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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-05
Peter Karlsson
0322-61 71 98
2019.064 SN

Socialnämnden

Översyn av reglemente
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med
tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna
platser utomhus. Lagen omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet,
märkning, förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm. Den nya lagen syftar till att
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande
produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Med
anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en tillståndshantering
och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande
serveringstillstånd.
Den nya tobakslagen medför en utvidgning av det kommunala ansvaret. Därför har det gjorts
en översyn av lämpligaste hanteringen av uppdraget. Förslaget är att miljöskyddsnämnden
ska få fullt ansvar för den nya tobakslagen. Därutöver ska ansvaret för att besluta om
tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt flyttas från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Förvaltningens bedömning
Den nya tobakslagen kommer att medföra ett mer omfattande ansvar för kommunen. Dels
gäller det införandet av tillstånds- och tillsynshantering och dels ett aktivt arbete med att
säkra rökfria offentliga miljöer däribland restaurangernas uteserveringar.
Hantering av serveringstillstånd ligger i dagsläget på socialnämnden och är ett begränsat
uppdrag. Det medför sårbarhet då det är endast en medarbetare som arbetar med frågan.
Miljöskyddsnämnden har flera medarbetare som arbetar med andra former av tillstånd vilket
bidrar till en minskad sårbarhet men även samordningsvinster. Möjligheten till kollegialt
lärande och erfarenhetsutbyte förbättras.
Därutöver blir det också tydligare för kommunens näringsidkare att det är till
miljöskyddsnämnden man ska vända sig till i tillstånds- och tillsynsärenden.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inte några ökade kostnader för Alingsås kommun.
Den nya tobakslagen medför ett ansökningsförfarande där varje butik som vill sälja tobak
behöver göra en ansökan och betala 8 000 kronor i avgift. Under andra halvåret 2019
kommer det att komma in ansökningar från alla butiker som vill fortsätta sälja tobak,
uppskattningsvis mellan 15 – 30 butiker, annars kommer butikerna inte längre få sälja tobak.
Det innebär att kommunen får högre intäkter och att uppdraget kopplat till serveringstillstånd
och tillstånd för tobaksförsäljning kommer vara självfinansierat under andra halvåret 2019.
Från och med 2020 förväntas några ansökningar komma in per år och därför kan inte
uppdraget förväntas vara helt självfinansierat. Därför föreslås en ramjustering på 200 tkr från
socialnämnden till miljöskyddsnämnden för att förslaget ska vara kostnadsneutralt för
berörda nämnder från och med 2020.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige vid kommande revidering av nämndernas
reglementen beslutar att miljöskyddsnämnden får ansvaret för att besluta om tillstånd i
ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt samt uppgifter kopplade till tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Miljöskyddsnämnden

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Peter Karlsson
Stabschef

Karin Alvermalm, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-05
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-01
Camilla Liljegren
0322-61 67 44
2019.056 SN

Socialnämnden

Kvalitetsberättelse
Ärendebeskrivning
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framgår att den som
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år bör upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse. I samband med att ” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
antogs 2014-09-23 beslutade socialnämnden att en årlig kvalitetsberättelse ska upprättas.
I Socialnämndens kvalitetsberättelse 2018 beskrivs hur nämnden har arbetat med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året.
I kvalitetsberättelsen redogörs bland annat för hur synpunkter och klagomål har hanterats,
samt hur arbetet utifrån bestämmelserna om lex Sarah har bedrivits. Kvalitetsberättelsen
omfattar också hur kvaliteten har följts upp och utvärderats genom egenkontroll, exempelvis
genom uppföljning av resultat i Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar och
nationella nyckeltal.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Socialnämndens kvalitetsberättelse 2018.

Beslutet ska skickas till
Camilla Liljegren, Utvecklingsledare

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare
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Kvalitetsberättelse 2018
Socialförvaltningen

Fastställd av: Socialnämnden
Beslutsdatum: 2018-04-23
Diarier nr: 2019.056SN
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Inledning
Av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9),
framgår att den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt
LSS bör upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse varje år. Det
framgår också att kvalitet innebär att
verksamheten uppfyller de krav och
mål som gäller för verksamheten
enligt gällande lagar och föreskrifter.
Syftet med den sammanhållna
kvalitetsberättelsen är att beskriva
hur nämndens arbete med att
systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet har bedrivits under året. Den
sammanhållna kvalitetsberättelsen
utgör också underlag för planering av
nästkommande års kvalitetsarbete.
I samband med att Socialnämndens
”Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete” antogs beslutade
nämnden att en årlig
kvalitetsberättelse ska upprättas
(2014-09-23, SN § 88).

3
Sida 9 av 191

Socialförvaltningen



Resultatinriktat
förbättringsarbete-Ständiga

Ledningssystem för kvalitet

förbättringar
Ledningssystemet fungerar som stöd



Basera beslut på fakta

för att planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra

Enligt bestämmelserna om

verksamheten.

ledningssystem för systematiska
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska

Socialstyrelsens föreskrifter om

ledningssystemet bestå av de

ledningssystem för systematisk

processer och rutiner som behövs för

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bildar

att säkra verksamhetens kvalitet.

tillsammans med Alingsås kommuns

Därtill ska den som bedriver

styrmodell grund för förvaltningens

socialtjänst arbeta med systematiskt

kvalitetsarbete. Som styrande

förbättringsarbete genom

dokument för kvalitetsarbetet antog

riskanalyser, egenkontroll och

Socialnämnden 2014 Ledningssystem

hantering av avvikelser. Vidare ska

för systematiskt kvalitetsarbete-

arbetet med att utveckla och säkra

grundstruktur/ramverk för

verksamhetens kvalitet

Socialförvaltningen i Alingsås och

dokumenteras.

sedan 2016 finns Kvalitetsstrategi för

För att se hur väl socialnämnden

Alingsås kommun som en del av

uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9

kommunens styrmodell.

har en GAP analys genomförts.
Kvalitetsstrategin utgör

Sammantaget visar resultatet att

förvaltningens gemensamma

förvaltningen har utarbetade system

förhållningssätt i arbetet med kvalitet

för ledningssystemets alla delar.

och resultat.

Däremot ses en variation när det
gäller graden av implementering för



Invånaren i fokus



Dialog och samarbete



Engagerade och tydliga ledare



Engagerade och delaktiga



de olika delarna.
Verksamhetsstyrning och
uppföljning

medarbetare

Förvaltningen omhändertar tilldelade

Göra rätt saker på rätt sätt -

uppdrag från fullmäktige och

processorienterat arbetssätt

åtaganden kopplat till de prioriterade
4
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målen genom aktiviteter i

och förbättringsarbetet har ett

arbetsplaner samt i så kallade chefs-

arbete med att samlas kring ett

och medarbetaröverenskommelserna.

gemensamt arbetssätt kring
ständiga förbättringar initierats under

Under året har arbetet med

året. Inom ramen för satsningen

verksamhetstyrning och

kommer alla enheter att utbildas i

verksamhetsuppföljning utvecklats

arbetssättet och i olika

och förstärkts, utifrån beslut som

förbättringsmetoder- och verktyg

fattats av kommunfullmäktige om

under 2019.

månadsuppföljning av ekonomin.
Som en del i arbetet har även
relevanta och viktiga kvalitets- och
verksamhetsnyckeltal tagits fram
som följs upp och rapporteras
månadsvis på olika nivåer inom
förvaltningen.
Dessutom är införandet av ett digitalt
beslutstödet Hypergyne applikation
för individ och familjeomsorg en
viktig del som ska underlätta och
bidra till bättre
verksamhetsrapportering och analys.
Verksamhetsutveckling och ständiga
förbättringar har en väsentlig
betydelse för förvaltningens förmåga
att följa förändringar i omvärlden,
möta nya krav och effektivisera de
egna processerna så att god
kostnadseffektivitet nås. För att
ytterligare utveckla arbetet med
ständig verksamhetsutveckling och
för att öka och tillvarata anställdas
kunskap och engagemang i kvalitets5
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Förvaltningens arbetar också aktivt

att införa digitala lösningar inom

för att använda digitaliseringens

nämnds processen och socialregister.

möjligheter för att göra det enklare
för brukare och medarbetare och

Förutom förvaltningens

effektivisera arbetet.

processorienterat arbetssätt så utgör

Processer och rutiner

det systematiska förbättringsarbetet

Under året har införandet av ett

säkerställa att förvaltningen har de

processorienterat arbetssätt

rutiner som behövs för att säkra en

intensifierats inom förvaltningen.

god kvalitet i verksamheten.

Fokus har varit att skapa ett

Underlaget i förvaltningens

förvaltningsövergripande arbetssätt

verksamhets- och

och en struktur för att fastställa,

kvalitetsuppföljning visar att

beskriva och dokumentera

förvaltningens avvikelsehantering i

förvaltningens processer. Som en del

stor utsträckning har medfört att flera

i arbetet har förvaltningens

nya rutiner har upprättats och att

kärnprocesser identifierats och

redan befintliga rutiner har reviderats

fastställts. Därutöver har ett arbete

under året.

en viktig grund i arbetet med att

med att ta fram och utarbeta
processbeskrivningar för respektive

Ett led i förvaltningens

kärnprocess med tillhörande

kvalitetsarbete är också att samla

delprocesser påbörjats.

styrande dokument och att se till att
de finns tillgängliga för alla de berör.

Socialförvaltningens kärnprocesser:

För att säkerställa en effektiv och
kvalitetsäkrad dokumenthantering



Socialtjänstprocessen Unga

har förvaltningen fastställt ”Riktlinjer



Socialtjänstprocessen Vuxna

för styrande dokument och



Familjerättsprocessen/er

dokumenthantering” . Arbetet med



Kommunala hälso- och

att implementera riktlinjerna har

sjukvårdsprocessen.

fortsatt under året.
Riskanalys

Förvaltningen har tillsammans med
kommunens IT- enhet påbörjat ett

Riskanalys är en obligatorisk del av

utvecklingsarbete under året i syfte

det systematiska förbättringsarbetet
6
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som ska bedrivas enligt SOSFS
2011:9. Skyldigheten att analysera
och avhjälpa påtagliga risker för
allvarliga missförhållanden regleras
även i bestämmelserna om Lex
Sarah.
I takt med att förvaltningens
processer fastställs och
dokumenteras ökar förutsättningarna
för fortlöpande riskanalyser av
processer. Under året har
förvaltningen vidareutvecklat arbetet
med riskanalyser utifrån ett
brukarperspektiv på verksamhetsnivå
. En ny rutin som tillhandahåller
verktyg för riskanalys inför
förändringar i verksamheten har
upprättats.
På strategisk nivå genomför
socialnämnden i den årliga budgetoch planeringsprocessen en
väsentlighets- och riskanalys som
knyter ihop styrmodellen med den
interna kontrollen.

