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Granskning av ekonomistyrning 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC ge-

nomfört en granskning av ekonomistyrningen. Granskningen har genomförts med 

start våren 2019 och slutförts i september 2019. Vi har tagit del av information om 

att det sker en löpande utveckling inom området och vi hoppas att vår granskning 

kan bidra till utvecklingen. 

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen ej har säker-

ställt en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning i kommunen som helhet. Det 

finns brister och otydlighet i uppföljningsarbetet gällande samverkan och styrning 

vilket vi anser föranleder att ansvaret för att tillse kontroll över kostnader och att er-

forderliga åtgärder vidtas vid behov inte i tillräcklig utsträckning säkerställs. 

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, soci-

alnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsen-

lig styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. Berörda nämnder har inte i 

tillräcklig utsträckning analyserat volym- och kostnadsutveckling samt tagit fram 

tydliga åtgärdsprogram vid behov.  

Bedömningen baseras på kontrollmålen för granskningen som redovisas i revisions-

rapporten. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att ansvarsfördelningen för uppföljningsar-

betet mellan kommunstyrelsen och nämnder är tydliggjort och förankrat.  

 

• Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkerställa att utvecklingen 

av kostnader i relation till referenskostnader samt nyckeltalens utveckling lö-

pande följs, analyseras och redovisas. 

 

• Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör försäkra sig om tillräcklig 

information för att kunna konsekvensbedöma besparingsåtgärder för en budget i 

balans.  
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• Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör säkra en konsekvent kvalitet 

på åtgärdsplanerna och säkra att effektiviseringsåtgärderna är tillräckligt omfat-

tande i relation till de prognosticerade underskotten. 

 

• Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

bör tillse att det finns dokumenterade rutinbeskrivningar som anger vid vilka 

tillfällen uppföljning av ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat ska ske 

och vilka underlag och analyser som ska presenteras vid varje tillfälle. Det bör 

även säkerställas att rutinbeskrivningarna är förankrade i verksamheterna. 

 

• Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder bör formalisera arbetet med att 

ta fram och besluta om nödvändiga åtgärder samt dokumentera antagna åtgär-

der. Detta arbete kan med fördel tydliggöras i riktlinjer och rutiner.   

Vid granskningen gjorda iakttagelser redovisas i bilagd rapport, som härmed över-

sänds för yttrande och åtgärder.  

Skriftligt svar önskas senast 2020-02-15 
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