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§ 125

Revisorernas granskning av kommunens uppföljning
av kostnader för försörjningsstöd
Dnr KS/2021:310
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att uppdra åt verksamheten att ta fram statistik för att kunna följa
upp vilka sökandegrupper som erhåller försörjningsstöd samt på
vilka beslutsgrunder.
2. Betydande avvikelser mot försörjningsstödets budget ska redovisas
i kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport.
3. Stickprovskontroll kring beräkning och utbetalning av
försörjningsstöd görs kontinuerligt.
4. Att riktlinjer för försörjningsstöd revideras vartannat år samt vid
behov, t ex vid lagförändring.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Sunne kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens uppföljning av kostnader för försörjningsstöd.
Det övergripande syftet med granskningen var att granska vilka kontroller
och uppföljningar som sker avseende försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-01
KPMG:s granskningsrapport 2021-06-14
Kommunrevisionernas sammanställning 2021-06-21
_____
Beslutet skickas till:
Verksamhetschef vård och omsorg, individstöd
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Revisorernas granskning av kommunens uppföljning
av kostnader för försörjningsstöd
KS/2021:310
Förslag till beslut
1. Att uppdra åt verksamheten att ta fram statistik för att kunna följa
upp vilka sökandegrupper som erhåller försörjningsstöd samt på
vilka beslutsgrunder.
2. Betydande avvikelser mot försörjningsstödets budget ska redovisas
i kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport.
3. Stickprovskontroll kring beräkning och utbetalning av
försörjningsstöd görs kontinuerligt.
4. Att riktlinjer för försörjningsstöd revideras vartannat år samt vid
behov, t ex vid lagförändring.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Sunne kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
kommunens uppföljning av kostnader för försörjningsstöd.
Det övergripande syftet med granskningen var att granska vilka kontroller
och uppföljningar som sker avseende försörjningsstöd.
Utredning av ärendet
Kostnaderna för försörjningsstöd har i Sunne kommun, som i hela riket,
stadigt ökat under de senaste tio åren. Under 2018 och 2019 var resultatet
ett underskott i förhållande till budget om drygt 2 miljoner. De ökade
kostnaderna beskrivs av verksamheten främst bero på att det idag är ett
större antal barnrika familjer bland de försörjningssökande 2019 i
förhållande till 2009 och att kostnader för livsföring i övrigt ökat för bland
annat tandvård. Det saknas dock samlade data och uppföljning till grund
för analysen.
Enligt jämförelser med liknande kommuner såväl avseende organisation
IFO och socioekonomiskt är kostnaderna för försörjningsstöd lägre per
invånare i Sunne än med jämförelsekommunerna. En grupp där
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kostnaderna ökat mest för Sunne jämfört med andra jämförbara kommuner
är dock unga vuxna med ekonomiskt bistånd.
KPMG pekar på sambandet mellan arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
nivån på försörjningsstöd. De menar att kostnader för försörjningsstöd och
kostnader för arbetsmarknadsåtgärder ska ses i ett gemensamt sammanhang då de påverkar varandra. Kopplingen mellan försörjningsstöd och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver bli tydligare.
För att följa utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd och göra säkra
analyser samt åtgärder behöver utvecklingen avseende sökandegrupper och
beslutsgrund för beviljat bistånd följas upp.
Ekonomiska konsekvenser

Inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☒Ja ☐Nej
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-09-01
KPMG:s granskningsrapport 2021-06-14
Kommunrevisionernas sammanställning 2021-06-21

Jeanette Tillman
Verksamhetschef

Martina Ullenius
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef vård och omsorg, individstöd