7
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Internkontroll

Resultat av egenkontroll

Årets interkontrollpunkter har varit:


Öppna jämförelser

att IFO nettokostnadsavvikelse

Öppna jämförelser jämför

är felaktig

kommunerna utifrån enkätfrågor som



att prognoser är felaktiga

speglar kommunernas förutsättningar



att ekonomiska rutiner inte är

för god kvalitet och att uppnå resultat

dokumenterade

när det gäller kvalitetsområdena:



att felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd kan ske



att personal med rätt
kompetens inte kan rekryteras





helhetssyns och samordning,



kunskapsbaserad verksamhet,



självbestämmande och
integritet och



verksamheter eller att

trygghet och säkerhet.

2018 deltog socialnämnden i Alingsås

befintliga rutinerna inte följs

kommun i Öppna jämförelser inom

att EU:s dataskyddsförordning

områdena

inte följs


Tillgänglighet,

att rutiner för hot och våld inte
är upprättade för alla





att verksamhetssystemen inte



ekonomiskt bistånd,

ger rätt stöd i processerna



missbruk- och beroende vård,



sociala barn och ungdomsvård,



stöd till personer med psykisk

Resultatet visar att sju

funktionsnedsättning,

kontrollpunkter är genomförda vid
årets slut. Kontrollpunkten att
verksamheten inte ger rätt stöd i
processerna har inte kunnat
genomföras eftersom



hemlöshet och utestängning,



krisberedskap och



våld i nära relationer.

Alingsås kommun uppfyller i stora

implementeringen av Hypergene IFO

delar de framtagna

har tagit mer tid i anspråk än

kvalitetsindikatorerna för områden

beräknat. Punkten överförs till

tillgänglighet, trygghet och säkerhet

internkontrollplan 2019.

samt självbestämmande och
8
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integritet. Områden som visar ett

Andelen personer som får svar på e-

lägre resultat är helhetssyn och

post inom en dag har ökat med 66

samordning och kunskapsbaserad

procent från 2017 till 2018 och är 83

verksamhet.

procent. Resultatet är högre än

Framförallt visar resultatet på brister

snittet för Alingsås kommun och

när det gäller uppföljning av rutiner

andra kommuner.

för samverkan. Det som också
saknas är systematisk uppföljning på

Andelen personer som får ett direkt

gruppnivå. För att se hur

svar på en enkel fråga vid kontakt

förvaltningen kan utveckla arbetet

med kommunen via telefon är 33

med systematiskt uppföljning har en

procent. Resultatet har minskat från

översyn gjorts under året och en

2017 till 2018 och är lägre snittet för

förvaltningsövergripande plan för det

Alingsås kommun och andra

fortsatta arbetet kommer att tas

kommuner.

fram.
Andelen som har som tagit kontakt
med Individ och familjeomorgen och

Servicemätning via telefon och e-post.

som uppfattar att de får ett gått

Servicemätningen via telefon och e-

bemötande när de ställt en enkel

post genomförs av externt företag

fråga via telefon är 100 procent.

enligt instruktioner från Sveriges

Resultatet är högre än snittet för

Kommuner och Landsting (SKL).

Alingsås kommun och andra

Mätningens syfte är att ta reda på i

kommuner.

vilken omfattning och med vilken
kvalitet kommunerna svarar på de

Synpunkter och klagomål

frågor som ställs.

Alingsås kommun har en
kommungemensam hantering av

Mätningen visar en hög tillgänglighet

synpunkter från invånare och

via e-post och en låg tillgänglighet via

brukare. Synpunkter och klagomål

telefon. Alla medborgare som tagit

kan lämnas till socialförvaltningen via

kontakt med socialtjänsten har fått

kommunens hemsida, skriftligt eller

ett gott bemötande.

muntligt till någon anställd i
förvaltningen och via e-post.
Samtliga synpunkter och klagomål
9
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Avvikelser

tas om hand och sammanställs i syfte
förbättra och utveckla verksamheten.

Under 2018 har totalt 35 avvikelser

Klagomål och synpunkter utreds och

inkommit till socialnämnden.

besvaras på enhetsnivå.

När det gäller avvikelserrapporter

Under 2018 har 31 synpunkter och

finns en bred spridning mellan

klagomål registrerats. Drygt hälften

enheterna. Avvikelserapporter utreds

har inkommit till socialtjänsten direkt.

och åtgärdas på enhetsnivå.

Sex klagomål har inkommit till
Inspektionen för vård och omsorg

Vid en sammanställning av avslutade

(IVO) som sedan lämnat vidare

utredningar framkommer att

skrivelserna till socialnämnden med

rapporterna rör brister i bemötande,

hänvisning till bestämmelserna i 5

utebliven insats, bristande

kap. 3 § socialstyrelsens föreskrifter

informationsöverföring, brister i

och allmänna råd, SOSFS 2011:9 där

rättsäkerhet samt dokumentation.

det står att socialtjänsten ska ta
emot och utreda avvikelser.

Åtgärder som har vidtagits för att
avhjälpa och förhindra att liknande

Klagomålen som lämnats in avser i

händelser inträffar igen är främst

huvudsak klagomål på handläggning

upprättande av nya rutiner, samtal

av ärende. Vid analys av inkomna

med berörd personal, samt förbättrad

klagomål framkommer inga tydliga

information och kommunikation.

mönster eller trender som skulle visa

Lex Sarah

på genmensamma
förbättringsområden.
Sju registrerade klagomål avser
tillsyner som genomförts av IVO med
anledning av att klagomål har

2017

2018

Lex Sarah rapporter

20

11

Därav anmälda till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

5

1

Under 2018 har totalt 11 lex Sarah-

inkommit på socialtjänsten i Alingsås

rapporter inkommit till

till IVO. Resultatet av tillsynerna

socialnämnden. Det är en minskning

redovisas i avsnitten avdelning Unga

med 9 rapporter jämfört med

och avdelning Vuxna.

föregående år. Även när det gäller
antalet anmälda ärende till IVO ses
10
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minskning från fem till en mellan

rutiner, samt framtagande av nya

åren 2017 och 2018.

rutiner.

Flest rapporter har inkommit till

I två fall konstaderades att

avdelning Vuxna (8). Till avdelning

händelserna inte utgjorde något

stab inkom en rapport och till

missförhållande. Istället har

avdelning Unga två rapporter.

händelserna omhändertagits och

Samtliga rapporter har utretts på

utretts som avvikelser. Vid två

förvaltningsövergripande nivå i

tillfällen beslutades att inte inleda

enlighet med gällande riktlinjer..

utredning då det kunde konstaterats

I sex fall har missförhållande (4) eller

att händelsen inte hade berott på

risk för påtagligt missförhållande (2)

brister verksamheten eller att

konstaterats. En händelse har

händelsen saknat koppling till den

bedömts så allvarlig att den omfattas

egna verksamheten och därmed inte

av anmälningsskyldigheten till IVO.

faller under
rapporteringsskyldigheten.

Inkomna rapporter rör bland annat
rättsosäkerhet, brister vid

Personal och kompetensförsörjning

överlämning av ärende, bristande
bemötande, felaktig utförd insats,

Förvaltningen ser fortsatta

samt bristande trygghet och

svårigheter att få sökanden till vissa

säkerhet.

utlysta tjänster, vilket ställer krav på
ett fortsatt aktivt arbete med

För att avhjälpa och förhindra att

rekryteringsaktiviteter. Likt övriga

liknande händelser inträffar igen har

delar i landet är det fortsatt svårt att

förvaltningen vidtagit åtgärder.

rekrytera personal inom främst

Exempel på åtgärder som har

myndighetsutövning men

vidtagits ökat engagemang och fokus

förvaltningen har även sett

på klientsäkerhet från ledningens

svårigheter inom andra områden

sida, undervisning i verksamhetens

såsom stöd- och boendepersonal.

värdegrund och förhållningsätt,

Exempel på rekryteringsaktiviteter

förbättrad information och

som har genomförts under året är

kommunikation om verksamhetens

deltagande på ”Jobbmässan” på
Estrad samt på ”SPIRA” som är en
arbetsmarknadsmässa på Göteborgs
11
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universitet. Socialförvaltningen visar

ledningsgrupperna Avdelning Unga

också regelbundet upp sig i pressen

och Avdelning Vuxna att införas

för att på detta sätt vara synliga och

under 2019.

konkurrenskraftiga.
Den som utsatts för våld i nära
För att belysa vad som krävs för såväl

relation och dennes närstående har

behålla som rekrytera medarbetare

rätt till ett samlat och effektivt stöd.

har ett arbetet med att upprätta en

För att säkerställa att samverkan

kompetensförsörjningsplan för

sker finns en intern samverkans

förvaltningen påbörjats under året

grupp med fokus på våld. Gruppen

och kommer att färdigställas under

leds av förvaltningens

våren 2019.

utvecklingsledare för våld i nära
relationer och består av
representanter från samtliga enheter.

Inom ramen för ett av förvaltningens
åtagande i nämndens flerårsstrategi
har flera förvaltningsövergripande

Utöver intern samverkan har även

utbildningsinsatser genomförts i syfte

samverkan med externa parter varit i

att öka kompetens kring våld i nära

fokus under året och förstärkts inom

relationer och hederrelaterat våld

områden. Socialnämnden har gått in i

under året.

nya regionala och nationella
samverkansformer där SAMLA, en
samverkansorganisation för den nära

Samverkan

vården i Alingsås och Lerum är ett av

Sedan årskriftet 2017/2018 har

dessa sammanhang.

förvaltningen en processinriktad
organisation som innebär att
myndighetsutövning och utförare
verkar inom en och samma avdelning.

