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1 Sammanfattning 

Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska vård- och 
omsorgsnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har under de senaste åren redovisat underskott i 
förhållande till budget. Prognosen för 2018 visar att nämnden fortsatt går med 
underskott (prognosen är drygt 30 mnkr för helåret).  
 
Med anledning av ovan har Vetlanda kommuns revisorer i sin riskanalys bedömt det 
som viktigt att granska nämndens ekonomistyrning, orsaker till nämndens 
återkommande underskott och vilka åtgärder som vidtas för att nå en budget i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer av allt att döma att få ett stort ekonomiskt 
underskott innevarande år. Även förra året uppvisades ett kraftigt underskott om än 
inte lika stort. Förslag till åtgärder har tagits fram och en del har beslutats. De åtgärder 
som har beslutats och genomförts har dock inte resulterat i de kostnadsminskningar 
som har krävts för att få en ekonomi i balans. Åtgärderna har varit av karaktären 
återhållsamhet och översyner av bemanning, hyror och liknande. Det är förvisso viktigt 
men har inte på långa vägar räckt till. 

Nämnden har inte tagit några beslut om kraftfulla åtgärder för att ekonomin ska 
förbättras. Inte heller har kommunstyrelsen i sin uppföljning av ekonomin krävt åtgärder 
från vård- och omsorgsnämndens sida. Man har i sina protokoll bara konstaterat att 
nämnden har ett kraftigt underskott och kommer att göra ett stort underskott 2018. 

Nämndens budget för 2018 är orimlig med det uppdrag som nämnden har. Utifrån 
jämförelser med andra jämförbara kommuner finns det en effektiviseringspotential på 
kanske runt tio miljoner kronor. Men underskottet kommer i år att bli tre gånger så stort. 
Detta har både nämnden och budgetberedningen känt till under budgetprocessens 
gång. 

Då uppstår naturligt frågan om varför budgeten utformades som den gjorde. Hur kan 
nämnden besluta om en budget som man från början visste inte skulle hålla? Och hur 
kan kommunstyrelsen som budgetberedare föra fram ett budgetförslag till 
kommunfullmäktige som man visste inte skulle hålla? 

En orsak till att budgetberedningen inte ansett att vård-och omsorgsnämnden behövt 
en utökad budget för t.ex. personlig assistans (minskade intäkter från 
försäkringskassan) är att en utredning pågår. Man har hoppats att försäkringskassan 
ska ompröva sina beslut i för kommunen ekonomiskt gynnsam riktning. 

Det är, enligt vår uppfattning, en dålig ekonomistyrning att hoppas på att staten ska 
lösa problemen. Det är vidare en dålig ekonomistyrning att ge en budget som är 
omöjlig att hålla sig inom. Det riskerar bara att verksamheten ger upp och att respekten 
för budgeten undergrävs. Det innebär också att det blir oerhört svårt att följa upp om 
verksamheten är effektiv eller inte. 

Respekten för att åtminstone försöka hålla budgeten bedömer vi ändå finns bland 
tjänstemännen i förvaltningen. Uppföljningskedjan, d.v.s. från första linjens chefer och 
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upp mot förvaltningsledningen, är fungerande. Prognossäkerheten är hög vilket 
indikerar att budgetansvariga chefer har god kontroll på sin verksamhet och kostnader. 

Men på det sätt på vilket budgetarbetet hanteras i Vetlanda kommun anser vi vara 
oansvarigt. Om ansvariga politiker anser att det är ”okey” att inte hålla budget eftersom 
alla ändå vetat från början att det inte skulle hålla, då saknas politisk styrning och 
kontroll. 

2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska vård- och 
omsorgsnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har under de senaste åren redovisat underskott i 
förhållande till budget. Prognosen för 2018 visar att nämnden fortsatt går med 
underskott (prognosen är drygt 30 mnkr för helåret).  
 
Med anledning av ovan har Vetlanda kommuns revisorer i sin riskanalys 
bedömt det som viktigt att granska nämndens ekonomistyrning, orsaker till 
nämndens återkommande underskott och vilka åtgärder som vidtas för att nå en 
budget i balans. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden 
har en ändamålsenlig ekonomistyrning, uppföljning och kostnadskontroll och 
om nämnden vidtar erforderliga åtgärder för att nå en budget i balans. 

I granskningen har följande revisionsfrågor besvaras:  

1. Hur upplever nämnden att dialogen med budgetberedningen fungerar? 
Bedöms tilldelade resurser vara rimliga i förhållande till nämndens 
volymer och verksamhetsområden? 

2. Hur har kostnadsnivån utvecklats och inom vilka områden? Finns analys 
kring orsak till kostnadsutvecklingen? 

3. Finns en ändamålsenlig resursfördelning för de olika verksamheterna 
inom förvaltningen? 

4. På vilket sätt och med vilken periodicitet sker ekonomisk uppföljning och 
årsprognos?  

5. Finns tydliga riktlinjer och rutiner för biståndsbedömningen? 

6. Finns ändamålsenlig kompetens/resurser inom nämnden för att 
säkerställa en fungerande kommunikation och rapportering mellan olika 
nivåer i organisationen med fokus på ekonomistyrning och uppföljning? 
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7. Finns en tydlig analys samt ledning och styrning (politisk- respektive 
tjänstemannaledning) som kommunicerar ut krav på besparingar och 
åtgärder? 

