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Anmärkning mot vård- och omsorgsnämnden - kommunfullmäktiges 
ställningstagande 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att rikta kritik mot 
vård- och omsorgsnämnden utifrån de brister som revisionen uppmärksammat.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår vidare, efter att ha tagit del av vård- och 
omsorgsnämndens förklaring, kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot 
vård- och omsorgsnämnden då nämnden till viss del haft fullmäktiges medgivande 
att redovisa ett underskott inom individ- och familjeomsorgen, se KF § 99/2019-
09-16.   

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse avseende år 2019 
uppmärksammat och påpekat brister vad gäller den ekonomiska måluppfyllelsen 
inom vård- och omsorgsnämnden. Revisorerna påpekar att nämnden trots tidigare 
kritik inte i tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder och fortfarande brister i sin 
styrning vad gäller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Revisorerna föreslår utifrån 
ovanstående brister och kritik att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot vård- 
och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen om att 
inhämta nämndens förklaring inför fullmäktiges prövning om huruvida anmärkning 
ska riktas mot vård- och omsorgsnämnden. 

Förklaringen har därefter överlämnats till kommunfullmäktiges presidium som 
berett ärendet.  

Av vård- och omsorgsnämndens förklaring framgår följande:  

- Nämndens uppdrag och ansvar förklaras. Bakgrunden till underskottet är 
främst kostnader för placeringar som nämnden har svårt att påverka 
åtminstone på kort sikt. Som nämnden skriver: ”Det kan aldrig vara ett 
alternativ för nämnden att avstå från att placera ett barn i behov av vård, 
men hänvisning till det ekonomiska läget.” 

- Vad gäller IFO och närliggande verksamhet har en omfattande kartläggning 
gjorts som ska ligga till grund för nämndens framtida arbete med 
ekonomin. 

- Nämnden har vidtagit åtgärder inom ett antal områden som exempelvis 
sent avbokade besök inom hemtjänsten, daglig verksamhet och senior 
verksamhet. 
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-  I samband med beslutande av åtgärdsplaner för 2019 så beslutade Vård - 
och omsorgsnämnden på nämndmötet den 23 maj 2019 att vända sig till 
kommunfullmäktige för att ställa frågan hur underskott i form av 
placeringskostnader ska hanteras för perioden 2019. Av 
kommunfullmäktiges beslut/svar framgick att vad gäller det 
budgetöverskridande som ändå kan förväntas uppstå till följd av 
fler/dyrare placeringar får detta belasta kommunens resultat för 2019 (KF 
§ 99/2020). 

Utifrån att vård- och omsorgsnämnden aktivt arbetat med kartläggning av IFO-
verksamheten samt att fullmäktige i beslut medgivit att nämnden inte behöver 
belasta sin övriga verksamhet för att komma tillrätta med den del av underskottet 
som rör placeringar inom IFO föreligger inte skäl för att rikta en anmärkning mot 
nämnden. Istället föreslås att kommunfullmäktige stannar vid att kritisera 
nämnden på de grunder som revisionen påpekar. I sammanhanget kan även 
konstateras att bildningsnämnden som också uppvisar ett betydande underskott 
inte föreslås få en anmärkning.   

Beslutsunderlag 

 Förklaring från vård- och omsorgsnämnden 
Revisionsberättelse  

 

 

Anders Ljung (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 
Göran Lindgren (M) 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Ing-Britt Andersson (S) 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
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Ki nd a SAMMANTRADESPROTOKOLL

kommun 2020-04-27

Vard- och omsorgsnamnden

§ 38 Dnr 2020-00088

Revisionsberattelse - begadran om yttrande

Vard- och omsorgsnamndens beslut

Vard- och omsorgsnadmnden beslutar att stalla sig bakom férklaringen med sma

justeringar och lamna férklaringen till kommunfullmaktige.

Jav

Ing-Britt Andersson (S) anmalerjav och deltar inte i arendet.

Sammanfattning
Revisionen har i sin granskning av Vard och omsorgsnéamnden(naéamnden) 2019
funnit att namnden brustit inom omraden gallande analyser, uppféljning och

ekonomistyrning trots att underlag inkommit fran socialforvaltningen gallande det
ekonomiska laget och atgardsforslag kopplat till detta. Utifran det riktar revisonen
namnden en anmarkning.