Socialförvaltningen samverkar med

Utöver en tätare intern samverkan

andra förvaltningar, myndigheter och

har omorganisationen medfört en

organisationer i Alingsås kommun

tydligare ansvarsfördelning och

som arbetar med att ge stöd och till

bättre omvärldsbevakning. För att

våldsutsatta vuxna och barn genom

ytterligare säkerställa helhetssyn och

Samverkansrådet. Under året har ett

samordning inom förvaltningen

arbete genomförts vad gäller

kommer gemensamma möten för

revidering av insatstrappor och
12
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ytterligare en insatstrappa med fokus
på våldsutövare och förebyggande
arbete har arbetats fram och antagits
i Samverkansrådet.
Förvaltningen samlar regelbundet
aktörer från civilsamhället till
nätverksträffar som syftar till att
stärka förutsättningarna för
samverkan mellan socialförvaltningen
och den idéburna sektorn. Under året
har fyra nätverksträffar genomförts
och nätverket har under hösten
påbörjat ett arbete med en mer
formell överenskommelse för
nätverkets framtida arbete.

13
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Avdelning Unga

Arbetet med att implementera ett
nytt gemensamt verksamhetssystem

Processer och rutiner

för förvaltningen har fortsatt under
året och ett intensivt arbete har skett

Inom ramen för förvaltningens

med att skapa förutsättningar för att

processorienterade arbetssätt har ett

nå målet om att ha ett gemensamt

arbetet med att beskriva och

verksamhetssystem infört 2020.

fastställa Socialtjänstprocessen unga
påbörjats under året. Som exempel

Resultat av egenkontroll

har processkartor för delprocesserna

Aktualiseringar

aktualisera och förhandsbedöma,
omedelbart omhändertagande,

Resultatet från Projektet

ansöka om vård enligt LVU, utreda

”Aktualiseringar till socialtjänsten ”

och bedöma samt besluta och

visar att antal aktualiseringar inom

meddela beslut tagits fram.

området barn och unga för Alingsås
kommun ökade med 92 procent

Enheten stöd och behandling har

under åren 2015–2017. Resultatet

arbetat aktivt under året med att

visar också att antalet aktualiseringar

säkerställa att det finns en

var betydligt högre i Alingsås

genomförandeplan i alla ärenden och

kommun än i grannkommunen

att gällande rutiner inom området

Lerums både år 2016 och år 2017.

efterlevs. Parallellt har en tät dialog

Studien visar också att i GR

förts med enheten barn- och unga

kommunerna utgörs åtta av tio

utredning i syfte att skapa samsyn

aktualiseringar av orosanmälningar.

och ha en god kvalitet i hela

Anmälningarna kommer

ärendeprocessen.

huvudsakligen från polis,
förskola/skola och hälso- och

Under året har ett omställningsarbete

sjukvården. Under år 2018 ligger

skett inom verksamhetsområdet

antalet aktualiseringar kvar på en

boende unga som inneburit

fortsatt hög nivå. Antalet

avveckling och anpassningar av flera

aktualiseringar 2018 var 1074.

boenden. Fokus i arbetet har varit
förbättrade arbetsförhållande, rutiner

Utredningstider barn och ungdom 0-20
år.

och strukturfastställande.

14
Sida 20 av 191

Antal dagar i genomsnitt från

med vägledande samtal som

ansökan till beslut inom social barn

förhållningssätt.

och ungdomsvård är 103. Resultatet
är oförändrat från 2017 till 2018

Därutöver har Circle of Security ett

likvärdigt med snittet för riket (103).

anknytningsbaserat

Utredningstiden för kvinnor är i

föräldrastödsprogram som syftar till

genomsnitt 4 dagar längre än för

att hjälpa familjehemsföräldrar att nå

män. Källa: Kolada (U33401)

fördjupad förståelse för barns
känslomässiga behov av stöd införts

Väntetider familjerådgivning

på enheten placering. Enheten har
också tagithjälp från enheten för stöd

Under året har väntetiden från första

och behandling för att stärka upp

kontakten till ett första samtal inom

vissa familjehem.

familjerådgivningen följts upp och

Samverkan kring
familjehemsplacerade barns skolgång

kontrollerats. Resultatet visar att
verksamheten har kunnat nå målet
att erbjuda ett första samtal inom två

Inom ramen för ett av åtagande i

veckor till minst 90 procent av

flerårsstrategi 2018-2020 har

besökarna de flesta månaderna

avdelningen kontrollerat att

under året.

familjehemsplacerade barn tas upp
inom ramen för samverkansmodellen

Oplanerade avbrott i familjehem

”Sam Tidigt”. Kontrollerna har
säkerställt att alla barn som är

Antalet oplanerade avbrott i

placerade i familjehem lyfts inom

familjehemsplaceringsar har varit

SamTidigt minst en gång per termin

högt under året. För att förstärka

för att säkerställa en god

familjehemsvården och förebygga att

skolutveckling.

familjehemsplaceringar avbryts i
förtid har familjehemssekreterare,

Brukarundersökning inom individ och
familjeomsorg

barnsekreterare och 1:e
socialsekretarer utbildats i ICDP,

Alingsås kommun deltar sedan 2014 i

vägledande samtal under året.

Sveriges kommuner och landstings

Målsättningen är att skapa

(SKL) brukarundersökning:

handledningsgrupper för familjehem

Social barn- och ungdomsvård (exkl.
familjerätt)
15
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-

-

vårdnadshavare (ej särskild

Gruppen ensamkommande barn

förordnad vårdnadshavare eller

utmärker sig på frågan. Hur mycket

god man).

har du kunnat påverka vilken typ av
hjälp du får av socialtjänsten i

ungdomar 13 år eller äldre,

kommunen? genom ett högre

exkl. ensamkommande
-

resultat där gruppen har en

ensamkommande ungdomar

procentsats på 87 procent medan

13 år eller äldre

både gruppen ungdomar och gruppen
vårdnadshavare har en lägre

Enkäten delades ut av

procentsats 67 procent.

socialsekreterare till samtliga brukare
vid möte/besök med

Gruppen ungdomar 13 år och äldre

myndighetsutövningen och omfattar

utmärker sig på frågan. Hur stor

frågor inom fem kvalitetsområden

förståelse visar socialsekreteraren för

information, delaktighet, bemötande,

din situation? genom ett högre

förändring och tillgänglighet.

resultat där gruppen har en
procentsats på 88. Grupperna

Svarsfrekvens var i Alingsås 45

vårdnadshavare och

procent för vårdnadshavare , 72

ensamkommande barn har en lägre

procent för ungdomar 13 år och äldre

procentsats 79 respektive 73 procent.

och 57 procent för ensakommande

Resultatet för gruppen ungdomar 13

ungdomar.

år och äldre är också en stor
förbättring jämfört med föregående

Resultaten visar att:

år.

En stor andel inom alla grupper anser
att det är lätt att få kontakt med

För gruppen ugndomar 13 år och

socialtjänsten, att det är lätt att

äldre ses en ökning när det gäller

förstå informationen som

andelen som anser att

socialsekreteraren ger, samt att

socialsekreteraren frågar efter deras

socialsekreteraren frågar efter deras

synpunkter på hur deras situations

synpunkter på hur deras situation

skulle kunna förändras mellan åren

skulle kunna förändras.

2017 och 2018. Till skillnad från
gruppen vårdnadshavare där andelen
som anser att socialsekreteraren
16
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frågar efter deras synpunkter på hur

familjehem är för låg för att ett

deras situation skulle kunna

resultat ska kunna redovisas.

förändras har minskat.
Resultatet visar att en stor andel
Andelen som sammantaget är nöjda

upplever att de är trygga där de bor

eller ganska nöjda med stödet som

(83 procent), att de finns någon

de får av socialtjänsten har ökat inom

vuxen att prata med när de behöver

grupperna ungdomar 13 år eller äldre

(81 procent) samt att de är nöjda

och ensamkommande ungdomar men

med det stöd de får för att i framtiden

minskat inom gruppen

klara en egen bostad (82 procent).

vårdnadshavare vi en jämförelse

Resultatet är i nivå med resultaten

mellan åren 2017 och 2018.

för riket.

Brukarundersökning ensamkommande
barns boendesituation

En klart lägre andel svarar att de får
vara med att bestämma sådant som
är viktigt i boendet (57 procent) och

Alingsås kommun har för första året

att de att de trivs på boendet (59

medverkat i Sveriges kommuner och

procent). Det är också en mindre

landstings (SKL) brukarundersökning

andel som svarar att de är nöjda med

gällande ensamkommande barns

den hjälp de får med sina läxor (58

boendesituation. Undersökningen

procent), för att kunna ha en bra

genomfördes som en pilot under

fritid (64 procent) eller för att planera

2017.

för framtiden (65 procent).

I Alingsås ställdes frågorna till

Resultaten är under nivån för riket.

ensamkommande ungdomar över 13
år boende i HVB, Stödboende och

Underlaget i de nationella

familjehem.

brukarundersökningarna kommer att
användas för fortsatt

Svarsfrekvens var i Alingsås totalt 59

verksamhetsutveckling på

procent, jämfört med riket 43

enhetsnivå. Respektive enhet

procent. Svarsfrekvensen inom HVB

ansvarar för att analyser resultatet

var 75 procent och inom stödboende

och vid behov vidta

var svarsfrekvensen 52 procent.

förbättringsåtgärder.

Svarfrekvensen för boende

Nöjdhet - familjebehandlingsinsatser
17
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Åtgärder som har vidtagits för att

Familjebehandlingsinsatserna SoL

avhjälpa och förhindra att liknande

grupper, COPE och CoS utvärderas

händelser inträffar igen är bland

regelbundet efter avslutad

annat samtal med berörd personal,

gruppverksamhet dels genom

förbättrade processer och rutiner,

individuella samtal och återkoppling

utbildning och förbättrad

till föräldrar (SoL- grupperna) eller

kommunikation/information.

genom enkäter som besvaras
anonymt (COPE, CoS).

Lex Sarah

Sammanfattningsvis visar resultatet
från utvärderingarna på en generell

Under året har två lex Sarah

nöjdhet och uppskattning av

rapporter lämnats in till avdelningen.

insatserna.
En rapport avslutades med beslut om
Klagomål och synpunkter

att inte inleda utredning då det kunde

10 klagomål har registerats och

berodde på brister i verksamheten

besvarats under året.

och därmed inte faller under

konsterats att händelsen inte

rapporteringsskyldigheten. Den andra
rapporten rör bristande rättsäkerhet.

Avvikelser

Åtgärder har vidtagits i form av

16 avvikelser har rapporteras under

förändrade processer och rutiner,

året inom avdelning Unga.

samt förbättrad kommunikation och
information.

