakanssätta en föräld-
raledighet vet vi inte hur det fullt ut motsvarar uppdraget med ”10%”. Det underlag som 
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styrker det har vi inte tagit del av men utgår ifrån att det finns på IFF. I vad mån de kvarva-
rande administrativa funktionerna är ”effektiva” kräver förstås djupare analys. Någon så-
dan har vi inte tagit del av.  

6.1.6 Jämförelser med Uppsala kommun 

Att vara öppen för utifrån kommande synpunkter, tips och idéer är alltid positivt. Bench-
marking med rätt fokus är av godo och en organisationskultur som främjar innovation och 
förändring uppenbart nödvändig. Jämförelser inom R9 gruppen, helt eller delvis, kan med 
fördel kompletteras med jämförelser av socioekonomiskt jämförbara kommuner och vi 
menar att olika verksamheter inom socialtjänsten med fördel kan jämföra sig med olika 
kommuner för att få bästa möjliga inspel. Vi känner inte till om IFF tagit intryck från andra 
än Uppsala, inte på vilket sätt Uppsala kunnat bidra eller med vilket resultat. 

6.1.7 Åtgärdsplan 

I delårsrapport 2 ingår en åtgärdsplan som är 5,3 mnkr lägre än den nämnden tidigare 
fastställt och avser ”ökad avtalstrohet” som tagits bort. Vi känner inte till orsaken, kanske 
fanns det inga effektiviseringar att hämta kring ökad avtalstrohet. Då underskottsprogno-
sen samtidigt ökat från -119,2 mnkr till -170 mnkr är det noterbart att åtgärdsplanen alltså 
går i motsatt riktning. Inga nya åtgärder har lagt in i planen som varken kompenserar för 
de borttagna eller tar höjd för ökat underskott. 
 
Av åtgärdsplanen i delårsrapporterna framgår inga detaljer kring hur de olika besparingar-
na uppstår men går vi tillbaka till verksamhetsplanen finner vi korta noteringar om hur ef-
fekterna ska uppstå. Sammanfattningsvis används uttryck som ”minskade kostnader”, 
”kortare placeringar”, ”frigjorda resurser”, ”ökad kvalitet”, ”avsluta konsulter”, ”minskad 
personalomsättning” och ”rätt boendeplacering”. Det förekommer i några fall angivna vo-
lymer såsom ”byta 10 konsulter mot 10 ordinarie medarbetare”, ”minst 5 klienter får vård 
på hemmaplan” samt ett nytt boende med 20 platser vilket minskar lika många externt 
placerade. Exakt hur dessa besparingar har beräknats framgår förstås inte av nämndens 
handlingar men finns troligen på förvaltningen. Vi har inte tagit del av dessa kalkyler och 
kan heller inte vidimera att de redovisade effekterna är relevant beskrivna.   
 
Rimligtvis handlar det i flertalet fall om nettobesparingar d v s först kommer en ny kostnad 
som förhoppningsvis med hög sannolikhet leder till besparing längre fram. Som exempel 
lyfter vi fram verksamheten ”Våld i nära relationer” (VIR) där åtgärdsplanen anger: 
 
 ”Stabil arbetsledning VIR 3 000”. Vi läser ut av delårsrapporten en ökning av antal 

chefer vilket ska leda till bättre resursanvändning.  

 ”Utökning av VIR-team”. Även detta är ökad bemanning. Besparing 2019 ska bli 5,8 
mnkr varav 1,7 mnkr ska ha uppnått per augusti.  

 Anställning av boendesamordnare med nettoeffekt 3,6 mnkr 2019. Fram till augusti 
har effekten överträffat förväntan och uppges till 4,9 mnkr.  

Summa åtgärder inom VIR uppgår till 12,4 mnkr varav 9,4 är uppnådda. Samtliga föränd-
ringar avser ökad bemanning. Av underlag i verksamhetsplanen framgår att ”stabil arbets-
ledning” avser ny arbetsledare och ny teamledare vilket ska ge kortare placeringstid med i 
snitt 30 dygn. Utökningen av VIR-teamet innebar 10 nya handläggare vilket ska sänka 
kostnad per vårddygn. En ny boendesamordnare ska leda till kortare placeringar och lägre 
kostnader.  
 
Vi har inte vidimerat att åtgärder verkligen lett till redovisade nettobesparingar. För att 
göra det behövs djupare analys av hur kostnadssänkningarna uppkommit. Det finns gene-
rell viss risk att besparingar baseras på bedömningar och dynamiska effekter mer än på 
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konkret bokföring. Socialtjänsten är en komplex disciplin där åtgärder inom en verksamhet 
kan öka kostnader inom en annan del av den kommunala organisationen. Dessutom är 
socialtjänsten en verksamhet där förändrade behov gör det extra svårt att räkna fram be-
sparingar synbara i bokföringen. Mot bakgrund av att underskottet tyvärr ökat i takt med 
att åtgärdsplanen verkställs borde de reella effekterna av vidtagna åtgärder säkerställas. 
Den i sammanhanget bästa förklaringen borde vara att underskottet på 170 mnkr annars 
hade varit ännu större. IFN är dock i ett läge där hela stadens ekonomi påverkas av för-
valtningens förmåga att vidta relevanta och effektiva åtgärder. Vi ser generellt positivt på 
tillitsbaserad styrning men anser att den behöver baseras på devisen ”trust but verify” och 
att den använda åtgärdsplanen behöver accepteras av stadsledningskontoret. Det vore 
både ur IFFs och stadens perspektiv vara en kvalitetssäkring. 
 