Bakgrund

Vard- och omsorgsnémndens verksamhetsuppdrag strdcker sig fran vaggan till

graven. Kommunens medborgare ska i olika skedeni livet tillsakras det st6d och
den hjalp man enligt socialtjanstlag (SoL), lagen om stéd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och halso- och sjukvardslagen (HSL) har ratt till.

individ- och familjeomsorgens uppdrag innefattar insatser inom omraden som;
familjeratt, ekonomiskt bistand, barn- och ungdomsvard samt missbruks- och
beroendevard. Pa IFO erbjuds ocksa insatser till individer som utsdtts for vald i

nara relation. Sarskild hansyn ska alltid tas till barnets basta och redan innan
barnkonventionen blev lag 2020 sa arbetade verksamheten aktivt med

barnrattsfragor.

Vard och omsorgsnamnden och dess verksamhet ar det yttersta skyddsnatet fdr
sarbara, sk6ra och utsatta medborgare. Lagstiftningen ar valdigt tydlig med att
individers behov maste tillgodoses utan hansyn till ekonomiska forutsattningar.
Saledes har namndeni sitt uppdrag ansvar for att mota upp Kinda kommuns

medborgare i de svaraste och mest komplicerade av situationer som kan uppsta i

deras liv.

Ekonomisk maluppfyllelse vard- och omsorgsndamnden
Revisionen riktar anmarkning mot vard- och omsorgsnaéamnden for bristande

maluppfytlelse ekonomi. | sin berattelse hanvisar revisionen till att namnden under
flera ar inte har lyckats att genomfora sitt uppdrag inom tilldelad budgetram.

Ekonomisk maluppfyllelse for verksamhetsomrade individ- och familjeomsorg
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Vard- och omsorgsnadamnden

Revisionen pekar sarskilt ut verksamhetsomradet individ- och familjeomsorg dar
man hanvisar till vad revisionen anser vara bristande styrning, uppfdljning och
kontroll. | revisionsberdttelsen papekas att den de atgarder som faststalldes i den
strategiska atgardsplanen 2018 endast beddémts ha givit marginella effekter. Vard-
och omsorgsndamnden finner det ytterst viktigt att papeka att aktiviteter kopplade
till den strategiska atgardsplanen har genomférts i verksamheten. Kvarstar gér
dock det faktum att atgarderna dr av den karaktdren att de strukturella effekterna
ar svara att utvardera pa kort sikt utan kraver uthallighet och langsiktighet.
Utvardering av atgardsplanen skedde varen 2019 samt hésten 2019, i samband
med kartlaggning av IFO. Namnden aterkommer till detta under kommande
stycken.

Anledning till att individ- och familjeomsorgen inte hanterade sitt uppdrag inom
tilldelad ram bedéms vara flera. Behovet av placeringar inom frdmst barn- och
ungdomsvarden, men ocksa till viss del inom missbruksvarden har varit st6rre an
vad budgeten tagit hansyn till. Det kan aldrig vara ett alternativ for ndmnden att
avsta fran att placera ett barn i behov av vard, men hanvisning till det ekonomiska
laget.

Vard- och omsorgsnamnden vill ocksa peka pa det faktum att namndens intdkter
minskade markant mellan aren 2018-2019.

Atgarder

Vard- och omsorgsnaémnden vidtog en rad atgarder under 2019, forvaltningen
uppdrogs att ta fram atgardsférslag for verkstallighet. Utéver de atgarder som
férvaltningen hade mandat att sjdlva verkstalla sa fattade ndmnden beslut om
vissa atgarder, sa som omstallning av seniorverksamhet samt avveckling av
trygghetsboende. Alla verksamhetsomrdden inom naémndens ansvarsomrade har

vidtagit atgarder.