Rapporterna rör bland annat brister i
informationsöverföring, brister i

Tillsyn

handläggning samt utebliven insats.
Fem avvikelser har avslutats med

Inspektionen för vård och omsorg

beslut om att inte inleda utredning då

(IVO) genomförde under året tillsyn

det har konstaterats att händelsen

vid fyra av socialnämndens

inte har berott på brister i

verksamheter för vård eller boende

verksamheten eller att händelsen

(HVB) och stödboende.

saknar koppling till den egna

I de delar som granskades visade

verksamheten.

tillsynerna i huvudsak att
verksamheterna har ett genomtänkt
18
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arbetsätt som ger förutsättningar att

då nämnden inte i tillräcklig

möta varje ungdom utifrån

utsträckning har verkat för barnens

individuella behov och att

umgänge med vårdnadshavaren. I ett

verksamheterna genomför individuellt

annat ärende lämnar IVO kritik för

anpassade insatser som utgår från

att nämnden har fattat beslut om

placerande nämnds uppdrag. Vidare

vård i familjehem utan att

visade tillsynerna att verksamheterna

förhållanden i det enskilda hemmet

följer upp insatser utifrån vad som

är utrett av socialnämnden.

ingår i uppdraget, samt att

Samverkan

samverkan sker med placerande
nämnd. Vid tre av fyra tillsyner

Kommunens nämnder samverkar

beslutade IVO avsluta ärendet. I ett

kring barn och unga genom BUS

ärende fann IVO däremot skäl att

(barn- och ungdomsnämnden,

ställa krav på åtgärder.

socialnämnden och kultur och
utbildningsnämnden).

Socialnämnden gavs i uppgift
Socialförvaltningen samverkar med


att säkerställa att inskrivning

skolan utifrån modellen Sam Tidigt

sker i enlighet med gällande

(samordnande insatser tidigt), där
fokus ligger på tidiga och

bestämmelser,


förbyggande insatser till barn i utsatt

att insatserna utgår från

miljöer. Under året har samtliga

nämndens uppdrag och


högstadieskolor kontakts och

att uppföljning av insatser sker

erbjudits samverkan inom ramen för

utifrån fastställda mål.

Sam Tidigt. Det har resulterat i att
samtliga högstadieskolor i

Inspektionen för vård och omsorg har

kommunen, även friskolorna, numera

genomfört tillsyn avseende

är med i Sam Tidigt där

handläggning och verkställighet

kontaktpersoner från

rörande barn och unga i fyra enskilda

socialförvaltningen för respektve

ärenden.

skola har utsetts.

Resultatet visar i ett ärende att

Inom ramen för SAMLA

nämnden brustit i sin handläggning

(Närvårdssamverkan Lerum och
19
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Alingsås) har ett projekt kring första

arbetet med systematiskt

linjens stöd för barn och unga

uppföljning.

påbörjats under året, i syfte att
förhindra att barn och unga med

När det gäller tillgången till

psykisk ohälsa hamnar mellan

kunskapsbaserade metoder används

stolarna.

flera olika manualbaserade
insatser/föräldrastöd och
standardiserade bedömningsmetoder

Delaktighet och inflytande

där flertalet är utvärderade genom

För att öka möjligheten till löpande

forskning.

dialog med placerade barn har ett
pilotprojektet BarnSam startat upp

Inom förvaltningens

under hösten där barnet ges

familjebehandlingsarbete används

möjlighet att via ett digitalt verktyg

exempelvis, Circle of Security, COPE.

lämna synpunkter och ha inflytande

Cos, Ersta vändpunkt och De otroliga

på utformningen av vården.

åren . Inom förvaltningens
familjehemsvårds används

Verksamhetsområdet stödboende

metoderna BRA-fam och Kälvestens-

och HVB arbetar för ökad delaktighet

metoden.

och brukarmedverkan där så är

Under året har ett arbete med att

möjligt genom husmöten,

implementera metoderna Funktionell

ungdomsråd och

Familjeterapi (FFT) och Signs of

genomförandeplaner.

Saftey påbörjats.

Kunskapsbaserad verksamhet

Sedan våren deltar 2018
Förvaltningen i forskningsprojektet

Socialförvaltningen arbetar enligt

iRisk (Insatser, risk och

BBIC, en nationell enhetlig struktur

skyddsbedömningar för våldsutsatta

förutredning, genomförande och

barn) som riktar sig till

uppföljning i den sociala- barn- och

socialsekreterare inom barn och unga

ungdomsvården. Förvaltningen följer

området. Forskningsprojektet

aktivt det arbete som sker inom GR:s

genomförs av Psykologiska

olika nätverk när det gäller att ta

institutionen i Göteborg, Institutionen

fram resultat för indikatorer utifrån

för Socialvetenskap, Ersta Sköndal

BBIC variabler för att utveckla
20
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Bräcke Högskola samt Sociologiska

samarbetat med flera

institutionen vid Uppsala Universitet.

högstadieskolor under året. Ett av

Projektet syftar till att öka

uppdragen har varit att diskutera

möjligheterna att ge tidiga och

drogattityder med ungdomarna.

riktade insatser till barn och unga

Personal och kompetensförsörjning

som utsatts för eller bevittnat våld,
vilket har en förebyggande effekt vad

Avdelningen har under året haft

gäller våld i nära relationer.

vakanta tjänster. Dels på grund av
svårigheter med att rekrytera behörig

Förutom det har förvaltningen

personal och dels på grund av

deltagit i ett projekt inom GR

föräldraledigheter, tjänstledigheter

(Göteborgsregionen) ”Aktualiseringar

och långtidsjukfrånvaro. Det har fått

till socialtjänsten” under året som

till följd att arbetslastningen

initierats utifrån att det nationellt

periodvis varit hög på flera av

uppmärksammats att antalet

avdelningens enheter.

aktualiseringar inom den sociala barn
och ungdomsvården stadigt ökat de

För att ge enhetschefer möjlighet att

senaste åren.

regelbundet skaffa sig en uppfattning
om ärendebelastningen och
arbetsmiljön inom enheten

Tidiga förbyggande insatser

genomförs sedan november 2018
arbetstyngdsmätningar för

Inom ramen för BUS (barn- och

socialsekreterare inom barn och

ungdomsnämnden, socialnämnden

unga.

och kultur och utbildningsnämnden)
har och utökad samverkan skett

Nya medarbetare deltar i Yrkesresan

under året inom skola, fritidsgård och

- ett webbaserat program för

barnavårdscentral i Bjärke området.

introduktion och

Genom en förstärkning av

komptetensutveckling för

familjebehandlare och förändrade

socialsekreterare i den sociala barn-

arbetssätt har flera kunnat nåtts av

och ungdomsvården i

stöd och hjälp i ett tidigare skede.

Göteborgsregionen. Utvärderingar
visar på ett gott resultat och hög

Fältgruppen har inom ramen för det

nöjdhet.

drogförebyggande arbetet
21
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procent. Resultatet är högre än riket .
Effekter av insatser

Andelen ej återaktualiserade män (88

För att på ett bättre och effektivare

(79 procent). Källa: Kolada (U33400)

sätt kunna möta ungas allt mer

Upplevd förändring

procent) är högre än andelen kvinnor

komplexa behov har en omställning
av boende verksamheten för unga

I den nationella

skett under året. Boende för

brukarundersökningen IFO ställs en

ensamkommande barn och unga har

fråga om den enskilde anser att

organiserats om till hem för vård eller

situationen förändrats till det bättre

boende (HVB). Utöver att

efter kontakt med verksamheten.

verksamheten bättre kan möte
målgruppens behov så förväntas

Resultatet för ungdomar 13 år och

omställning också bidra till att

äldre (77 procent) och

förvaltningen i högre utsträckning ska

ensamkommande barn (82 procent)

kunna tillgodose behov av vård på

är över eller likvärdigt med riket.

hemmaplan vilket även minskar

Resultatet för vårdnadshavare(60

behovet att köpt vård i annan regi.

procent) är under värdet för riket. För
ensamkommande barn och
vårdnadshavare ses en negativ

Andelen ej återaktualiserade

utveckling mellan åren 2017 och

Barn 0-12 år

2018.

Andelen ej återaktualiserade barn 0-

Källa: SKL:s brukarundersökning IFO.

12 år är 70 vilket är en ökning med
fyra procent från 2017. Resultatet är
lägre än snittet för riket Det är fler
kvinnor (75 procent) än män (64
procent)som ej återaktualiseras
Källa: Kolada: (U33461)

Ungdomar 13-20 år
Andelen ej återaktualiserade
ungdomar har ökat med fyra procent
mellan 2017 och 2018 och är 82
22
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Avdelning Vuxna

Enhetschef och
uthyrningssamordnare har även

Processer och rutiner

genomgått utbildning i bostadshyra.

Inom ramen för socialförvaltningens

Inom enheten vuxenstöd har en

processorienterade arbetssätt har

tjänst som förste socialsekreterare

arbetet med att upprätta och ta fram

införts under året. Med en tjänst som

en processbeskrivning för

förste socialsekreterare på enheten

socialtjänstprocessen Vuxna

har metodstödsgrupper skapats som

påbörjats under året.

arbetar med metodstöd i enskilda
ärenden, implementering av rutiner

Det vräkningsförebyggande arbetet

samt utveckling inom tidigare

har intensifierats och flera

åsidosatta områden.

förbättringsarbete har genomförts
under året. Bland annat har en

Inom enheten har även flera

översyner av styrande dokument för

förbättringsåtgärder vidtagits när det

vräkningsförbyggande arbete,

gäller handläggning för unga

kravhantering, uppföljning av

missbrukare och där rutiner för

hyresinbetalningar och agerande på

egenkontroll har tagits fram för att

störning gjorts och ett processförslag

säkra att beslut om att inte inleda

för processerna störning och vanvård

utredning efter förhandsbedömning

har tagits fram.

handläggs skyndsamt, att
ställningstagande till inkomna

Därutöver har ett arbete med att

uppgifter i anmälningar under

säkerställa att den enskilde har

pågående utredning dokumenteras

förutsättningar för att klara ett

och att initiativ till samordnande

bostadskontrakt skett. Inom ramen

individuella planer tas.

för arbetat har en översyn av rutiner
och riktlinjer för olika hyreskontrakt

Inom verksamhetsområdet

inletts tillsammans med

socialpsykiatri har en fördjupad

Alingsåshem. Förutom det har

utbildning i social dokumentation

processförslag för kontraktsformerna

genomförts under året.

social förtur, hyresgarantier och

Under året har förvaltningen kartlagt

sociala kontrakt har tagits fram.

förutsättningar att använda IBIC
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(Individens behov i centrum) och en

än 14 dagar har minskat från 39

plan för införandet har upprättats.

procent till 33 procent mellan åren

IBIC, är ett behovsinriktat och

2016 och 2018. Källa: Kolada

systematiskt arbetssätt i arbetet med

(U31402) och (U31463)

vuxna personer oavsett ålder eller
funktionsnedsättning.
Resultat av egenkontroll
Utredningstider
Utredningstiden för vuxna med
missbruksproblem har ökat med 23
dagar i snitt från 2017 till 2018 och är
2018 92 dagar i genomsnitt från
ansökan till beslut. Utredningstiden
är längre än snittet för riket (54).
Utredningstiden för kvinnor är i
genomsnitt fem dagar längre än för
män. Källa: Kolada (U35400)
Ökningen bedöms i första hand bero
på ett ökat inflöde av ärende till
enheten vuxna under året. För att
möta den ökade ärendemängden har
antalet tjänster på enheten utökats
under året. med en förste
socialsekreterare och en
handläggartjänst.
Väntetid försörjningsstöd
Den genomsnittliga väntetiden från
ansökan till beslut om
försörjningsstöd har minskat från 15
dagar till 12 dagar mellan åren 2016
och 2018. Andelen som väntat längre
24
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Brukarundersökning inom
myndighetsutövningen

föregående år (77 procent) men
sämre än riket.