Ett annat och svårare faktum är att åtgärdsplanen nu är totalt otillräcklig då underskottet 
bedöms vara 120 mnkr värre än det som var planens ursprungliga och maximala effekt. 
Detta ser vi som det allra mest oroväckande då vi erfar att alla åtgärdsplaner har svaga 
punkter ifråga om träffsäkerhet och att det i rådande läge troligen behövts en åtgärdsplan 
på 200 mnkr med ett genomförande över flera år. Att få full effekt redan 2020 är inte san-
nolikt och skulle troligen innebära onödigt stora verksamhetsrisker. Vår slutsats är därför 
att IFF väntat alldeles för långe med en adekvat åtgärdsplan, möjligen till följd av bristfäl-
ligt prognosarbete.  
 
Vi har inte tagit del av någon risk- och konsekvensanalys kopplade till åtgärdsplanen. 
Nämnden har antagit en internkontrollplan med riskanalys för verksamhetsåret 2019 men 
såvitt vi kan se ingen för åtgärdsplanen och dess genomförande. Det borde vara väsent-
ligt att göra, i synnerhet då en åtgärdsplan ska påverka ca 21% av nämndens verksam-
heter. 

6.1.8 Förebyggande, uppsökande och främjande arbete 

Av socialtjänstlagen framgår att en socialnämnd inte enbart ska verka myndighetsutö-
vande, den ska även aktivt delta i samhällsutvecklingen.  
 
Nedan ger vi några smakprov från andra kapitlet ”Kommunens ansvar” samt tredje kapitlet 
” Vissa uppgifter inom socialtjänsten”. Socialtjänstlagen anger dessutom i kapitel 5 bety-
delsen av det förebyggande arbetet för utpekade grupper såsom barn och unga, äldre, 
funktionsnedsatta, missbrukare, närstående, brottsoffer samt skuldsatta. 
 
SoL 
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kom-
munfullmäktige bestämmer. Vad som i denna lag eller annan författning sägs om soci-
alnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses. 
 
Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsor-
gan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera 
om socialtjänsten i kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. 
 
Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala 
erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsom-
råden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna 
kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. 
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Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa 
en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grup-
per som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet 
främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning 
 
Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda 
risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. 
 
Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. 
 
Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och 
andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga 
och motverka missbruk av spel om pengar.  
 
Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom 
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk 

6.1.8.1 Ansvarsfördelning i Västerås 

I staden är ansvaret för socialtjänsten placerad på individ- och familjenämnden men även 
på nämnden för idrott, fritid och förebyggande (frivilliga främjande, förebyggande och 
stödjande verksamheter, såsom familjecentrum med öppen förskola och öppen fritids-
verksamhet. Nämnden ska leda och samordna stadens frivilliga operativa förebyggande 
arbete i stadens olika geografiska delar och därvid samverka med civilsamhälle och andra 
relevanta aktörer),  
 
Vi ser viss risk för att IFF genom denna uppdelning kan tappa helhetsperspektivet i frågor 
som rör främst barn och ungdom samt missbruk. Om det förebyggande, uppsökande och 
främjande arbetet utför av andra delar av stadens organisation krävs en god och organi-
serad intern samverkan samt att alla funktioner har adekvat kompetens för att uppfylla 
socialtjänstlagens intentioner. Vi har i denna rapport inte fördjupat oss i detta men vill 
uppmärksamma risken för att delat ansvar kan påverka IFNs kostnader. Ett välfungerande 
förebyggande, uppsökande och främjande arbete bör nämligen reducera behovet av 
myndighetsutövning och dess kostnader. I vad mån IFF dessutom har kapacitet att med-
verka i stadens samhällsplanering är ytterligare en fråga vi inte tittat på men kan känna 
risk för att det prioriteras ned i rådande situation med resursbrist och ökat behov av myn-
dighetsutövning. 
 
Vi ser därför behov av att nämnden tydliggör förvaltningens ansvar för omvärldsbevakning 
och gör fortlöpande analyser av förändringar - och dess orsaker - som kan leda till myn-
dighetsinsatser. Vi har en bild av att verksamheten utreder inkommande anmälningar men 
upplever inte på samma sätt god framförhållning, exempelvis kan IFF inte redogöra för 
varför det är ökning av antal orosanmälningar samt hur dessa kan mötas i tidiga skeden. 
Verksamheten upplevs av oss identifiera sig som offer för yttre omständigheter istället för 
att vara så proaktiva som socialtjänstlagen anger. 

