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Ekonomisk uppföljning per 31 december 2018

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 25 september 2018, § 197 att ”socialnämndens ekonomi
ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen månatligen fr o m oktober månad
2018”.
Den ekonomiska uppföljningen per den 31 december 2018 är den som ligger till grund
för årsredovisningen. Årsredovisningen för 2019 ska informeras under v 7 till
socialnämnden och v 8 ska kommunstyrelsen få information om det ekonomisk utfallet
för socialnämnden.
Socialnämnden hade sitt första nämndsammanträde 9 januari 2019. Nämnden fick ingen
ekonomisk redogörelse per 31 december eftersom transaktioner fortfarande sker för
december. Eftersom socialnämnden har många nya ledamöter, fick nämnden en kort
genomgång av det ekonomiska utfallet per 30 november 2018.

Beskrivning av ärendet
I förvaltningen har vi fortsatt arbeta i två spår. Dels fortsatt arbete kring orsakerna till
att vi inte kommit tillrätta med äldreomsorgens underskott, som varit under flertalet år.
Dels arbetar vi med resursfördelningen, det så kallade ”blanka bladet” 2019, för att få
ordning och reda samt samsyn i budgetering, uppföljning och kontering.
När det gäller äldreomsorgen har jag haft enskilda samtal med samtliga enhetschefer
inom äldreomsorgen. Vi har fått fram ett antal områden som vi ser behöver utvecklas
och tydliggöras. Vi behöver bl. a få in tydlighet, stöttning och utveckling. Vi har haft
ytterligare enskilda samtal med alla enhetscheferna inom äldreomsorgen för att sätta
upp ekonomiska mål för respektive enhet. Vi ser att förutsättningarna och
utmaningarna, till viss del, skiljer sig mellan enheterna.
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När det gäller resursfördelningen ”blanka bladet” 2019, håller vi på med att inventera
samtliga ansvar, göra bedömningar kring hur det ser ut och borde se ut. Vi sätter
tidsplaner för när olika typer av förändringar behöver göras. Samtliga chefer inom
socialförvaltningen är involverade i detta arbete.

Pernilla Thunander
Socialdirektör