Alingsås kommun deltar sedan 2014 i
Sverige kommuner och landstings

Resultaten visar att en stor andel av

(SKL) brukarundersökning inom

de tillfrågade tycker att det är lätt att
får kontakt med socialtjänsten (89

-

ekonomsikt bistånd och

procent) samt att det är lätt att förstå

-

missbruks- och beroendevård

informationen som
socialsekreteraren ger (87 procent).

Enkäten delades ut av
socialsekreterare till samtliga brukare

Förutom det visar resultaten att en

vid möte/besök med

stor andel tycker att

myndighetsutövningen och omfattar

socialsekreteraren visar förståelse för

frågor inom fem kvalitetsområden

deras situation (84 procent) och

information, delaktighet, bemötande,

efterfrågar hur deras situation kan

förändring och tillgänglighet.

förändras(82 procent). Resultaten är
likvärdiga med värdet för riket.

Svarsfrekvensen var i Alingsås

Däremot anser endast 55 procent

kommun 62 procent 2018 vilket är en

anser att de kan påverka vilken typ av

ökning med 13 procent jämfört med

hjälp de kan få. Resultatet är lägre än

2017.

värdet för riket.

Ekonomiskt bistånd
Missbruksvård

Resultaten för ekonomiskt bistånd är
övergripande goda och en stor

Resultatet visar att en stor andel 94

förbättring ses när det gäller andelen

procent tycker att det är lätt att få

som tycker att socialsekreteraren

kontakt med Individ- och

visar förståelse för deras situation

familjeomsorgen samt att det är lätt

mellan åren 2017 och 2018.

att förstå informationen som
socialsekreteraren ger. Resultaten är

Antalet som sammantaget är nöjda

likvärdiga med riket.

eller ganska nöjda med stödet som
de får av socialtjänsten bättre än

25
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Förutom det visar resultaten att en

-

stor andel tycker att

Vuxna med boendestöd enligt
SoL och

socialsekreteraren visar förståelse för

-

deras situation (89 procent) och att

Vuxna med sysselsättning
inom socialpsykiatri .

socialsekreteraren efterfrågar hur
deras situation kan förändras(82

Undersökningen har genomförts med

procent). Resultaten är lägre än

ett webbaserat verktyg för enkäter

värdet för riket.

(Pict-O-Stat) som är anpassat med
ett bildstöd med pictogrambilder och

68 procent anser att de kan påverka

uppläsning av frågor och svar.

vilken typ av hjälp de får från

Frågorna kan besvaras på egen hand

socialtjänsten. Resultatet är lägre än

eller – vid behov – med hjälp av en

värdet för riket.

frågeassistent.

Andelen som sammantaget är nöjda

Svarsfrekvensen var i Alingsås

eller ganska nöjda med stödet som

kommun 78 procent inom boende

de får av socialtjänsten (74 procent)

med särskild service, 70 procent inom

är sämre än riket.

boendestöd och 61 procent inom
sysselsättning SoL.

I jämförelse med resultaten från förra
årets undersökning är det överlag

Resultatet i undersökningen visar att

marginella förändringar, med någon

merparten av brukarna trivs med

eller några procents uppgång eller

stödet de får, vet hur de ska lämna

nedgång.

synpunkter på verksamheten samt
får den hjälp som behövs. Mest nöjda

Brukarundersökningar funktionshinder

med stödet är brukarna som har

Förvaltningen deltar sedan 2016 den

boendestöd och mest omtanke från

nationella brukarundersökningen

personalen upplever brukarna inom

inom funktionshinder inom

sysselsättning.

områdena:
Andelen som svarat att de aldrig är
-

rädda för något hemma är dock låg

Vuxna med boende enligt SoL,

både inom boende med särskild

(socialpsykiatri),

service och sysselsättning och
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resultatet är klart sämre än

så kallade husmöten. Under året har

föregående år och sämre än

avdelningen fortsatt att arbeta aktivt

resultatet för riket.

för att utveckla brukarråden i syfte
att öka brukarnas inflytande.

Inom verksamhetsområdena

Metodutvecklare inom

boendestöd och sysselsättning ses

socialpsykiatrin har utbildats inom

en spridning mellan upp- och

området för att ytterligare utveckla

nedgångar inom olika

arbetssättet. Målsättningen har varit

kvalitetsområden mellan åren 2017

att mötena ska kunna hållas helt av

och 2018. För boende med särskild

brukarna själva utan medverkan av

service har en negativ utveckling

personal men en utmaning har varit

skett inom flertalet kvalitetsområden

att få brukarna intresserade och

mellan 2017 och 2018 till skillnad

delaktiga.

mellan åren 2016 och 2017 då en
positiv utveckling skedde inom

Utöver brukarråd på lokal nivå

samtliga kvalitetsområden.

kommer ett centralt brukarråd att
införas under 2019. Rådet kommer

Vid en jämförelse med andra

att ledas av avdelningschef utan övrig

kommuner placerar sig Alingsås

personals närvaro för att på så sätt

kommun generellt bland de mittersta

skapa en dialog med de invånare som

kommunerna i undersökningen.

berörs av förvaltningens insatser.
Klagomål och synpunkter

Underlaget i de nationella
brukarundersökningarna kommer att

Sju klagomål har registrerats inom

användas för fortsatt

avdelningen under året.

verksamhetsutveckling på

Avvikelser

enhetsnivå. Respektive enhet
ansvarar för att analyser resultatet

15 avvikelser har rapporteras inom

och vid behov vidta

avdelning Vuxna under året.

förbättringsåtgärder.

Rapporterna rör bland annat

Delaktighet och inflytande

bristande utrustning, utebliven insats,

Brukare ges möjlighet till inflytande

bristande rättssäkerhet och bristande

och påverkan genom brukarråd och

information.
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omfattas av bestämmelserna om Lex
Åtgärder som har vidtagits för att

Sarah.

avhjälpa och förhindra att liknande
händelser inträffar igen är främst

För att förhindra att liknande

förbättrade processer och rutiner,

händelser inträffar igen har åtgärder

förbättrad

vidtagits inom bland annat områdena

kommunikation/information och

processer och rutiner, utbildning och

utbildning.

handledning, samt teknik och
utrustning vidtagits. En händelse har

Två avvikelser har avslutats med

lett till att

beslut om att inte inleda utredning då

samtliga boendeenheter inom

det har konstaterats att händelsen

socialpsykiatrin har arbetat aktivt

inte har berott på brister i

med kvalitetsförbättringar i

verksamheten eller att händelsen

verksamheten under året. Dialog och

redan utretts.

planering kring utveckling av
förvaltningens boende har också

Lex Sarah

skett på avdelningsnivå i

Åtta lex Sarah rapporter har lämnats

ledningsgruppen.

in till avdelningen under året.
Tillsyn
Rapporterna rör bland annat
bristande sekretess, brister i

Med anledning av att det har

rättssäkerhet, brister i utförande av

inkommit klagomål till

insats och brister i bemötande.

tillsynsmyndigheten har Inspektionen

I ett fall konstaderades att

för vård och omsorg (IVO) genomfört

händelserna inte utgjorde något

tillsyn i enskilda ärenden under året.

missförhållande. Istället har
händelsen omhändertagits genom att

Inspektionen för vård och omsorg har

utredas som en avvikelse. I ett

genomfört tillsyn av handläggning

annat fall fattades beslut om att inte

rörande ekonomiskt bistånd i två

inleda utredning då händelsen inte

enskilde ärenden. IVO ställde inga

har inträffat inom den egna

krav på åtgärder men påpekar i ett

verksamheten och därmed inte

ärende att nämnden inte tagit
initiativ till begäran om överflyttning
28
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av en enskilds ärende till annan
kommun.

MI (Motivational Interviewing)
Motivationshöjande samtal



IVO genomförde även en tillsyn av

CRA (Community
Reinforcement Approach)

handläggning av enskilt ärende



avseende handläggning av

CRAFT Stöd program för
närstående

ansökningar om ekonomiskt bistånd
och skyddat boende. IVO ger

Inom enheten vuxenstöd används

nämnden kritik för att ha dröjt med

bedömningsmetoden ASI (Addiction

att utreda den enskilde behov av

Severity Index) i utredningar.

skydd.

Verksamhetens målsättning är att
ASI ska användas vid uppföljning i

Samverkan

samtliga enskilda ärenden. På grund
av ökade ärendevolymer inom

Inom ramen för SAMLA

enheten har ASI inte har använts i

(Närvårdssamvekran Lerum och

samma utsträckning som planerat

Alingsås) har ett projekt kring en

under året.

socialmedicinsk mottagning riktat till
vuxna med samsjuklighet startat

Inom boende med särskild service

under året.

har arbetet utifrån ett Pedagogiskt
förhållnings haft ett fortsatt stort

Kunskapsbaserad verksamhet

fokus under året. Anställda på
enheterna har deltagit utbildning

Förvaltningen erbjuder flera av de

utmanande beteende som

insatser och stödprogram för

anordandes av GR

närstående som rekommenderas i

(Göterborgsregionens

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

regionalförbund ). Därutöver har en

”Vård och stöd vid missbruk och

internutbildning kring sexuell och

beroende.


reproduktiv hälsa genomförts.

