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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr SOCN 2020/375

Socialnämnden

Revisionsskrivelse och revisionsrapport nr 6 2020
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer
Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande över revisionsskrivelse 2020-12-11 enligt
bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och socialnämndens ekonomistyrning med
fokus på budgetprocessen. De rekommenderar socialnämnden att skyndsamt färdigställa
pågående utvecklingsarbete i syfte att skapa en effektiv styrning. Socialnämnden ska
svara på revisorernas rekommendationer senast 2021-04-01. Socialnämnden svarar att
det finns ett framtaget verktyg som stöd för analys. Implementeringen 2020 blev något
fördröjt på grund av pandemin men den fortsätter under 2021.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Nacka gav EY i uppdrag att granska om
kommunstyrelsen och socialnämnden har en tillräcklig ekonomistyrning med fokus på
budgetprocessen. Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen och
socialnämnden till viss del har en tillräcklig ekonomistyrning inom budgetprocessen.
Bedömningen grundas på att det för granskade nämnder noteras budgetavvikelser för
samtliga år i den jämförelse som skett 2018-2020.
Revisorerna ser positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom socialnämnden med att
ta fram verksamhetsmått och att det ger en möjlighet för nämnden att uppnå en
tillräckligt god säkerhet i prognos och styrning. I revisionsskrivelsen lämnas två
rekommendationer till kommunstyrelsen som redovisas i ett särskilt yttrande till
revisorerna och en rekommendation till socialnämnden.
Socialnämnden rekommenderas att skyndsamt färdigställa pågående utvecklingsarbete i
syfte att skapa en effektiv styrning. Socialnämnden ska svara på revisorernas
rekommendationer senast 2021-04-01.
Socialnämnden svarar att det finns ett framtaget verktyg som stöd för analys.
Implementeringen 2020 blev något fördröjt på grund av pandemin men den fortsätter
under 2021.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

2 (2)

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till yttrande får inga direkta ekonomiska konsekvenser men revisorernas
granskning medverkar till bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet inom
socialnämndens ansvarsområde.
Konsekvenser för barn
Förslaget till yttrande får inga direkta konsekvenser för barn men en effektiv verksamhet
gynnar barnens möjlighet att få goda uppväxtvillkor.
Handlingar i ärendet
1. Revisionsskrivelse 2020-12-11 Granskning av ekonomistyrningen i budgetprocessen
2. Revisionsrapport 6 2020 Granskning av ekonomistyrningen i budgetprocessen
3. Förslag till yttrande
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