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Granskning av ekonomiskt utfall för Handtagetleiologdesignern

Under 2014 genomförde revisionen en granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Utifrån denna granskning och det svar som lämnades från nämnden på densamma har en
uppföljande granskning skett av det ekonomiska utfallet avseende intäkter och kostnader i
verksamheterna Handtaget och Biologdesignern.

Efter den genomförda uppföljningen konstaterar vi att det inte sker någon uppföljning av
intäkter och kostnader för Handtaget och Bickgdesignern Dessa bägge verksamheter ryms
inom MP-husets verksamheter och särredovisas inte varför det inte är möjligt att följa upp
dem separat. Alla verksamheter inom MP-huset är sammanvävda och verksamheten ses
som en helhet, både vad gäller ekonomi, personal och deltagare. Total nettokostnad för
samtliga verksamheter i MP-huset år 2013 uppgår till -1 857 tkr, vilket overstiger budget med
335 tkr vilket motsvarar ett budgetöverskridande om 22 %.

Nuvarande redovisning gör det inte möjligt att följa upp om de enskilda projekten bedrivs på
ett ekonomiskt tillfredställande sätt i förhållande till projektens nytta. VI vill därför lämna
följande rekommendationer fill nämnden:

Redovisningen delas upp så att uppföljning av kostnader och intäkter på respektive
projekt blir möjlig.
Vid redovisning av granskningen 2015-05-20 fick revisionen den uppfattningen att
kontoret ej hade kapacitet för detta, är så fallet torde möjlighet finnas att använda
extern medverkan.

Den interna kontrollen bör stärkas så att varje projekt utvärderas både individuellt och
tillsammans med övriga projekt för att säkerställa att projekten bedrivs ändamålsenligt
och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Det är av största vikt att det finns kontroll av närvaron, nämnden bör samband med
detta få relevant information då det i projekten finns ca 140 deltagare per år.

Revisorerna begär svar på denna granskning senast 2015-08-28

På unp4cagieVis rerna i Hylte kommun
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Hylte kommun

Ekonomiskt utfall Handtaget/Biologdesignern

Inledning

Iltrfran genomford granskrfing av arbetsmarknadsinsatser har vr på uppdrag av
revisorerna i Hylte kommun genomfört en uppföljning av utfall avseende intakter och

Irso kostnader i verksamheterna Handtagel och Biologdesignern.

Arbetsbetsmarknadsåtgårdema inom Hylte kommun bedrivs genom skyddad
anställning, feriejobb samt MP-husel. Verksamheten i MP-huset består av olika
spar/inriktningar enligt följande:

SLHD (svensk lokalhistorisk databas),
Handtaget (praktiskiverkstads del),
Biologdesignern (fordjupad studie- och yrkesvägledning),
Jobbsökarverksamhet (Öppet hus) samt
Bufik (secondhand butik).

Redovisning av intäkter och kostnader

Intakter och kostnader avseende arbetsmartnadsätgarder inom MP-huset har under år
2013 konterats på fem olika kostnadsstållen i kommunens redovisning:

övriga intakter.
ett fidigare ungdomsprojekt,
intäkter för ungdomar,
i princip alla övriga intäkter och kostnader avseende MP-huset samt

tar • SLHD-verksamheten

SLHD-verksarnheten är således den enda aktivitet Mom MP-huset som särredovisas i
kommunens redovisning. Detta lever kvar sedan lång tid tillbaka, funderingar finns
dock på att ta bort sarredovisningen dä osakerhet råder över huruvida fördelningen av
gemensamma kostnader år korrekt.