8. Har nämnden tagit fram förslag och beslutat om åtgärder för att nå en 
budget i balans? 

9. Vilken roll har KS haft beträffande uppsiktsplikten? 

2.2 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om vård- och omsorgsnämnden uppfyller: 

 Kommunallagen, 6:7 

 Interna regelverk och policys  

 Budget 2017/2018 och fullmäktigebeslut 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med berörda 
tjänstemän, så som förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonom och urval av 
enhetschefer. Därtill har socialnämndens presidium, kommunstyrelsens ordförande och 
kommunfullmäktiges ordförande intervjuats. 

Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschef, ekonom och biträdande 
förvaltningschef. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat frågor inom äldreboenden, 
hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd, funktionshinderomsorg och 
rehabilitering. 

För utförandet har nämnden vård- och omsorgsförvaltningen som från och med 
september har en förändrad organisation. 

Förändringen består huvudsakligen i en omorganisering av tidigare funktioner. T.ex. 
finns nu en särskild kvalitets- och utvecklingsenhet där även verksamhetsutvecklare, 
MAS1 och SAS2 ingår. MAS och SAS låg tidigare som en stabsfunktion tillsammans 
med nämndsekreteraren. Myndighetskontoret var tidigare en särskild enhet men ingår 
nu i funktion hälso- och sjukvård. 

 

                                                
1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
2 Socialt ansvarig samordnare 
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3.2 Budget, utfall och prognos 2017-2018 

Budgeten för 2017 var 455 468 kkr. Utfallet blev ett minus på 14 002 kkr eller ca 3 
procent. Budgeten för 2018 uppgår till 467 370 kkr, vilket är en förstärkning med 
11 902 kkr eller ca 2,6 procent. Nämnden prognosticerar i maj månad ett underskott 
med 31 201 kkr (6,7 procent) för år 2018. Redan i februari prognosticerades ett 
underskott på 30 351 kkr. 

Huvudsakligen är det inom områdena personlig assistans, externa placeringar (LSS) 
och hemtjänsten som uppvisar ekonomiska underskott. 

2017-11-08 överlämnade förvaltningen förslag till detaljbudget 2018 till nämnden. I 
förslaget framgår att budgeten rent siffermässigt är i balans men också att 
förvaltningsledningen i text förklarade att budgetramen inte kommer att räcka för det 
uppdrag som nämnden har. Bland annat startades ett nytt boende inom 
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socialpsykiatrin under 2017 som nämnden menar inte har kompenserats i 
budgetramarna. Minskade intäkter i form av assistansersättning samt fortsatt höga 
kostnader för externa placeringar (LSS) har heller inte tagits höjd för i budgeten. 
Kommunstyrelsens ordförande har en avvikande uppfattning i dessa frågor och menar 
att nämnden har ett uppdrag att prioritera inom sin budgetram. 

I samtliga bokslutsprognoser under 2018 framhålls att det förväntade underskottet på 
över 30 miljoner kronor för året inte är ”oväntat då det i anslutning till arbetet med 
budget 2018 tidigt påvisades att det kommer bli ett stort minus 2018”. Liknande texter 
förekommer i nämndens protokoll från sammanträden under 2018. 

3.3 Åtgärdsförslag 

Som framgår av tidigare avsnitt har nämnden redan i samband med budgetarbetet inför 
2018 varit medveten om att det skulle bli ett ekonomiskt underskott budgetåret 2018. 
Vilka åtgärder har då beslutats för att få en ekonomi i balans? 

I en workshop som förvaltningen och nämnden genomförde den 10:e april 2018 
presenterades ett antal förslag till åtgärder, samt redan genomförda åtgärder, för att få 
en ekonomi i balans. 

Redan genomförda åtgärder (2017 och pågående) uppskattas ha gett ca 3 miljoner 
kronor i besparingar. Det handlar om indragning av två förvaltningsövergripande 
tjänster, en organisationsöversyn gäller vakant funktionschef (sammanslagning av 
hälso- och sjukvård och myndighetskontor), nattbemanning (som samordnas med 
särskilda boendens personal), LSS-patrull dagtid, översyn av scheman samt översyn 
av hyror. 

Förslagen som framfördes under workshopen beräknades även dessa till ca 3 miljoner 
kronor i besparingar. Förslagen är aktivering Mogärde äldreboende, aktivering särskilt 
boende (sänka ambitionsnivån), Hab-ersättning, palliativ vård, Esther, Massör, 
omvandla Vilan från särskilt boende, omfattande hemtjänstbehov styrs mot särskilt 
boende, se över antal boendeplatser och avtalsgenomgång. Förslagen har ännu inte 
lett till beslutade åtgärder. 

Det konstaterades vid samma workshop att behovet av effektiviseringar/besparingar 
var i storleksordningen 36,9 miljoner kronor varav personlig assistans står för 14,4 
miljoner kronor, externa placeringar 19 miljoner kronor och hemtjänsten 3,5 miljoner 
kronor för att få verksamheten att inrymmas inom beslutad budgetram. 

3.4 Politiska beslut 

Vi har gått igenom nämndens och kommunstyrelsens, inklusive arbetsutskottets, 
protokoll för åren 2017-2018 för att se vilka beslut som tagits i frågan om 
budgetunderskotten. 

3.4.1 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 

2017-03-30 behandlades februariprognosen som visade på ett underskott på -8 837 
tusen kronor för år 2017.  Det konstaterades att underskotten härrörde sig till 
verksamheter som nämnden har svårt att påverka, t.ex. högre vårdtyngd inom boende 
LSS, förskjutning av kostnader för personlig assistans samt externa placeringar LSS. 
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Åtgärder som prioriteras enligt protokollen är att fortsätta att arbeta för att minska 
sjukfrånvaron, prövning av vakanta tjänster samt arbeta med bemanningsplanering. 
Dessutom pågick en utvärdering av hemtjänsten som skulle mynna ut i en 
handlingsplan där ekonomi, planering och chefsroll skulle vara i fokus. 

