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Analys avseende kommunens kostnadsnivå
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört
en granskning avseende kommunens kostandsnivå samt kvalitetsnivå och om den är hög
eller låg i en jämförelse med liknande kommuner, se bifogad bilaga.
Granskningen bygger på data som inhämtas från officiella databaser. Analyserna är
objektiva och grundas endast på erhållen information ur databaserna (åren 2004-2006).
Hänsyn har således inte tagits till poster av extraordinär karaktär, s k engångsposter och
dess påverkan på kommunens ekonomi.
Vid granskningen konstaterades följande:
•

Lunds kommun har totalt sett en grundekonomi som är bättre än den jämförda
kommungruppen. Ekonomin har förbättrats de senaste åren.

•

I förhållande till strukturfaktorerna har Lund ”för höga” kostnader för barnomsorg,
grundskola och äldreomsorg.

•

För utbildningsverksamheten finns kvalitetsmått som visar på en hög kvalité vilket
även till viss del finns för barnomsorgen.

•

Kostnaden för vårdtagare inom ordinärt respektive särskilt boende, för
äldreomsorg, är mycket hög.

Rapporten översänds härmed till kommunstyrelsen och samtliga nämnder och till
kommunfullmäktige för kännedom.
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Analys avseende budgetansvarigas insikt i ekonomi- och
verksamhetsstyrningen
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört
en granskning avseende om de budgetansvariga i verksamheten har rätt kunskap och insikt
i ekonomi- och verksamhetsstyrningen, se bifogad bilaga.
Granskningen bygger på svar som inhämtats av budgetansvariga via en webb-baserad
enkät med 28 frågor avseende sex frågeområden. Syftet med granskningen är att ytterst
förbättra kommunens ekonomistyrning.
Vid granskningen konstaterades att de budgetansvariga ger i stort en positiv bild av
ekonomistyrningsprocessen. De frågeområden som får sämst omdömen är
budgetprocessen, uppföljning och kontroll samt rutiner och stöd och information.
•

Ca 35 % är negativa till budgetprocessen och fördelningen är ganska jämn över
samtliga ansvarsområden i kommunen.

•

Drygt 20 % är negativa till ”uppföljning och kontroll” och då särskilt inom äldreoch handikappomsorg.

•

Drygt 20 % är negativa till ”Rutiner stöd och information” med övervikt inom
barn- och utbildningsverksamheten.

Sammanfattningsvis innebär rapporten att Kommunstyrelsen bör arbeta för att det i
budgetprocessen ges mera tid för bättre analyser, utarbetande av verksamhetsmål och
jämförelser med andra kommuner m m. Rapporten översänds härmed till kommunstyrelsen
och samtliga nämnder och till kommunfullmäktige för kännedom.
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