Saledes hanteras all övng verksamhet inom MP-huset gemensamt vad gäller kontering
av intäkter samt kostnader och någon särredovisning av de olika sparen/inriktningarna
görs inte. Den fördelning som görs mellan de olika kostnadsstållena beskrivna ovan
avser i huvudsak fördelning av intakter utrfrån olika kategorier exempelvis ungdomar.
Något kostnadsstålle avser dessutom tidigare projekt där kostnadsstället levt kvar och
vissa intäkter och kostnader fortsatt att konteras pa projektet.
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Enligt uppgrft fran ae intervjuade år det inte möjligt att göra en karrekt appskattning av
fördelning av intälder och kostnader mefian de olika spåren/inriktningama inom MP-
huset. De intervjuade menar att personalen inorn MP-huset kan jobba med i prinap
samaga deltagare inorn MP-huset aavsett inriklning/spår. Dellagarna kan dessutom
toara invoNerade i fiera av de olika inriktningama/spåren samddigt samt att de kan
förflytta sig mellan de olika inriktningama över tid. Enligt uppgtft från de intervjuade är
personalen dessutom inte knuten till endast ett av spåren utan de kan arbeta mer eller
mindre med i princip samtliga av de olika inriktningarna. Hur mycket tid som respektive
anställd lägger på vardera inriktning/spar år enligt de intervjuade inte möjlig att
uppskatta, då inriktningarnaispåren är starkt sarnmankopplade och överlappar
varandra.

De olika spärenfinriktningarna bedrivs i gemensamma lokaler i MP-huset Samtliga
lokalkostnader samt därtill tillhörande kostnader år gemensamma och kan enligt de
intervjuade inte heller fördelas mellan de olika inriktningarna/speren Detta med
anledning av att det inte finns skarpa gränser mellan de alika spåren. Vdare används
även gemensamma datorer samt alla övriga kringkostnader är gemensamrna

Ersättning per deltagare varierar enligt de intervjuade kraftigt beroende på vem som
anvisat deltagaren till MP-huset samt vilken typ av arbetsmarknadsåtgärd som avses.
Exempelvis kan det förekomma deltagare med praktik samt deltagare anvisade av
socialförvaltningen, för vilka ersättning ej utgår Vidare förekommer det även olika
ersåttning för deltagare anvisade fran arbetsförmedhngen, beroende på vad som
avses. Ersättning för en enskild deltagare kan även variera över tkl.

Sammanställning över hur många personer som deltagt i MP-husets verksamhet
under 2013 med fordelning på de olika ersåttningsnivåerna har inte vant möjlig att
erhälla. Enligt de intervjuade år denna sammanställning mycket svår att få fram i och
Ined att ersättningsnivåerna är flera samt att ersättningen kan variera över tid för en
enskild defiagare. De intervjuade anger dock att det under år 2013 fanne totalt 141
deltagare inom MP-huset. Nateras bör dock att detta avser totala antalet dettagare,
variationen kan vara stor vad gäller hur långe respektive deltagare befunntt sig i
verksamheten.

Enligt de intervjuade har det frän nämnd eller centralt håll aldrig funnits något uttalat
behov efier önskemål om att fördela intäkter cch komnader inom MP-huset på
respektive inriktning/spår. Vidare menar de intervjuade att det aldrig har setts något
benov av aft fördela intäktema och kostnader ytterligare, då den verksamhet som
bedrivs innm MP-huset ses som en helhet knutna och sammanyavda med varandra.
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MP-huset intäkter och kostnader 2013

I tabellen nedan redogörs för intakter och kostnader avseence MP-huset unde- 2013

dvs, för sa-ntliga Inriktningadspår som bednys inom MP-huset.

intakter

Försäljning butik

könebidrag handledare

283 889 263 980_
260 927 0

. Bidrag arbetsförmedlingen för deltagare__ 693

187

9

1 435

780

188

600

384

1 120

76

000

Intern försäljning

övrig försäljning

000

0

9801 459

-2 038

-537

-111

-153

-193

-80

-38

-14-0

628

946

634_
211

9133

671

730_
440

Kostnader

Personalkostnader

Lokal. _
Hyra antåggningstillgångar

632

524

244

438

010

352

173

087

-1 780

-296

-110

-245

-230

-107

-22

-187

-2 982

-1 522

Energi/vatten mm._
Forbrukningsirwentarier och material

Köp tillgångar datorer mm.