2017-04-27 (marsprognosen) var prognosen ett underskott om -7 329 tusen kronor. 
Utöver de åtgärder som presenterades en månad tidigare framkommer nu även att ett 
hemtagningsteam ska startas upp under våren i syfte att minska kostnaderna till 
regionen för s.k. medicinskt färdigbehandlade. 

2017-05-18 (aprilprognosen) var prognosen -7 698 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2017-06-15 (majprognosen) var prognosen -7 383 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2017-09-28 (augustiprognosen) var prognosen -10 581 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2017-10-24 (septemberprognosen) var prognosen -9 347 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2017-11-23 (oktoberprognosen) var prognosen -10 032 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2018-03-22 (februariprognosen) var prognosen -30 351 tusen kronor huvudsakligen 
hänförligt till externa placeringar och personlig assistans. Det påpekas i samma 
protokoll att det stora underskottet inte är oväntat då det i anslutning till arbetet med 
budget 2018 tydligt påvisades att det kommer att bli ett stort minus 2018. Förutom 
underskott inom externa placeringar och personlig assistans skrivs att hemtjänsten 
dessutom under flera år tillbaka haft underskott. 

För att komma tillrätta med underskottet har vård- och omsorgsförvaltningen bl.a.: 
- valt att ej tillsätta vakanser på centrala tjänster 
- påbörjat översyn av nattbemanning 
- påbörjat granskning av externa hyror 
- fortsatt arbetet med verksamhetsanpassade och hälsosamma scheman m.m. 

I samma protokoll föreslår nämndens ordförande att överläggning omgående begärs 
med representanter för kommunstyrelsen med anledning av det allvarliga budgetläget. 

2018-04-26 (marsprognosen) var prognosen -30 416 tusen kronor. Inga nya 
åtgärdsförslag har tillkommit. 

2018-05-24 (aprilprognosen) var prognosen -31 562 tusen kronor. Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade: ”vård- och omsorgsnämndens ekonomi får en långsiktig 
lösning genom att hos kommunfullmäktige begära en utökad budget, samt genom 
effektivisering och prioritering av de tjänster som nämnden ska utföra och 
tillhandahålla”. Det beslutades även att ”kommunfullmäktige föreslås besluta att vård- 
och omsorgsnämnden tillförs medel med 17,7 miljoner kronor avseende externa 
placeringar och 13,5 miljoner avseende personlig assistans”. 
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3.4.2 Kommunstyrelsens protokoll 

2017-04-05 konstateras i protokoll att det främst är vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden som räknar med budgetöverskridanden. Avseende vård- och 
omsorgsnämnden handlar det om externa placeringar. 

2017-05-03 konstateras enligt protokollet vård- och omsorgsnämnden beslutat om 
åtgärdspaket bl.a. avseende kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn. 

2017-06-07 konstateras att nämnderna redovisar ett överskridande på 10,8 miljoner 
kronor. 

2017-10-04 konstateras att vård- och omsorgsnämnden har ökade kostnader för 
externa placeringar och minskade intäkter från försäkringskassan när det gäller LSS-
ärenden. 

2017-11-01 konstateras att vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett stort 
överskridande ”av samma skäl som tidigare redovisats”. 

2017-12-06 konstateras att vård- och omsorgsnämndens överskridande framför allt är 
att hänföra till externa placering och personlig assistans. 

2018-04-04 konstateras att vård- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott 
om ca 30 miljoner kronor. Det konstateras vidare att flera kommuner tillsammans har 
skickat en skrivelse till bl.a. regeringen, där man framhåller att kommunerna måste 
kompenseras för statens övervältring av kostnader med koppling till LS och att facklig 
samverkan har genomförts. 

2018-06-07 konstateras att vård- och omsorgsnämndens beräknade överskridande 
ökar med ytterligare en miljon kronor att hänföra till ökade kostnader för särskilt boende 
och hemtjänst. 

Vare sig under 2017 eller 2018 har alltså kommunstyrelsen krävt att vård- och 
omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att minska sitt ekonomiska underskott. Inte 
heller har kommunstyrelsen krävt någon särskild rapportering från nämnden om hur 
arbetet med att minska underskottet går. 

3.4.3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

Vi har fått vetskap om att vård- och omsorgsnämnden åtminstone vid två tillfällen har 
haft möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Något protokoll från dessa möten kan 
vi inte finna. Såväl nämnden som kommunstyrelsens ordförande bekräftar att de möten 
som förevarit inte blivit protokollförda. 

3.4.4 Uppföljning av åtgärder 

Uppföljning av åtgärder görs inte systematiskt. Vi kan inte se några spår av det i 
nämndens protokoll och områdeschefer vittnar om detsamma. Ambitionerna är höga 
och det startas många projekt i såväl produktivitets- som kvalitetshöjande syften. Det 
saknas dock prioritering av projekten varför många projekt ”rinner ut i sanden”. Ett 
exempel är arbetet med IBIC3 som startats om tre gånger. En försvårande 

                                                
3 Individens behov i centrum 



 

Rapport Vårdomsorg Vetlanda.docx  9 

© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

omständighet är en hög personalomsättning varför en systematisk uppföljning av 
åtgärder är än mer viktig enligt intervjuade. 