Dnr 2019-00030 — Uppféljning av strategisk atgardsplan IFO

Dnr 2019-00072 — Seniorverksamheten

Dnr 2019-00073 — DV placeringar egen regi

Dnr 2019-00074 — DV socialpsykiatri

Dnr 2019-00094 — Kartlaggning av myndighet och IFO

Dnr 2019-00130 — Avbokning av planerade insatser inom hemtjansten

Nadmnden gjorde i samband med framtagandet av atgardsplaner en bed6mning
utifran vad som ar langsiktigt hallbart for verksamheterna. Att exempelvis dra ner
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Vard- och omsorgsnamnden

pa personaltatheten pa vara demensboenden eller kraftigt reducera antalet

platser inom sarskilt boende bedémdes ge stor ekonomisk effekt pa kort sikt.
Medan den langsiktiga effekten utifran framtida demografi och

personalférsérjning visade sig inte vara ekonomisk hallbar. Vard - och

omsorgsnémnden har ett ansvar att inte skjuta fram kostnader till framtida

generationer.

| samband med beslutande av atgardsplaner for 2019 sa beslutade Vard - och

omsorgsnamnden pa namndmotet den 23 maj 2019 att vanda sig till

kommunfullmaktige for att stalla fragan hur underskott i form av

placeringskostnader ska hanteras for perioden 2019 (Dnr 2019-00005).
Kommunfullmaktige tog upp arendet den 16 september och svarade da féljande
(Dnr 2019-00101);

Kommunfullmaktige beslutar att vard- och omsorgsnamndens hemstallan ar

mottagen och uppmanar ndmnden att i forsta hand strava efter att placeringar
inom socialtjansten ska ske pa ett sa kostnadseffektivt sdtt som mdjligt. Vad galler
det budgetéverskridande som anda kan férvantas uppsta till foljd av fler/dyrare
placeringar far detta belasta kommunens resultat for 2019.

Kommunfullmaktige beslutar vidare att vard- och omsorgsnaéamnden i samband
med ordinarie manadsrapporter ska redovisa vilka atgarder ndmnden vidtagit fér
att minska kostnaderna for placeringar.

Revisionen hanvisar ocksa till den strategiska atgardsplanen som var beslutad
sedan tidigare och som féljdes upp av ndémnden under varen 2019.

Nedan kommer valda delar av pagaende atgarder inom vard- och

omsorgsnamndens verksamheter att beskrivas:

Strategisk atgardsplan IFO

2018 sa beslutade den davarande vard- och omsorgsnamnden om en strategisk
atgardsplan for individ- och familjeomsorgen (Dnr 2018-00005).

Vuxna

| underlaget till den strategiska planen framkommer behovet av att arbeta med
samverkan och tidiga insatser for att minska behovet av placeringar pa institution.
Dar beskrivs ocksa hur en 6kad samhillelig polarisering och hur situationen pa
bostadsmarknaden riskerar att bidra till social utsatthet.

| underlaget framkommer ocksa med tydlighet svarigheten i att prognostisera
kostnader som uppstar med anledning av individers behov av institutionsvard. Har
beskrivs ocksa en verklighet dar komplexiteten hos de som sdker om insatser hos
IFO ékar och darmed svarigheterna att méta upp behoven i egen regi.
Atgardsplanen innehaller aktiviteter for metodutveckling som genomférts.

Justerandes signatur
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Barn och unga

| uppdraget som rér barn- och ungdomsvarden beskrivs den dkade psykiska
ohalsan hos barn och unga, Kinda kommun inte undantaget. Aven har beskrivs
férebyggande arbete och tidiga insatser som avgérande for hur val socialtjansten
kan lyckas i sitt uppdrag for barnet.

Atgardsplanen innehiller en rad olika aktiviteter, dar arbete pagatt kontinuerligt
sedan 2018 (och givetvis aven innan dess). Sjalva innebérden av tidiga och
férebyggande insatser dr dock att de kraver uthallighet och langsiktighet, inte
minst med tanke pa graden av komplexitet. Det bidrar till att de ekonomiska
effekterna blir, som revisionen utrycker det, marginella — atminstone pa kort sikt. |

sammanhanget far tva ar anses vara ett relativt kortsiktigt perspektiv, nar
strukturella férandringar ska fa genomslag och ge effekt.

Kartlaggning (dnr 2019-00094)

Under 2019 sa uppdrog ndmnden till forvaltningen att genomféra en kartlaggning
av myndighetsut6vningen samt individ- och familjeomsorgen. Kartlaggningen (dnr
nr 2019-00094) presenterades ndmnden i november 2019.