Tele och data

Övrigt

Totaft

-3 292

-1 857

460

076

243

263

Intakterna avser dels loneloidrag för anstailda om ca 261 tkr samt erhållna bidrag från

arbetsförmedlingen om ca 694 tkr för deltagarna. Vidare består åven intäkterna ati
forsaljning butik ca 284 tkr samt intern försalming 1111kommunens övriga verksamneter
om ca 187 tkr exempelvis i form av postutdelning etc

De storre kostnadsposterna avser främst personalkostnader (lön samt lönebtkostnader)

om ca 2 039 tkr, enligt uppet från de intervjuade motsvarar personalkostnaderna 4,9
arsarbetare. Vidare avser en stor del av kostnaderna lokal samt tillhdrande
lokalkostnader i form av el, vatten mm, ca 538 tkr respektive 153 tkr. Dei av

kostnadsmassan utgörs även av hyra av tillgångar i form av bilar mm. ca 111 tkr.

Sammantaget uppgår nettokostnaden for MP-huset 2013 till -1 857 076 kr. Budget för

motsvarande period uppgår till -1 522 263 kr, utfallet motsvarar således en

budgetavvikelse om -334 813 kr dvs en avvikelse om -22 % i förhällande till budget.
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Sammanstaliningen ovan har gjorts ukfran mtakter och kostnader bokförda samt
budgeterade på respektive kostnadsstålle avseende MP-huset, enligt beskrivning i
föregMnde avsnitt. Från bokförda personalkostnader har avdrag gjorts med ca 1,9
mnkr vilket avser kostnader för skyddad anställning för personer placerade mom MP-
huset. Därtill har avdrag orn ca 1,2 mnkr gjorts avseende hlthörande lönebidrag för
personer med skyddad anställning. Motsvarande justering har gjorts av budget.
Personer som utför arbete på MP-huset inom ramen för skyddad anställning anses
enligt de intervjuade tillhöra kategorin skyddad anställning snarare an verksamheten
inom MP-huset. Intakter och kostnader för personerna konteras dock på kostnadsställe
tillhörande MP-huset, varav justering enhgt beskrivning har gjorts Psammanstållningen
ovan. Vidare har ytterligare en justering gjorts av redovisning samt budget avseende
en intakt om ca 500 tkr. vilken dragits av då denna avser en intern intäkt för
finansering och ej rjämförbarrned övriga intäkter.

I sammanställningen ovan avseende utfall ingår inte kostnader för IT om ca 87 tkr samt
foretagshälsovård om ca 11 tkr Detta förklaras av att kostnaderna endast bokförts
övergripande på arbetsmarknadsåtgarder och inte fördelats på MP-huset. skyddad
anställning och ferie jobb. Darrned ingår inte kostnaderna i de kostnader som år
bokförda på kostnadsställen avseende MP-huset. Tillägg av dessa kostnader skulle ge
en nettokostrad om ca -1 955 tkr Budgeterade kostnader för IT och företagshålsovård
motsvarar utfall enligt de intervjuade.

Slututs

Vi kan efter genomförd uppföljning konstatera att det inte varit möjligt att få fram
uppgifter om intakter och kostnader för Handtaget och Biologdesignem separat AII
verksamhet inom MP-huset avser arbetsmarknadsåtgärder och samtliga
sperfinriktningar varav Handtaget och Biologriesignern är två redovisas och konteras

kre gernensamt kornmunens redovisning. Det går enligt de intervjuade inte att bryta ut de
enskilda inriktningamasisparens kostnader och mtäkter då samtliga innktningarispår år
sammanvävda och verksamheten ses som en helhet, både vad gåller personal och
dekagare. Total nettokostnad för samtfiga velksamheter 1MP-huset år 2013 uppgår till

ger
-1 857 076 kr, vilket översliger budget med 334 813 kr vilket motsvarar 22 %.

Nuvarande redovisning gör det inte möjfigt att följa upp om de enskilda projekten
bednvs på ett ekonornskt tilthedstallande sätt i förhållande till projektens nytta. Vi
rekommenderar därför att redovisningen sker så att uppfring av kostnader på
respektive projekt blir möjfig.
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Källor

Christer Grähs, arbets- och näringslivschef
Ann-Kristin Isaksson, ekonom

Hylte den 12 december 2014

Linn HOglund
Revisor
EY
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