3.5 Ekonomisk uppföljning och kommunikation 

Nämndens ekonomi följs upp månatligen och presenteras för nämnden vid varje 
sammanträde. Som administrativt stöd används Hypergene som budgetansvariga 
chefer tycker är ganska enkelt att använda. Nämndens ekonom är ett bra stöd för 
cheferna, anser de. Cheferna får stöd i varierande grad utefter behov. 

I samband med prognostillfällena har ekonom kontakt med funktionscheferna och de 
flesta av områdescheferna. Tillsammans med förvaltningschef träffar ekonom samtliga 
funktionschefer för att med det uppföljningsunderlag som tagits fram med 
områdescheferna gå igenom utfall och prognos. Förvaltningsledningen tycker att det 
fungerar bra. Vi kan konstatera att prognossäkerheten från prognostillfälle till 
prognostillfälle synes vara god. Vi de tillfällen prognosen avvikit kraftigt, t.ex. i slutet av 
2017, fanns vid prognostillfället okända faktorer som påverkade det slutgiltiga resultatet 
för året. I det fallet handlade det om inflyttade personer med stora behov av stöd enligt 
LSS. 

3.6 Budgetberedning 

Redan i den första bokslutsprognosen för året (2018) konstateras att den negativa 
ekonomiska prognosen om minus 30 miljoner kronor var väntad. Det var också väntat 
att det skulle handla om minskade intäkter från försäkringskassan, stora behov av 
externa placeringar LSS och hemtjänst. Det framgår även att förhållandena framfördes 
under budgetprocessen inför budget 2018. 

Såväl nämnden som kommunstyrelsen var medvetna om att budgeten 2018 (och även 
2017) inte skulle hålla inom ovan nämnda verksamheter. En dialog kring frågorna har 
förevarit men det har också varit, som det framställs, ”okey” att göra på det viset 
eftersom alla ändå varit medvetna om det. Det är enligt uppgift en kultur i Vetlanda 
kommun att göra så. 

En orsak till att budgetberedningen inte ansett att vård-och omsorgsnämnden behövt 
en utökad budget för t.ex. personlig assistans (minskade intäkter från 
försäkringskassan) är att en utredning pågår. Man har hoppats att försäkringskassan 
ska ompröva sina beslut i för kommunen ekonomiskt gynnsam riktning. 

3.7 Nämndens kostnadsnivå 

I detta avsnitt har vi använt KOLADA för att jämföra Vetlanda kommuns kostnader 
inom några olika verksamheter med andra kommuner. Senast tillgängliga jämförelsetal 
är från verksamhetsåret 2017. 
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3.7.1 Särskilt boende 

 

Tabellen ovan visar hur Vetlanda kommuns kostnader står sig i förhållande till 
Jönköpings läns kommuner samt i förhållande till ”liknande kommuner”. I länet är det 
två kommuner som redovisar lägre kostnad per brukare i särskilt boende än vad 
Vetlanda kommun gör. Det är Jönköpings och Tranås kommuner. Av de åtta 
kommuner som KOLADA definierar som liknande kommuner är det också två 
kommuner som uppvisar lägre kostnader – Falköpings och Laholms kommuner. 

3.7.2 Hemtjänst 

I detta avsnitt redovisar vi kostnader per invånare och kostnad per brukare. 

Vi ser av tabellen nedan att kostnaderna per invånare i Vetlanda kommun ligger 583 
kr per invånare högre än genomsnittet i länet och 92 per invånare jämfört med liknande 
kommuner. Med Vetlandas 27 351 invånare (31 dec 2017) innebär detta att kostnaden 
skulle vara närmare 16 miljoner kronor lägre om man kunde hamna på länssnittet och 
2,5 miljoner kronor lägre om man kunde hamna på snittet för jämförbara kommuner. 

 

2015 2016 2017

 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 807 547 883 896 927 739

         Mullsjö - - -

         Värnamo 857 055 1 168 813 1 382 293

         Aneby 1 021 989 1 241 654 1 156 782

         Vaggeryd - 985 338 1 036 346

         Gnosjö 894 332 873 041 955 934

         Habo 849 273 920 225 952 941

         Nässjö 851 977 874 627 931 663

         Sävsjö 817 923 831 790 892 087

         Eksjö 714 133 799 755 858 619

         Gislaved 787 135 804 917 856 856

         Vetlanda 751 535 717 816 753 341

         Jönköping 669 848 673 124 686 708

         Tranås 667 814 715 646 669 298

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2016 744 792 797 179 834 410

         Ljungby 869 456 1 078 397 1 048 170

         Ulricehamn 732 783 812 060 903 583

         Boden 847 449 831 772 860 347

         Ronneby 734 224 772 184 857 780

         Lindesberg 788 951 809 803 846 006

         Vetlanda 751 535 717 816 753 341

         Falköping 675 155 718 034 700 544

         Laholm 565 524 558 006 624 439
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Kostnaderna per invånare äldre än 80 år är lägre i Vetlanda kommun oavsett om vi 
jämför med länet eller jämförbara kommuner. 

