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Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över hur 
äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande 

   

Granskningens inriktning 

EY har på uppdrag av stadens revisorer 
granskat om kommunstyrelsen har haft en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 
äldrenämnden i enlighet med de krav som  
ställs i kommunallagen.  

Iakttagelser och slutsatser 

Äldrenämnden har sedan 2010 redovisat ett 
negativt resultat. Utfallet 2016 blev -62,5 mnkr. 
Ett så kraftigt underskott i en verksamhet som 
styrs av en rättighetslagstiftning kan knappast  
på kort sikt åtgärdas enbart genom att 
kostnaderna minskas.  

Inför 2015, i beredningsprocessen av budget 
2015, gjorde kommunstyrelsen bedömningen  
att äldrenämnden tillfördes medel motsvarande 
underskottet i bokslutet 2014 tillsammans med 
uppräkningar av löner och priser.  

Kommunstyrelsen behöver bedriva en aktiv  
och insiktsfull uppsikt när äldrenämnden 
prognosticerar och redovisar stora budget-
avvikelser. Kommunstyrelsen har dock inte 
närmare definierat innehållet i uppsikten och 
hur den ska genomföras. I praktiken genom- 
för kommunstyrelsen uppsikten över äldre-
nämnden och övriga nämnder i huvudsak inom 
ramen för stadens styr- och planeringsmodell. 

Vår bedömning är att äldrenämnden borde  
ha vänt sig till fullmäktige i form av ett särskilt 
ärende med en begäran att få redovisa ett 
minusresultat eller alternativt en utökad 
budgetram. Kommunstyrelsen borde inom 
ramen för uppsikten när äldrenämnden valde 
att inte vända sig till fullmäktige uppmärk-
samma nämnden på att göra det eller att själv 
föra frågan till fullmäktige.  

Åtgärder som äldrenämnden beslutade om 
2015 och 2016 har till stora delar genomförts 
under 2016 och börjat få effekter fr.o.m. andra 
kvartalet 2016. Kommunstyrelsen har under 
2016 inom ramen för uppsikten dels analys-
erat äldrenämndens beslutade åtgärder,  
dels följt nämndens rapportering om 
genomförandet.  

Förutsättningarna för kommunstyrelsens 
uppsikt under 2016 har i stor utsträckning 
bestämts av hur uppsikten har utövats över 
nämnden tidigare år och av de faktiska 
åtgärder som nämnden vidtagit. Det är 
framförallt under 2016 som äldrenämnden 
implementerat ett mer samlat åtgärdspaket  
för att komma till rätta med den ekonomiska 
obalansen.  Nämnden har bedömt att 
utvecklingen under 2016 innebär ett trendbrott 
vad gäller volymutvecklingen inom hem-
tjänsten och att budgeten för 2017 är i balans.  

Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen under 2016 har haft en i 
stort sett tillräcklig uppsikt över äldrenämnden.  

Rekommendationer 
Vi ger följande rekommendation till 
kommunstyrelsen:  

 att under 2017 bedriva en aktiv uppsikt 
över äldrenämndens arbete för att nå en 
ekonomi i balans. 

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till kommunstyrelsen för yttrande senast den 
2017-06-30.  
 
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, 
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund  
tfn: 070-519 14 00  eller revisionssekreterare 
Annette Björnsson tfn: 021-39 29 21. 
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