6.1.9 Kommunstyrelsen 

Västerås stad är en decentraliserad organisation där nämnderna givits stort eget ansvar 
och verksamhetsmandat. I den ordinarie vardagen är det fördelaktigt att beslut och ansvar 
ligger så nära verksamheten som möjligt, där har man ofta bäst kompetens i respektive 
områden och kan leda och fördela arbetsuppgifter anpassat till förutsättningarna. Då det i 
individ och familjenämndens fall varit flera år av budgetavvikelser som dessutom accele-
rerat till en nivå där stadens samlade resultat hotas och där prognoser för offentliga sek-
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torns skatteutveckling tyder på hårdare tider, blir IFNs underskott inte längre ett nämndin-
ternt bekymmer. Ett decentraliserat ansvar bygger på att alla parter tar vidtar åtgärder i 
rätt tid, i rätt omfattning och på rätt sätt. I skrivande stund har avvikelserna gått så långt att 
vi ifrågasätter om ett decentraliserat förhållningssätt kan komma till rätta med problemet. 
Vi förordar inte ändrade styrprinciper men ser ett behov av att kommunstyrelsen och 
stadsledningskontoret på ett nära sätt samarbetar med individ- och familjenämnden och 
dess förvaltning.  

6.1.10 Ekonomistyrning 

Förvaltningen behöver skapa effektiv ekonomistyrning hela vägen från nämnd till de punk-
ter där själva verksamheten utförs. Ska underskottet minska måste det gå att styra och 
följa upp exakt där kostnaderna uppkommer. Engageras inte all personal i den uppgiften 
är det svårt att lyckas. Det behövs också en organisationskultur där socialtjänstens styr-
dokument och socialtjänstlagens intensioner möter kommunallagens krav på god ekono-
misk hushållning.  
 
Vi noterar att de uppföljningar/delårsrapporter IFF presenterar för nämnden är omfattande 
och rika på fakta. Det är av godo med riklig information men vi ser en risk i att nämnden 
inte ser skogen för alla träd, d v s mängden fakta riskerar att skymma de allra mest vä-
sentliga data som nämnden bör styra på. En översyn av nyckeltal, verksamhetsmått och 
väsentliga volymtal kan förenkla åtgärder nämnd och förvaltning måste vidta och löpande 
följa upp.  

7 Rekommendationer 
Vi har anpassat arbetet till uppdragsgivarens intensioner och inte gått in i förvaltningens 
inre arbete. Vi kan därför inte uttala oss om hur IFF arbetat med åtgärdsplanen, vilka un-
derliggande dokument och fakta de förfogar över samt hur deras arbetsprocesser ser ut. 
Vi bygger samtliga reflektioner och rekommendationer på de underlag vi haft tillgång till 
och annan tillgänglig information. Med detta överlämnar vi rapporten till vår uppdragsgi-
vare stadsledningskontoret, Västerås stad 
 
Vi sammanfattar våra rekommendationer: 
 
 Skapa ett nära samarbete mellan stadsledningskontor och individ- och familjeför-

valtning. 

 Komplettera den gjorda analysen med ekonomiskt bistånd. En mindre (men kanske 
ökande) budgetavvikelse behöver inte innebära att verksamheten är effektiv. 

 Analysera de bakomliggande orsakerna till ökad ärendemängd samt lämpliga före-
byggande åtgärder.  

 Jämför och lär av relevanta kommuner, gärna ett flertal. Även försörjningsstöd samt 
barn och ungdom. 

 Revidera åtgärdsplanen, gör risk- och konsekvensbedömning samt ta fram en hand-
lingsplan vars aktiviteter accepteras av stadsledningskontoret och vars konsekven-
ser accepteras av kommunstyrelse och fullmäktige. En anpassning av denna storlek 
kan inte enbart beslutas av nämnden. Syftet med planen ska vara att klara en kost-
nadssänkning som motsvarar verkligt behov inom rimlig tid. 

 Skapa styrstrukturer som främjar god ekonomisk hushållning inom hela IFFs organi-
sation ända fram till där verksamheten bedrivs. Engagera medarbetarna, anpassa 
ledarskapet.  
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 Utveckla överskådliga uppföljningar med selektiva mått och volymer som styr i rätt 
riktning. Detta kan ses som ett komplement till övrig och ordinarie uppföljning.  

 Avsätt tid för SIQ och tillitsstyrning men gör det i förhållande till verklig problembild 
där verksamhetsanpassning till budget prioriteras. Gör inte allt på samma gång. 

 Återta makten över utvecklingen genom bättre framförhållning, ökad omvärldsbe-
vakning, stärkt prognosarbete och effektivare styrning. 

 
Stockholm den 16 oktober 2019 
 
 
 
Jan Darrell Gunnar Uhlin 
EY EY 
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