 

 

2015 2016 2017

 Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 3 823 3 921 4 056

         Eksjö 5 856 6 313 6 514

         Tranås 5 104 5 746 5 645

         Aneby 4 854 5 015 5 091

         Vetlanda 4 186 4 415 4 639

         Gnosjö 4 373 4 400 4 130

         Värnamo 3 854 4 005 4 113

         Nässjö 3 838 3 909 3 977

         Habo 3 754 3 675 3 884

         Jönköping 2 899 2 973 3 352

         Mullsjö 3 159 2 900 3 204

         Gislaved 2 215 2 913 3 103

         Sävsjö 2 450 2 705 3 075

         Vaggeryd 3 155 2 001 1 997

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2016 4 334 4 310 4 547

         Ljungby 5 797 5 885 6 351

         Ronneby 4 570 4 853 4 963

         Vetlanda 4 186 4 415 4 639

         Lindesberg 3 925 4 115 4 328

         Boden 4 681 4 098 4 309

         Falköping 4 113 4 090 4 118

         Laholm 3 617 3 670 4 012

         Ulricehamn 3 633 3 460 3 747

 Riket 3 511 3 539 3 635

2015 2016 2017

 Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 90 717 94 151 99 411

         Habo 153 320 154 390 158 073

         Eksjö 101 577 110 214 120 500

         Aneby 105 422 111 555 117 686

         Tranås 91 308 94 505 113 346

         Gnosjö 112 857 114 385 109 631

         Värnamo 81 184 91 613 94 795

         Vetlanda 80 080 86 541 92 050

         Jönköping 77 726 80 556 88 845

         Nässjö 78 830 84 223 88 112

         Mullsjö 84 018 77 884 83 568

         Gislaved 60 712 77 079 80 207

         Sävsjö 71 182 75 395 78 234

         Vaggeryd 81 104 65 618 67 293

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2016 92 848 95 405 101 510

         Ljungby 107 232 110 035 119 372

         Boden 107 290 109 472 118 389

         Lindesberg 95 953 103 889 105 577

         Ronneby 95 155 98 342 102 705

         Vetlanda 80 080 86 541 92 050

         Falköping 89 712 88 227 89 500

         Ulricehamn 83 477 81 275 89 048

         Laholm 71 115 76 592 85 983

 Riket 94 801 96 405 98 767
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Tabellen nedan visar genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och 
månad för brukare äldre än 65 år. Vetlanda ligger på genomsnittet för jämförbara 
kommuner men högre än genomsnittet för länet. 

 

  

Brukartiden i Vetlanda vet vi att den ligger på uppmätta 64 procent. Tyvärr är statistiken 
från KOLADA bristfällig i detta avseende och därför kan vi inte göra någon jämförelse 
med andra kommuner. Brukartiden är ett väsentligt mått för att mäta produktiviteten i 
hemtjänsten. Vård- och omsorgsnämndens mål för brukartiden är 75 procent. Om 
denna hade uppnåtts hade kostnaderna varit lägre, d.v.s. det hade behövts färre 
anställda för att utföra uppdraget. I SKL:s skrift ”Koll på hemtjänsten” framgår att flera 
kommuner har funnit att ca 75-80 procent av den tillgängliga arbetstiden behöver 
utföras hos brukaren för att uppnå en godtagbar resursanvändning. 

Kostnaden per brukare redovisas i tabellen nedan. I förhållande till ett genomsnitt i 
länet är kostnaderna relativt låga men i jämförelse med liknande kommuner ligger 
Vetlanda ganska högt i kostnader. Som skrivits ovan hänger brukartiden starkt ihop 
med kostnad per brukare. 

2015 2016 2017

Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och 

månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 31 31 30

         Eksjö 50 58 57

         Aneby 43 44 38

         Vetlanda 30 31 33

         Värnamo 29 32 32

         Gislaved 26 29 31

         Jönköping 28 29 30

         Mullsjö 23 25 28

         Habo 26 29 27

         Nässjö 25 27 27

         Tranås 37 25 26

         Gnosjö 25 25 23

         Vaggeryd - 24 23

         Sävsjö 23 23 22

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda 35 33 33

         Ljungby 40 43 42

         Laholm 41 38 39

         Ronneby 38 33 35

         Lindesberg 30 30 33

         Vetlanda 30 31 33

         Boden 41 33 31

         Falköping 33 32 28

         Ulricehamn 22 21 21

 Riket 35 35 35
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3.7.3 Funktionshinderomsorg 

3.7.3.1 Enligt LSS 

De relevanta jämförelsetal per brukare inom LSS som vi finner i KOLADA är kostnad 
per plats i LSS-boende samt för daglig verksamhet. 

Nedanstående tabell visar att kostnaderna per boende i LSS-boende är låga i 
jämförelse med länets kommuner och i jämförelse med liknande kommuner LSS. 
(Siffror för 2017 saknas så vi har rangordnat efter 2016 års kostnader). Däremot har 
andelen personer med boende enligt LSS ökat i förhållande till totalt antal personer 
med insatser enligt LSS. 

2015 2016 2017

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 246 507 256 586 273 217

         Tranås 290 886 385 524 395 291

         Habo 363 199 368 116 384 819

         Eksjö 316 053 328 813 353 836

         Värnamo 260 086 284 480 309 893

         Vetlanda 255 399 281 247 298 059

         Aneby 244 177 233 225 265 639

         Gnosjö 287 321 275 575 261 262

         Sävsjö 195 630 222 878 251 102

         Jönköping 206 464 221 374 240 251

         Nässjö 203 206 220 557 238 764

         Gislaved 150 590 182 952 203 927

         Mullsjö 171 324 163 237 175 500

         Vaggeryd 260 257 167 646 173 479

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2016 251 248 248 684 264 346

         Ljungby 329 992 324 863 353 783

         Vetlanda 255 399 281 247 298 059

         Lindesberg 258 646 267 518 296 331

         Ronneby 238 559 268 932 274 028

         Boden 308 295 275 706 266 986

         Ulricehamn 250 027 226 538 255 378

         Falköping 210 313 208 838 218 548

         Laholm 162 906 168 392 185 368

 Riket 232 409 - -
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Tabellen nedan visar att kostnaderna för daglig verksamhet i Vetlanda är högre än 
länssnittet och även i jämförelse med liknande kommuner LSS. Vetlanda ligger dock 
lägre i kostnader än ett riksgenomsnitt. 