MET (Motivational
Personal och
kompetensförsörjningen

Enhancement Therapy)
Motivationshöjande
behandling
29
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Avdelningen har i huvudsak en stabil

sysselsättning för personer med

personalsituation med få

psykisk ohälsa har en ny verksamhet

uppsägningar vad gäller arbetet med

Kompassen startat upp under året.

missbruk.
Under året har ett aktivt arbete skett
Trots det har arbetsbelastningen på

och med lyckat resultat för att fler

avdelningen varit hög under året till

sociala kontrakt ska övergå till 1:a

följd av omsättning på chefstjänster,

handskontrakt.

svårigheter att rekrytera behörig

Andel kontrakt som övergick till 1:a

personal på enhetsnivå, sjukfrånvaro

handskontrakt ökade under året och

och volymökningar framförallt inom

var vid årets slut till 82 procent, vilket

köpt vård.

är 7 procent mer än den uppsatta
målsättningen på 75 procent.

Enheten vuxenstöd har tillförts
ytterligare personella resurser i form

Genom nationella nyckeltal har man

av förste socialsekreterare och en

kunnat identifiera att Alingsås

socialsekreterare efter sommaren

kommun har höga kostnader för köpt

2018. Med en tjänst som förste

vård och låga kostnader för

socialsekreterare på enheten har

öppenvårdsinsatser i jämförelse med

metodstödsgrupper skapats som

likvärdiga kommuner när det gäller

arbetar med metodstöd i enskilda

målgruppen vuxna med

ärenden, implementering av rutiner

missbruksproblem. Med anledning

samt utveckling inom tidigare

av resultaten har en genomlysning av

åsidosatta områden.

missbruks och beroendevården
påbörjats under året och ett

Rekryteringsaktiviteter inriktade på

omställningsarbete har inletts i syfte

semesterrekrytering för boende inom

att utveckla kostnadseffektiva

socialpsykiatri samt HVB (hem för

lösningar för målgruppen på

vård- och boende) har också
genomförts under året.

hemmaplan.
Andel ej återaktualiserande

Effekter av insatser

Personer med försörjningsstöd

För att kunna möta behoven och

Andelen personer med

möjliggöra ett första steg in i

försörjningsstöd som inte återkommit
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till försörjningsstöd inom ett år efter
avslutat försörjningsstöd har minskat
med fem procent från 81 till 76
procent mellan 2017 och 2018.
Resultatet är lägre än snittet för
riket.Källa: Kolada (U31462)

Vuxna med missbruksproblem
Andel vuxna med missbruksproblem
som inte återkommit till
missbruksvården inom ett år efter
avslutad insats har ökat från 72
procent till 74 procent mellan 2017
och 2018. Resultatet är likvärdigt
med riket . Andelen ej
återaktualiserade kvinnor är något
större än män. Källa: Kolada
(U35409)
Upplevd förändring
I den nationella
brukarundersökningen IFO ställs en
fråga om den enskilde anser att
situationen förändrats till det bättre
efter kontakt med socialtjänsten.
Resultatet för ekonomiskt bistånd (60
procent) och missbruk och
beroendevård (68 procent) är sämre
än tidigare år och sämre än värdet för
riket Källa: SKL:s
brukarundersökning IFO.
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Analys och utvecklingsområde

saknar sysselsättning.
Boendeverksamheten för

Underlaget och resultatet i

ensamkommande barn har

kvalitetsberättelsen visar på att det

organiserats om och anpassats för

har skett ett intensivt och fokuserat

att bättre möta målgruppens behov.

kvalitetsarbete inom förvaltningen

Fler sociala kontrakt leder till 1:a

under året trots att året till stora

handskontakt och kvaliteten på

delar kännetecknats av flera

förvaltningens tjänster är i generellt

tillförordnade cheftjänster på

god och i nivå med riket.

förvaltnings- och avdelningsnivå och
omställningsarbete när det gäller

Vid analys och identifiering av

förflyttningen av verksamheterna

förvaltningens utvecklingsområden

funktionshinder och

har de områden som socialstyrelsen

arbetsmarknadenheten. Därtill har

och Sveriges kommuner och

förvaltningens ekonomiska

landsting tagit fram för God vård varit

förutsättningar förändrats och

vägledande.

effektiviseringsåtgärder har inletts
inom flera områden.

Självbestämmande och integritet

Sammantaget visar

Under året har ett fortsatt aktivt

kvalitetsberättelsen att

arbete skett för stärka att den

förvaltningens ledningssystemet för

enskildes inflytande och delaktighet.

kvalitet har utvecklats med flera nya

Flera olika aktiviteter har skett och

delar och att kvalitetsarbetet i större

på olika nivåer. Brukarråd har

utsträckning än tidigare har

genomförts på alla utförarenheter

integrerats med förvaltningens

och en ny form för brukarmedverkan

övriga verksamhetsstyrning och

på central nivå har skapats. Arbetet

kontroll. Nya samverkansforum och

med genomförandeplaner har fortsatt

nya former för brukarmedverkan har

vidarutvecklats och följts upp under

skapats, fler evidensbaserade

året.

metoder används, det tidigare

Därutöver prövas ett nytt arbetssätt

förebyggande arbetet har

som möjliggör löpande dialog och

vidareutvecklats och förstärkts. Nya

uppföljning med placerade barn inom

insatser kan erbjudas personer med

förvaltningen.

psykisk funktionsnedsättning som
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Resultatet i brukarundersökningar

att främja helhetssyn och

visar generellt att den enskilde

samordning har bland annat en

upplever sig delaktig i kontakten med

processinriktad organisation införts

socialtjänsten, dvs säga att

och anpassningar har gjorts i

socialsekreteraren efterfrågar hur

förvaltningens mötesstruktur för att

deras situation kan förändras, eller

underlätta samverkan mellan

får vara med att bestämma sådant

förvaltningens avdelningar och

som är viktigt på boendet eller på sin

enheter. Utvecklingsområde som har

sysselsättning. En skillnad ses dock

identifierats och som förvaltningen

när det gäller grupperna

kommer att arbeta vidare med är att

ensamkommande barn som bor på

kartlägga behovet av och fastställa

boende och vårdnadshavare inom

rutiner för samverkan inom och

myndighetsutövningen som i mindre

mellan avdelningarna.

utsträckning upplever sig delaktiga i
kontakten med socialtjänsten.
Delaktighet och inflytande kommer

Trygghet och säkerhet

fortsatt vara ett prioriterat område
inom förvaltningen nästkomman år,

För att uppnå en trygg och säker

där den enskildes medverkan i

socialtjänst, dvs att verksamheten

utredningar och framförallt barns rätt

uppfyller de krav och mål som finns

att vara delaktiga vid planering,

för verksamheten i gällande lagar och

uppföljning och avslut av insats

föreskrifter krävs ett genomtänkt och

kommer ha ett särskilt fokus. De

strukturerat kvalitetsarbete. Förutom

enskildes delaktighet vid utredning

att förvaltningens processorienterade

och beslut är också en av

arbetssätt har främjat samverkan så

förutsättningarna utifrån arbetet med

bidrar det också till att tydliggöra

en evidensbaserad praktik.

krav och mål i gällande regelverk. För
att avvikelser och risker ska kunna

Helhetssyn och samordning

identifieras och åtgärdas behöver
tillvägagångsättet för hur arbetet ska

Under året har samverkan både

utföras vara tydliggjort och bestämt.

internt och externt varit i fokus och

Genom uppbyggnaden av en

förstärkts inom flera områden. I syfte

övergripande processtruktur ökar
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förutsättningarna för ett långsiktigt

Brukarundersökningar visar att

kvalitetsarbete där fokus är att skapa

upplevelsen av trygghet är god inom

arbetsflöde som utgår från den

förvaltningens boende för

enskildes behov.

ensamkommande barn, likaså visar
resultat i IVO:s granskning vid HVB

Underlaget och resultatet i

och Stödboende att verksamheterna i

kvalitetsberättelsen visar att

huvudsak har ett arbetssätt som ger

förvaltningen har de rutiner och den

förutsättningar för en trygg och säker

grund som förutsätts för att arbeta

vård.

med systematiskt förbättringsarbete
genom avvikelsehantering. Ett

Däremot visar brukarundersökning

utvecklingsarbete framöver är främst

funktionhinder på att upplevelsen av

att säkerställa att personal har

trygghet har minskat inom boende

kunskap om förvaltningens

med särskild service och

avvikelsehantering och att de

sysselsättning. Fortsatt analys och

avvikelserapporter som lämnas in

förbättringsarbete utifrån resultatet

utreds och sammanställs så att de

kommer att ske både på avdelnings-

kan användas i

och enhetsnivå under nästkommande

verksamhetsutvecklingen både på

år.

enhetsnivå och en mer övergripande
nivå.

Kunskapsbaserad verksamhet

Resultatet av granskningar som

Förvaltningen har tillgång till flera

gjorts under året visar generellt på en

kunskapsbaserade metoder och

god kvalitet i verksamheten och att

insatser och under året har nya

förvaltningen har vidtagit åtgärder

metoder implementerats.

med anledning av påpekade och
identifierade brister. Områden som

När standardiserade

förvaltningen behöver förbättra är

bedömningsmetoder införs och

tydliga och mätbara mål vid insats,

används är det viktigt att alla som

samt rättsäker och effektiv

använder metoden har kunskap om

dokumentation som präglas av

vad metoden kan bidra med i arbetet.

klarspråk.

Det är också viktigt att verksamheten
följer upp att bedömningsmetoden
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används i enlighet med manualen.

post inom förvaltningen.