Vard- och omsorgsnamnden fattade i januari 2020 beslut om tva, for framtiden
avg6rande, inriktningsbeslut. Besluten grundade sig i de férslag pa atgarder som
kom ur den under hésten genomférda kartlaggningen av myndighetsutévningen
och individ- och familjeomsorgen.

Okad tillgdnglighet i dppenvarden (dnr 2020-00021)

Socialstyrelsen lyfter betydelsen av tidiga insatser for att framja en god hilsa, liv
och utveckling, minskad brottslighet och Okad trygghet. Tidiga insatser och en
dkad tillgang till en val utvecklad 6ppenvard i egenregi 4r ocksa namndens fokus.
Ett fokus som kraver uthallighet och langsiktighet, dar snabba ekonomiska
vinningar far sta tillbaka till forman fdr att utveckla metoder som leder till
hallbarhet 6ver tid.

Vard- och omsorgsnamndens uppdrag till forvaltningen innebar att en ny
organisation med battre beredskap att hantera komplexa arenden i egenregi
kommer att trada i kraft, med start i september 2020.

Riktlinjer for utredning, beslut och verkstallighet av insatser enligt SoL och LSS (dnr
2020-00022)

Fér att vard- och omsorgsnamndens méOjlighet till styrning och kontroll ska
férbattras dr framtagandet av riktlinjer for namndens olika insatser grunden.
Genom dessa riktlinjer definieras hur lagstiftarens intentioner implementeras i

praktiken i Kinda kommuns socialtjanst.

Behovet att tillskapa tydliga riktlinjer for utredning, beslut och utférande av
insatser, dr ett av de konkreta och prioriterade forbattringsomraden som framkom
i kartlaggningen och som ndmnden uppdrog forvaltningen att utforma. Férslag
fran forvaltningen ska vara ndmnden tillhanda i juni 2020.

Justerandes signatur
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Ekonomisk uppféljning och prognos

Vard- och omsorgsnamnden papekade under 2019 behov av en detaljerad
ekonomisk uppféljning, en struktur har tagits fram dar budgetuppfdljning sker mer
detaljerat vid arbetsutskottet, utéver manadsrapporteringen till namnd.

Svarigheten i prognostisering av kostnader i verksamheter som hanterar
oférutsdgbara behov har ndmnden redan papekat. . Det finns anledning for
namnden att belysa det faktum att en enskild placering av ett barn kan innebara
en kostnad motsvarande mellan 1 500 tkr upp till 4 700 tkr arligen. Med detta som
bakgrund vill ndmnden visa pa svarigheten som kan uppsta under pagaende
budgetar, da nya behov identifieras dar omfattande dygnetruntvard kravs. Dock
finns anledning att sakerstdlla att de prognoser som namnden far som underlag for
ekonomisk uppféljning blir mertraffsdkra. De kostnader som gar att forutse ska

noggrant fdljas och justeras vid prognoslaggning. Vard- och omsorgsnamnden
férvantar sig att forvaltningens prognoser sa langt det ar mdjligt ska spegla
verksamhetens faktiska verklighet.

Intern styrning och kontroll

Vard- och omsorgsnémnden har tagit till sig av det, av revisionen,
uppmarksammande behovet av en tydligare struktur fr styrning, uppfdljning och
kontroll. Under 2019 fdljer internkontrollplanen upp enligt den beslutade
tidplanen. For att forbattra ndmndens mojlighet att styra genom
internkontrollplanen sa dndrades arbetssatt under 2019, i och med framtagande
av internkontrollplan for 2020.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill vard- och omsorgsnaéamnden aterigen papeka det faktum
att verksamheten som namnden ansvarar for ar strikt lagstyrd och riktar sig till
Kinda kommuns medborgare i behov av stéd och hjalp i livets olika skeenden.

Socialtjansten och halso- och sjukvarden star infor och mitt i stora utmaningar dar
begransade resurser ska fordelas och prioriteras sa att de gagnar brukarnas och
patienternas basta. Prioritering gérs inom verksamheter saval som mellan
verksamheter. Det aligger vard- och omsorgsnamnden att leva upp till den kvalitet
som medborgarna kan férvanta sig av socialtjdnstens samt halso- och sjukvardens
insatser.