 

2015 2016 2017

 Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 893 179 797 613 797 406

         Habo 2 134 000 .. 1 079 800

         Gislaved 970 986 995 354 -

         Sävsjö 798 581 949 143 929 586

         Nässjö 942 329 931 122 -

         Gnosjö 816 000 843 643 -

         Värnamo 848 381 841 383 -

         Jönköping 845 353 838 577 -

         Mullsjö 867 188 835 500 -

         Vaggeryd 907 342 747 432 -

         Vetlanda 795 015 741 014 -

         Aneby 686 550 702 650 754 050

         Eksjö 651 680 667 686 -

         Tranås 347 917 477 845 426 188

 Liknande kommuner LSS, Vetlanda, 2016 990 929 1 015 604 1 056 885

         Ronneby 1 069 182 1 137 226 1 165 188

         Simrishamn 994 143 1 078 395 -

         Mjölby 1 044 367 1 055 885 1 011 329

         Gislaved 970 986 995 354 -

         Ludvika 916 424 989 544 1 081 714

         Arvika 930 570 982 782 969 309

         Alvesta 1 010 833 870 043 -

         Vetlanda 795 015 741 014 -

 Riket 922 288 959 280 985 341

2015 2016 2017

 Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 157 773 161 222 176 165

         Värnamo 214 700 223 479 245 975

         Gislaved 251 611 205 485 226 606

         Gnosjö 188 500 206 615 204 280

         Vetlanda 174 553 190 110 203 711

         Jönköping 183 959 181 882 191 114

         Nässjö 154 353 171 164 186 199

         Aneby 105 115 132 656 174 250

         Mullsjö 159 115 142 897 173 000

         Sävsjö 134 500 126 491 159 196

         Habo 79 050 112 778 151 947

         Eksjö 133 435 139 358 143 771

         Vaggeryd 164 102 151 353 136 492

         Tranås 108 055 111 622 93 606

 Liknande kommuner LSS, Vetlanda, 2016 201 999 186 817 186 675

         Gislaved 251 611 205 485 226 606

         Alvesta 307 717 279 152 214 292

         Mjölby 193 642 172 626 207 847

         Vetlanda 174 553 190 110 203 711

         Arvika 192 740 179 613 190 416

         Simrishamn 183 957 188 313 169 661

         Ronneby 143 811 142 522 149 504

         Ludvika 140 515 140 009 148 402

 Riket 211 637 210 967 216 858
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3.7.3.2 Enligt SoL 

Kostnaden per invånare för funktionshinderomsorg enligt SoL är hög i Vetlanda 
kommun både i jämförelse med länssnittet och i jämförelse med liknande kommuner. I 
jämförelse med liknande kommuner är kostnaden per invånare 0-64 år 445 kr högre. 
Vetlanda kommun har ca 21000 invånare i åldern 0-64 år vilket skulle innebära att den 
totala kostnaden skulle vara ca 9 miljoner kronor lägre om kommunen legat på ett 
genomsnitt av liknande kommuner. 

 

 

3.8 Riktlinjer för biståndsbedömning 

Att ha tydliga riktlinjer för biståndsbedömning är väsentligt såväl ur 
rättssäkerhetsperspektiv som effektivitetsperspektiv. Alltför otydliga riktlinjer innebär 
risk för godtycklig bedömning och att alla medborgare kan få olika bedömning 
beroende på vilken handläggare som har hand om ansökan. Det påverkar i sin tur även 
kostnaderna eftersom insatserna kan påverkas. 

Vetlanda kommuns riktlinjer är ganska lika många av de riktlinjer vi har studerat i andra 
kommuner. De visar vad kommunen erbjuder och vilken frekvens av olika insatser som 
kan vara aktuella. 

I flera av insatserna står ”vid särskilda omständigheter prövas frekvensen…”. Det 
framgår dock inte tydligt vilken typ av omständigheter som kan ligga till grund för 
avsteg från riktlinjerna. 

I flera kommuner pågår nu, precis som vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda tog upp 
i sin workshop i år, en strävan att förmå hemtjänstmottagare med omfattande insatser 
att istället acceptera en plats i särskilt boende. Det finns exempel på kommuner som, 

2015 2016 2017

 Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 1 137 1 059 1 193

         Nässjö 1 804 1 852 2 063

         Eksjö 1 423 1 420 1 797

         Vetlanda 1 423 1 397 1 645

         Tranås 2 074 1 439 1 620

         Jönköping 1 515 1 503 1 572

         Mullsjö 731 1 262 1 231

         Gislaved 987 860 1 032

         Habo 1 276 1 086 971

         Vaggeryd 919 409 883

         Värnamo 711 728 737

         Gnosjö 564 603 691

         Sävsjö 750 606 648

         Aneby 602 606 626

 Liknande kommuner LSS, Vetlanda, 2016 1 144 1 152 1 200

         Ludvika 1 861 1 984 1 808

         Vetlanda 1 423 1 397 1 645

         Simrishamn 1 154 1 436 1 622

         Alvesta 1 401 1 183 1 386

         Ronneby 907 933 1 048

         Gislaved 987 860 1 032

         Arvika 867 711 807

         Mjölby 829 957 697

 Riket 1 314 1 357 1 380
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med hänvisning till socialtjänstlagen, avslagit ansökan om hemtjänst och istället 
erbjudit boende. Flera fall ligger i förvaltningsrätten för prövning. 