Detta är ett utvecklingsområde som

Tillgängligheten via telefon är dock

har identifieras och det finns ett

lägre.

behov av att formalisera arbetet med
kunskapsbaserade metoder inom

Förvaltningen har särskilt följt upp

förvaltningen. En ökad struktur och

väntetiden inom familjerådgivningen

uppföljning av arbetet med

under året, vilket har påverkat att

kunskapsbaserade metoder förväntas

verksamheten har kunnat erbjuda ett

även kunna bidra till att de underlag

första samtal inom två veckor till

som tas fram på individnivå i större

minst 90 procent av besökarna. Trots

utsträckning än idag kan användas

en fortsatt hög nivå när det gäller

och sammanställs på gruppnivå.

antalet aktualiseringar i ärenden som
rör barn och unga ligger

Genomförande av systematiska

utredningstiderna kvar på samma

uppföljning är ett utvecklingsområde

nivå som föregående år. Även

som har identifierats tidigare. För att

väntetiderna inom ekonomiskt

utveckla arbetet med systematisk

bistånd ligger kvar på en liknande

uppföljning har en översyn gjorts

nivå som tidigare. Däremot har stora

under året och en

volymökningar medfört att

förvaltningsövergripande plan för det

handläggningstiderna inom

fortsatta arbetet kommer att tas

missbruks- och beroende vården har

fram.

varit längre under året.

Tillgänglighet

Ett viktigt arbete för att
verksamheten ska uppfattas som

Brukarundersökningar inom

tillgänglig är också att innehåll på

myndighetsutövningen visar på en

webbsidor och tryckt information

hög upplevelse av tillgänglighet, dvs

regelbundet uppdataras, samt att nya

hur lätt det är att komma i kontakt

digitala utvecklingsalternativ används

med socialtjänsten och hur lätt det är

inom verksamheten.

att förstå informationen som

Effektivitet

socialsekretaren ger. På samma sätt
visar resultatet i servicemätningen på
en mycket god tillgänglighet via e35
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Andelen sociala kontrakt som leder

samverkansforum har skapats, vilket

till ett 1:a handskontrakt har ökat

har bidragit till en ökad

under året.

kostnadseffektivit. Förstärkningar har
även skett inom förvaltningens

Nationella nyckeltal visar att andelen

förebyggande verksamhet för att

personer som ej återaktualiseras ett

anpassa verksamheten efter den

år efter avslutad insats generellt har

nuvarande utvecklingen. För att

ökat de senaste åren. En negativ

anpassa verksamheten till nya krav

utveckling ses dock inom ekonomiskt

och förväntningar prioriteras

bistånd mellan 2017 och 2018.

hemmaplanslösningar och egna
familjehem används i första hand.

Brukarundersökning IFO

Förvaltningen ser trots detta att

myndighetutövning visar att

befintliga lösningar inte är tillräckliga

upplevelsen av förändring vid

för att möta de ökade behoven av

kontakten med socialtjänsten har

insatser och ett arbete pågår med att

minskat särskilt inom gruppen

finna alternativa och nya lösningar .

vårdnadshavare och inom

Hur effektiva lösningar förvaltningen

missbruksvården. Resultat tydliggör

lyckas arbeta fram kommer att

ett behov av en fortsatt och fördjupad

påverka utfallet.

analys, i vilken möjligheten att
utvärdera effekter av insatser genom
systematisk uppföljning bedöms ha
stor betydelse för arbetet.
Förvaltningen har genomfört flera
aktiviteter under året för att finna
effektiva lösningar för att klara av att
möta nya behov, förändrade volymer
och för att kunna anpassa
verksamheten till de ekonomiska
ramarna, vilket ställer krav på ett
proaktivt förhållningssätt.
Kartläggningar har genomförts,
arbetsgrupper har tillsatts, nya
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Socialnämnden

Klicka här för att skriva ärenderubrik
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en
grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande
granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 2018 års grundläggande
granskning genomfördes av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Samtliga
nämnder ingick i den grundläggande granskningen. Utöver detta har fyra nämnder valts ut
för en mer omfattande granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2018.
Socialnämnden valdes ut eftersom nämnden redovisat budgetunderskott under flera år.
Revisionen skickade ut skriftliga frågor som besvarades av socialförvaltningen.
Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till svar, 2018-09-25, § 90, och svaren
överlämnades till revisionen. Svaren blev utgångspunkt för den nämnddialog som
genomfördes av kommunens revisorer och representanter för EY tillsammans med
nämndens presidium och förvaltningschef.
Granskningen har utmynnat i revisionsrapporten, Alingsås kommun Grundläggande
granskning 2018. Några nämnder har fått rekommendationer. Respektive nämnd ska
kommentera och redovisa åtgärder för varje rekommendation.
Revisionsrapporten innehåller en rekommendation till socialnämnden. Man rekommenderar
nämnden att:


Säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen
genomförs i enlighet med handlingsplan Effekt

Enligt handlingsplan Effekt ska månadsuppföljningar, förutom månaderna januari, februari,
juni och juli redovisas för nämnd samt rapporteras till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen genomför månadsuppföljningar enligt handlingsplanen. Varje
månadsuppföljning har redovisats som ärende i socialnämnden och rapporterats in till
kommunstyrelsen. Att månadsuppföljningen expedierats till kommunstyrelsen framgår av
protokoll. Vid ett tillfälle, månadsuppföljningen per maj, har det inte framgått av protokollet att
uppföljningen faktiskt har skickats. För att säkerställa detta framöver kommer expediering
ske via en funktion i ärendehanteringssystemet Platina.

Ekonomisk bedömning
_
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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommentar och åtgärd för att säkerställa
att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet
med handlingsplan Effekt samt att översända svaret på rekommendationen till
kommunstyrelsen och kommunrevisionens ordförande.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Kommunrevisionens ordförande Anita Andersson

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare
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Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av och
tillsammans med de förtroendevalda revisorerna

Alingsås kommun
Grundläggande granskning 2018
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning
av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger med ett urval av nämnder.
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag
för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse.
Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt kommunens styrmodell har vi tagit fram
revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. Rekommendationerna till respektive nämnd grundar sig på dessa revisionskriterier, som beskrivs närmare i avsnitt 2.2.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Medverka i utarbetandet av riskanalys till grund för internkontrollarbetet
 Dokumentera riskanalys till grund för internkontrollarbetet
Vi rekommenderar miljöskyddsnämnden att:
 Formulera åtaganden för de av fullmäktiges uppdrag som riktas till samtliga nämnder
Vi rekommenderar vård- och äldreomsorgsnämnden att:
 Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet
Därtill rekommenderar vi socialnämnden att:
 Säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet med handlingsplanen Effekt
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisorernas revisionsplan för 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God
revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt?
• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i
kommunallagen samt kommunens styrmodell.

1

Kommunrevisionen har under 2018 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för
redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.
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• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet
med kraven i kommunens styrmodell.
o Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser?
Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
 Kommunallagen 6 kap. 1 §
 Kommunallagen 6 kap. 6 §
 God revisionssed 2018
 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
 Kommunens styrmodell
 Andra kommunspecifika styrdokument
Ansvariga nämnder
Granskningen avser barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
utbildningsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden i
Alingsås kommun.
Avgränsning
Granskningen avser verksamhetsår 2018 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna.
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Kommunstyrelsens och
nämndernas måluppfyllelse har granskats per augusti 2018.
I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revisionsfrågor och revisionskriterier. Utöver detta har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande
granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2018. De nämnder som valts ut
är kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden. Kommunstyrelsen har valts ut mot bakgrund av att styrelsen har uppsikt
över kommunens övriga nämnder och bolag samt att kompetensförsörjning inom kommunens
verksamheter är en allt större utmaning. Socialnämnden har valts ut eftersom nämnden under
flera år redovisat budgetunderskott. Socialnämndens budgetunderskott för år 2017 är -36,5
mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden har valts ut på grund av långa handläggningstider för bygglov och nämndens rekryteringssvårigheter. Vård- och äldreomsorgsnämnden har valts ut då
behovet av boendeplatser inom funktionshinder har ökat samt att behovet av hemtjänsttimmar
har ökat.
Metod och genomförande
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Granskningen är uppdelad i två delar: en grundläggande del som avser samtliga nämnder
samt en mer omfattande granskning riktad till fyra nämnder. Den grundläggande delen genomförs genom en löpande insamling av fakta och iakttagelser samt protokollsgranskning. Den
mer omfattande granskningen sker genom skriftliga frågor till de aktuella nämnderna samt en
dialog med nämndens presidium och förvaltningschef.
Den grundläggande delen
Nedanstående moment omfattar samtliga nämnder.
Löpande insamling av fakta och iakttagelser
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att EY och revisorerna:
 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll2
 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse
Den riktade delen
Nedanstående granskningsmoment omfattar kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden. Detta är utöver vad som granskas i
den grundläggande delen.
Skriftliga frågor
Inom ramen för den riktade delen av den grundläggande granskningen har revisionen skickat
skriftliga frågor till de utvalda nämnderna. Frågorna utgår från revisionens väsentlighets- och
riskanalys, tidigare fördjupade granskningar samt övriga iakttagelser som uppmärksammats
under året.
Nämnddialog
Inom ramen för den riktade delen av den grundläggande granskningen har nämnddialoger
genomfört med presidiet i respektive utvald nämnd tillsammans med förvaltningschef. Nämnddialogernas har förberetts av EY tillsammans med kommunrevisionen. Frågeställningarna har
anpassats till respektive nämnd utifrån svaren på de skriftliga frågorna, protokollsgranskning,
revisorernas väsentlighets- och riskanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året.
2.3. Rapportens fortsatta disposition


I avsnitt 3 presenteras Alingsås kommuns styrmodell och vad den anger om styrelse
och nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt intern kontroll. I avsnittet framgår vilka kriterier vi anser att styrelse och
nämnd ska ha uppfyllt för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt inom respektive område.

2

Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att relevanta frågor tas
upp till diskussion löpande under året. Protokollen läses även av EY i samband med granskningen.
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I avsnitt 4–13 återfinns granskningens resultat per styrelse och nämnd. I varje avsnitt
framgår resultatet av granskningen avseende nämndernas arbete med styrning utifrån
fullmäktiges mål, intern kontroll samt uppföljning. Varje avsnitt avslutas med revisionens bedömningar utifrån syftet med den grundläggande granskningen. I samband med
bedömningarna presenteras även rekommendationer. Rekommendationer lämnas då
revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar
till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.