Att insatser ocksa ska levereras pa ett satt som ar kostnadseffektivt ar en mycket
viktigt del i namndens ansvar. Kostnadsutvecklingen behéver hanteras och

begransas, i en tid dar allt fler av Kinda kommuns medborgare har behov av stéd.
Medborgarnas behov av insatser har olika bed6mningsgrunder, det kan vara
behov som uppstar av till exempel alder, funktionsvariation, sjukdom, missbruk
eller ekonomisk utsatthet. Oavsett anledning ar det vard- och omsorgsnaémndens
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yttersta ansvar att sdkerstdlla att den enskilde far en rattssdéker handlaggning och
beddmning av sitt behov och darefter en insats av god kvalitet nar den beviljats.

Vard- och omsorgsnamnden ar av asikten att kostnadsutveckling gar att bromsa,
genom att beslut fattats om langsiktigt halibara atgarder. Exempel pa atgarder
som fattats av ndmnden som férvantas ge effekt pa sikt 4r saval utvecklingens av
Oppenvardsinsatser som tydliggGrande av riktlinjer for insatser inom namndens
ansvarsomrade. Namnden gjorde i samband med framtagandet av atgardsplaner
vidare en bedémning utifran vad som ar langsiktigt hallbart for verksamheterna.
Att exempelvis dra ner pa personaltatheten pa vara demensboenden eller kraftigt
reducera antalet platser inom sarskilt boende bedémdes ge stor ekonomisk effekt
pa kort sikt. Medan den langsiktiga effekten utifran framtida demografi och
personalforsorjning visade sig inte vara ekonomiskt hallbar. Vard - och

omsorgsnamnden har ett ansvar att inte skjuta fram kostnader till framtida
generationer.

| samband med beslutande av atgardsplaner for 2019 sa beslutade Vard - och

omsorgsnémnden pa ndmndmétet den 23 maj 2019 att vanda sig till

kommunfullmaktige for att stalla fragan hur underskott i form av

placeringskostnader ska hanteras for perioden 2019?

Kommunfullmaktige tog upp drendet den 16 september och svarade da féljande;

Kommunfullmaktige beslutar att vard- och omsorgsndamndens hemstillan ar
mottagen och uppmanar namnden att i forsta hand strava efter att placeringar
inom socialtjansten ska ske pa ett sa kostnadseffektivt satt som mOjligt. Vad galler
det budgetéverskridande som anda kan forvantas uppsta till féljd av fler/dyrare
placeringar far detta belasta kommunens resultat for 2019.

Kommunfullmaktige beslutar vidare att vard- och omsorgsnamnden i samband
med ordinarie manadsrapporter ska redovisa vilka atgarder namnden vidtagit for
att minska kostnaderna fér placeringar.

Vard- och omsorgsnamnden anser att en viss kritik dr befogad da namnden har
brustit i sin prognoslaggning, dven om den varit svarprognostiserad. Namnden tar
ocksa at sig av kritiken hur den historiskt arbetat med intern kontroll, dock har en

ny internkontrollsplan arbetas fram under aret. Nagot som revisionen ocksa

uppmarksammari sin revisionsrapport.

Med anledning av ovanstaende sa anser Vard- och omsorgsnémnden att en
anmarkning inte dr rimlig. Namnden har vidtagit atgarder genom atgardsplaner,
f6randrad internkontroll och genomf6rt en kartlaggning av IFO for en djupare
ekonomisk analys. Namnden har ocksa staillt fragan till fullmaktige hur vi skall
hantera placeringskostnaderna fér aret och darefter faljt svaret fran

Justerandes signatur

x (Ih



.
__

Sida

Kinda SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(20)

kommun 2020-04-27
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kommunfullmaktige gallande placeringskostnaderna. Varfér den delen av kritiken
inte kan belasta Vard- och omsorgsnéamnden. Om kommunfullmadktige anda valjer
att rikta en anmarkning mot Vard och omsorgsnémnden sa blir némndens rimliga
tolkning att den b6r arbeta mer kortsiktigt och darmed stanga ner delar av vara
verksamheter samt minska bemanningen pa vara boende. Nagot som vi bedémer
som kontraproduktivt pa sikt.

Beslutsunderlag
Revisionsberattelse 2019

SKL Ansvarsprévning

Beslutet skickas till

Kommunfullmaktige
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