Vetlanda kommuns riktlinjer är individinriktat och är utformade med individens behov i 
centrum (IBIC). 

Berörda områdeschefer upplever att biståndsbesluten är tydliga, d.v.s. det framgår 
tydligt av besluten vad varje brukare har för behov. 

3.9 Resursfördelning 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen sker en fast budgetfördelning till alla 
verksamheter förutom hemtjänsten. 

Hemtjänsten ersätts utifrån Lagen om valfrihet (LOV) och den ersättningsmodell som 
togs fram då man införde LOV i Vetlanda 2011. Det innebär att verksamheterna ersätts 
per utförd timme månadsvis i efterskott. 

Särskilda boenden och korttidsboende ersätts med en fast summa per plats. 

För boende inom LSS och SoL görs mätningar av uppskattad vårdtyngd. Det ger ett 
behov av årsarbetare och sedan fördelas budgeten utifrån detta för nästkommande år. 

Personlig assistans budgeteras utifrån beslutade timmar. 

Hälso- och sjukvård har en fast budget som är konstant sedan införandet av 
hemsjukvården 2013. 

För närvarande planerar förvaltningen att ta fram en modell för resursfördelning, i första 
hand inom särskilda boende för äldre. 

4 Slutsats 

Vård- och omsorgsnämnden kommer av allt att döma att få ett stort ekonomiskt 
underskott innevarande år. Även förra året uppvisades ett kraftigt underskott om än 
inte lika stort. Förslag till åtgärder har tagits fram och en del har beslutats. De åtgärder 
som har beslutats och genomförts har dock inte resulterat i de kostnadsminskningar 
som har krävts för att få en ekonomi i balans. Åtgärderna har varit av karaktären 
återhållsamhet och översyner av bemanning, hyror och liknande. Det är förvisso viktigt 
men har inte på långa vägar räckt till. 

Nämnden har inte tagit några beslut om kraftfulla åtgärder för att ekonomin ska 
förbättras. Inte heller har kommunstyrelsen i sin uppföljning av ekonomin krävt åtgärder 
från vård- och omsorgsnämndens sida. Man har i sina protokoll bara konstaterat att 
nämnden har ett kraftigt underskott och kommer att göra ett stort underskott 2018. 

Nämndens budget för 2018 är orimlig med det uppdrag som nämnden har. Utifrån 
jämförelser med andra jämförbara kommuner finns det en effektiviseringspotential på 
kanske runt tio miljoner kronor. Men underskottet kommer i år att bli tre gånger så stort. 
Detta har både nämnden och budgetberedningen känt till under budgetprocessens 
gång. 

Då uppstår naturligt frågan om varför budgeten utformades som den gjorde. Hur kan 
nämnden besluta om en budget som man från början visste inte skulle hålla? Och hur 
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kan kommunstyrelsen som budgetberedare föra fram ett budgetförslag till 
kommunfullmäktige som man visste inte skulle hålla? 

En orsak till att budgetberedningen inte ansett att vård-och omsorgsnämnden behövt 
en utökad budget för t.ex. personlig assistans (minskade intäkter från 
försäkringskassan) är att en utredning pågår. Man har hoppats att försäkringskassan 
ska ompröva sina beslut i för kommunen ekonomiskt gynnsam riktning. 

Det är, enligt vår uppfattning, en dålig ekonomistyrning att hoppas på att staten ska 
lösa problemen. Det är vidare en dålig ekonomistyrning att ge en budget som är 
omöjlig att hålla sig inom. Det riskerar bara att verksamheten ger upp och att respekten 
för budgeten undergrävs. Det innebär också att det blir oerhört svårt att följa upp om 
verksamheten är effektiv eller inte. 

Respekten för att åtminstone försöka hålla budgeten bedömer vi ändå finns bland 
tjänstemännen i förvaltningen. Uppföljningskedjan, d.v.s. från första linjens chefer och 
upp mot förvaltningsledningen, är fungerande. Prognossäkerheten är hög vilket 
indikerar att budgetansvariga chefer har god kontroll på sin verksamhet och kostnader. 

Men på det sätt på vilket budgetarbetet hanteras i Vetlanda kommun anser vi vara 
oansvarigt. Om ansvariga politiker anser att det är ”okey” att inte hålla budget eftersom 
alla ändå vetat från början att det inte skulle hålla, då saknas politisk styrning och 
kontroll. 

4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Hur upplever nämnden att dialogen med budgetberedningen fungerar? Bedöms 
tilldelade resurser vara rimliga i förhållande till nämndens volymer och 
verksamhetsområden? 

Både nämnd och budgetberedning tycks vara nöjda med den dialog som förevarit 
under budgetberedningen. Nämnd och budgetberedning har varit överens om att 
tilldelade resurser inte är rimliga i förhållande till nämndens volymer och 
verksamhetsområden. Ändå förelägger budgetberedningen ett budgetförslag till 
fullmäktige som inte har någon förankring i verkligheten. Och ändå beslutar nämnden 
om en internbudget som likaledes inte har någon förankring i verkligheten. 

Vi bedömer att detta är långt ifrån ändamålsenligt. 

Hur har kostnadsnivån utvecklats och inom vilka områden? Finns analys kring 
orsak till kostnadsutvecklingen? 

De områden som sticker ut kostnadsmässigt och i förhållande till budget är hemtjänst, 
LSS och externa placeringar. Alla de tre områdena har ökat i kostnader de senaste 
åren. Hemtjänstens kostnader per hemtjänstmottagare har t.ex. ökat med nästan 17 
procent mellan 2015-2017 och med 11 procent per hemtjänsttimme. Det är mer än vad 
lönekostnaderna har ökat. Antalet beviljade timmar har ökat från 30 i genomsnitt till 33 
per hemtjänstmottagare. 