Granskningen avslutas i avsnitt 15 med slutsatser utifrån granskningens syfte.
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3. Alingsås kommuns styrmodell
Kommunfullmäktige (fullmäktige) beslutade om en ny styrmodell 25 maj 2011. I dokumentet
”Styrmodell för Alingsås” framgår hur modellen ska tillämpas. Bland annat beskrivs att allt arbete ska utgå från fullmäktiges beslutade vision. Fullmäktige beslutade 10 december 2014 att
anta en reviderad version av styrmodellen med förändringar som innebar att internkontrollen
och tillväxtprogrammet lyftes in som delar i modellen.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 om nya tillämpningsanvisningar till styrmodellen. Tillämpningsanvisningarna innehåller delar som rör styrelsens uppsiktsplikt. Bland annat regleras att kommunstyrelsen arbetsutskott ska träffa respektive nämnds/bolags presidium för att
diskutera frågor inom ramen för uppsiktsplikten i samband med års- vår och delårsbokslut.
Med utgångspunkt i visionen tar fullmäktige fram en avsiktsförklaring. Den beslutas i början av
varje mandatperiod och innehåller ambitioner, inriktning och prioriteringar för mandatperioden.
Utifrån avsiktsförklaringen upprättar fullmäktige årligen en flerårsstrategi för Alingsås kommun.
Flersårsstrategin innehåller fullmäktiges prioriterade mål. De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. Fullmäktige har adresserat olika indikatorer till olika
nämnder. I flerårsstrategin finns också indikatorer som enligt flerårsstrategin är viktiga att följa
för att veta att Alingsås kommun utvecklas långsiktigt och hållbart. Enligt tillämpningsanvisningarna till styrmodellen följs indikatorerna upp av kommunstyrelsen som i sin tur återrapporterar till fullmäktige. Uppföljningen sker i samband med årsredovisningen. Utöver prioriterade
mål och indikatorer innehåller kommunens flerårsstrategi riktade uppdrag till vissa nämnder.
Dessa uppdrag ska betraktas som åtaganden för nämnden att arbeta med under året. Flerårsstrategin innehåller därtill särskilda fokusområden. Där beskrivs att de särskilda fokusområdena särskilt ska prägla nämnders, bolags och förbunds löpande arbete under planperioden.
Dessa ska enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar återspeglas i nämndernas åtaganden i de fall det är möjligt.
Nedan framgår vad styrmodellen med tillhörande tillämpningsanvisningar anger om styrelse
och nämnders arbete med styrning utifrån fullmäktiges mål, uppföljning och rapportering samt
intern kontroll. Strukturen utgår från granskningens revisionsfrågor. I slutet av varje avsnitt
framgår vilka kriterier som styrelse och nämnder ska ha uppfyllt för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. Kriterierna är vår tolkning av styrmodellen med tillhörande anvisningar.
Kriterierna utgör grunden för revisorernas bedömning av varje nämnd.
3.1. Nämndernas styrning och arbete med fullmäktiges mål
Med utgångspunkt i den övergripande flerårsstrategin för Alingsås tar nämnderna fram egna
flerårsstrategier. Nämnderna ska ange sina åtaganden för att uppnå fullmäktiges prioriterade
mål med indikatorer. Nämnderna tar själva fram förslag till åtaganden som sedan godkänns
av kommunstyrelsen. De uppdrag som riktats till nämnderna är också att betrakta som ett
åtagande. Till åtagandena ska nämnden koppla nyckeltal som bedöms väsentliga för att bidra
till måluppfyllelsen.
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Nämndens åtaganden ska därefter brytas ned till åtaganden för förvaltningen. Enligt styrmodellen ska förvaltningens åtaganden utmynna i att varje enskild medarbetare är medveten om
den roll han eller hon har i att uppnå kommunens mål.
Av styrmodellen och tillämpningsanvisningar framgår inte var eller hur förvaltningens åtaganden ska dokumenteras.
Utifrån ovanstående är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att
ha säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt:
 Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
 Kopplat nyckeltal till nämndens åtaganden
 Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen
3.2. Uppföljning och rapportering
Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige följa upp de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen i vårbokslut per april och i delårsbokslut per augusti. I årsredovisningen följs målen och indikatorerna upp. Nämnderna ska följa upp sina åtaganden i vår-,
delårs- och årsbokslutet samt besluta om eventuella åtgärder med anledning av uppföljningen.
Av styrmodellen framgår att respektive förvaltning ska följa upp ekonomin månadsvis. Vid befarande avvikelser jämfört med budget på helår ska rapportering ske till nämnd och kommunstyrelsen, enligt styrmodellen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017 om handlingsplanen ”Effekt3” i syfte att minska kostnaderna i kommunens verksamheter. Detta mot bakgrund av att betydande driftunderskott prognostiserades bland kommunens verksamheter vid tillfället. Handlingsplanen Effekt gäller mellan 2017–2019. Fullmäktige beslutade i anslutning till handlingsplanen att införa obligatorisk
månadsuppföljning av ekonomin från nämnderna till kommunstyrelsen. I handlingsplanen
framkommer att undantag avseende obligatorisk månadsuppföljning gäller för juni och juli månad. Kommunledningskontoret uppger att undantaget även gäller januari och februari månad4.
Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en
tillräcklig uppföljning och rapportering:
 Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
 Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (undantaget januari,
februari juni och juli)
 Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget per helår till kommunstyrelsen

3

Handlingsplan för ekonomi i balans.
Kommunens förvaltningar har via kommunledningskontoret fått besked om detta undantag. Undantaget framkommer inte i handlingsplanen Effekt.
4
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3.3. Intern kontroll
Enligt styrmodellen följer Alingsås kommun COSO-modellens principer för intern kontroll. Det
innebär enligt styrmodellen att rimlig försäkran ges om måluppfyllnad, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och regler. Nämnderna ska arbeta fram en väsentlighetsoch riskanalys som knyter ihop den interna kontrollen med styrmodellen. Detta genom att
nämnden ska analysera områden där det finns risk för att styrelsen eller nämnden inte bidrar
till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer. Enligt styrmodellen ska styrelsens
och nämndens hela väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led i att fullfölja kommunallagens intentioner om god intern kontroll. Internkontrollplan med kontrollpunkter ska ingå i nämndens flerårsstrategi. Enligt kommunstyrelsens
tillämpningsanvisningar ska nämnden följa upp sitt arbete med intern kontroll i vår-, del- och
årsbokslutet.
Utifrån ovanstående anser vi att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha en
tillräcklig intern kontroll:
 Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
 Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
 Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårsstrategi
 Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut
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4. Kommunstyrelsen
4.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har fastställt tolv prioriterade mål med totalt 43 tillhörande indikatorer i den
kommunövergripande flerårsstrategin för 2018–2020. Eftersom de beslutade målen och indikatorerna är kommunövergripande åligger det kommunstyrelsen att verka för att dessa uppnås. Därtill har fullmäktige i den kommunövergripande flerårsstrategin beslutat att tilldela kommunstyrelsen 19 uppdrag. Utöver detta finns fem uppdrag som riktas till samtliga nämnder
inklusive kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen antog den 28 mars 2018 kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019–2020.
I flerårsstrategin har styrelsen antagit 65 åtaganden för styrelsen samt 93 åtaganden för förvaltningen utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer5. Styrelsen har angivit 55 nyckeltal kopplat till sina åtaganden. I kommunstyrelsens flerårsstrategi framgår vilken eller vilka
enheter som ska arbeta med att uppfylla de av fullmäktige tilldelade uppdragen. Enligt flerårsstrategin har nämndens åtaganden koppling till fullmäktiges särskilda fokusområden.
4.1.1. Verksamhet
I kommunstyrelsens delårsbokslut framkommer att ett arbete med att centralisera kommunens
samtliga hyreskontrakt ska påbörjas. En grupp ska enligt delårsbokslutet bildas för detta arbete. Vid intervju framkommer att arbetet med centralisering av kommunens hyreskontrakt
beräknas ta längre tid än väntat och att ett förnyat detaljerat uppdrag kan bli aktuellt i budgeten
för 2019.
I skriftliga svar framkommer att kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög.
Ett nytt ledarprogram har tagits fram för kommunens chefer och kommunledningskontoret har
fokuserat på åtaganden inom personalområdet. Vid intervjutillfället skulle tjänsterna kommundirektör, ekonomichef samt IT-chef rekryteras. Som ett led i arbetet utifrån handlingsplanen
Effekt har kommunens HR-funktion centraliserats och ny personalchef tillsats. Stödfunktionerna är inte samlade till en och samma plats vid granskningstillfället, men väntas vara det från
och med januari 2019.
Kommunstyrelsens presidium uppger vid intervju att det är en utmaning är att tillgodose volymökningar i kommunens verksamhet samt att tillgodose bostadsbehovet. Kommunledningskontoret har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare plan- och
exploateringsprocess. Ett avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av industri och
bostadsmark vilket ska möjliggöra byggnation av fler bostäder.
Presidiet framför vid intervju att merparten av handlingsplanen Effekt är verkställd och att genomförandet har varit framgångsrikt i avseendet att kommunens ekonomi förbättrats. Vissa
delar av handlingsplanen har pausats i fall då det funnits särskilda skäl.

5

Vissa åtaganden har angetts flera gånger till olika mål. Antalet unika åtaganden är därför färre.

11
Sida 58 av 191

4.1.2. Styrelsens uppsikt över nämndernas arbete med fullmäktiges mål
Av protokoll framkommer att arbetsutskottet träffat samtliga nämnder inför årsbokslutet 2017.
Dialogerna ägde rum i januari 2018. Arbetsutskottet har därtill mött utbildningsnämndens presidium tillsammans med berörda tjänstemän vid ett annat tillfälle i januari 2018. Det går utifrån
protokoll inte att följa om kommunstyrelsens arbetsutskott fört dialog med nämnderna i kommunen inför vår- och delårsboksluten.
Utöver tillämpningsanvisningarna finns en mall/anvisning för nämndernas flerårsstrategier.
Mallen innehåller delar som bedöms nödvändiga att ange för att kommunstyrelsen ska kunna
utöva sin uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen har erhållit uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2018–
2020. I skrivelsen bedömer kommunstyrelsen att nämndernas flerårsstrategier i hög grad är
tillfredsställande och att de överensstämmer med fullmäktiges flerårsstrategi. Det framkommer
att avvikelser konstaterats6.
4.2. Uppföljning och rapportering
Kommunstyrelsen godkände styrelsens vårbokslut den 28 maj 2018 och styrelsens delårsbokslut den 15 oktober 2018. I vårbokslutet har styrelsen följt upp beslutade uppdrag och åtaganden i flerårsstrategin genom att kommentera om arbete har påbörjats. Kommunstyrelsen
gjorde i delårsbokslutet bedömningen att 27 åtaganden kommer uppfyllas under innevarande
år och att 32 åtaganden kommer uppfyllas under planperioden7.
Kommunstyrelsen har följt upp ekonomin i samband med vår- och delårsbokslut (per april respektive augusti). