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Säkerställer nämnden en ändamålsenlig ekonomistyrning? 
 

 
 

 

Mot bakgrund av detta har kommunrevisionen gjort en granskning av nämndens 

ekonomistyrning. Sammanfattningsvis visar granskningen att nämnden i huvudsak 

säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. I granskningen har ett antal 

förbättringsområden identifierats. 

Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? 

Uppföljning Långsiktig ekonomistyrning 

Vad har granskningen visat som gör att revisorerna tycker att dessa 

områden behöver förbättras?  

Uppföljning 

- Det framgår inte tydligt i dokumentation när åtgärder för budget i balans 

har beslutats och inte heller hur åtgärdernas effekter ska följas upp. 

- Uppföljningen visar att orsakerna till det tidigare prognostiserade 

underskottet till stor del kvarstår. Nämnden har inte fattat ytterligare 

beslut utifrån den uppföljning som erhållits. 

 

Revisonen rekommenderar nämnden att tillse en tydligare uppföljning kring 

åtgärder för budget i balans så att det framgår hur en åtgärd beslutats och hur 

dess effekter ska följas upp. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionen rekommenderar nämnden att ytterligare förtydliga styrningen 

mot långsiktig budget i balans i relation till nämndens behovsanalys och 

uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare åtgärder. 

 

 

 

Vill du veta mer om vad som framkom i granskningen? Läs hela 

rapporten på kommunens hemsida, www.kungsbacka.se 

Långsiktig ekonomistyrning 

- Nämndens delårsuppföljning per april visade initialt på ett underskott 

medan nämnden per augusti prognostiserar budget i balans per helår. 

- Det prognostiserade utfallet är inte primärt ett resultat av nämndens 

effektiviseringar. Utfallet balanseras i nuläget av statsbidrag samt 

tillkommande medel för merkostnader i samband med pandemin.  

- Nämnden har under flera år arbetat med att minska kostnaderna och 

har aviserat till kommunledningskontoret att det krävs långsiktiga 

budgetförutsättningar för att hantera uppdraget.  

- Nämndens ekonomiska läge är fortsatt bekymmersamt.  

I april prognostiserade nämnden ett underskott om 11,6 miljoner kronor. 
Det prognostiserade underskottet uppgavs till stor del bero på att 
genomförandet av åtgärder och effektiviseringar som nämnden beslutat 
om hade fördröjts. Vissa av dem genomförs senare än beräknat. 
 

 