Den analys som förvaltningen gjort är framför allt inom hemtjänsten. Målet är 75 
procent brukartid och utfallet just nu är 64 procent. Analysen är att flera nya chefer 
ännu inte är ”varma i kläderna”. 
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För LSS är analysen att staten vältrat över kostnader till kommunen till följd av fler 
avslag för personlig assistans och inflyttning av personer med behov av stöd enligt 
LSS. 

Vi bedömer att analysen är ändamålsenlig. 

Finns en ändamålsenlig resursfördelning för de olika verksamheterna inom 
förvaltningen? 

Det enda område som omfattas av en volymrelaterad resursfördelning är hemtjänst. 
För övriga gäller en fast budget som beräknats på lite olika sätt. 

Förvaltningen planerar att se över resursfördelningen, framför allt för särskilt boende 
äldre. 

Hemtjänstens ersättning bygger på en brukartid om 75 procent, vilket är ambitiöst men 
inte omöjligt att uppnå. 

För verksamheter som har en tydlig volymvariation är det bra att ha volymrelaterad 
ersättning. För t.ex. boenden där det i princip är fullbelagt är vinsten med 
volymrelaterad ersättning mindre. Möjligen kan det innebära en snabbare omsättning 
vid utflyttning och/eller när en boende avlider. 

På vilket sätt och med vilken periodicitet sker ekonomisk uppföljning och 
årsprognos? 

Prognoser sker i samband med uppföljning av ekonomin. Det sker i sin tur i stort sett 
varje månad förutom under sommaren. Årsprognos läggs redan efter analys av februari 
månads utfall och presenteras på nämndens nästkommande sammanträde. 

Ekonomisk uppföljning från första linjens chefer och uppåt i organisationen sker 
månatligen och med stöd av förvaltningens ekonom. 

Vi bedömer att ekonomisk uppföljning och prognosarbetet är ändamålsenligt i den 
meningen att den görs med en rimlig periodicitet och med en hög kvalitet. Hur sedan 
resultatet av uppföljningen används är en helt annan fråga. 

Finns tydliga riktlinjer och rutiner för biståndsbedömningen? 

Vi bedömer att riktlinjerna kan utvecklas till att framför allt innehålla mer exempel på 
när avsteg från riktlinjerna kan göras. Verksamheterna anser att de får tydliga och 
vägledande uppdrag från biståndshandläggarna. 

Finns ändamålsenlig kompetens/resurser inom nämnden för att säkerställa en 
fungerande kommunikation och rapportering mellan olika nivåer i organisationen 
med fokus på ekonomistyrning och uppföljning? 

Vi bedömer att förvaltningen har bra verktyg (Hypergene) som budgetansvariga chefer 
kan använda, att cheferna är insatta i sin ekonomi och att de får ett gott stöd från 
förvaltningens ekonom. 

Vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig kompetens/resurser inom nämnden 
för att säkerställa en fungerande kommunikation och rapportering mellan olika nivåer i 
organisationen med fokus på ekonomistyrning och uppföljning. 
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Finns en tydlig analys samt ledning och styrning (politisk- respektive 
tjänstemannaledning) som kommunicerar ut krav på besparingar och åtgärder? 

Politiskt saknas det krav på besparingar och åtgärder. Till stor del, bedömer vi, har 
även tjänstemannaledningen resignerat utan att för den skull ha släppt taget. I olika 
tjänstemannaskrivelser refereras till att det redan i budgetberedningen var tydligt att 
budgeten inte skulle komma att räcka till. 

Har nämnden tagit fram förslag och beslutat om åtgärder för att nå en budget i 
balans? 

Svaret på ovanstående revisionsfråga är nej. Förslag har tagits fram och det har 
beslutats om åtgärder men långt ifrån vad som skulle behövas för att uppnå en budget i 
balans. 

Vilken roll har KS haft beträffande uppsiktsplikten? 

I kommunallagens 6 kap 1§ stadgas att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens eller landstinget angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

I detta ligger att kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att 
utskotten, beredningar och nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen 
används ändamålsenligt. 

I uppsiktsplikten ligger alltså mer än att bara hålla sig informerad om övriga nämnders 
verksamhet och ekonomiska situation. Uppsikten innebär att ha ett särskilt ansvar för 
att tillse att nämndernas verksamhet bedrivs på det sätt som fullmäktige har beslutat. 

I Vetlanda kommun har vi en nämnd som till budgetberedningen har lagt fram ett 
förslag till budget som ingen tror på. Vi har en kommunstyrelse som till fullmäktige 
lägger fram ett förslag till budget som ingen tror på. Kommunstyrelsen har samtal med 
vård- och omsorgsnämnden som inte protokollförs. Och de protokoll som förs 
innehåller i stort sett bara konstaterande om vård- och omsorgsnämndens prekära 
ekonomiska läge. 
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Vad kommunstyrelsen i första läget borde ha gjort är att redan under 
budgetberedningen försäkrat sig om att vård- och omsorgsnämndens budget var 
verklighetsförankrad. Därefter, om ett budgetunderskott fortfarande hade förevarit, ställt 
skarpa krav på nämnden att vidta åtgärder för att hålla sin budget. Om inte detta hade 
hjälpt, tillskriva fullmäktige och föreslå fullmäktige besluta om åtgärder. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i Vetlanda inte tar sin uppsiktsplikt på allvar 
och att den därmed inte är ändamålsenlig. 
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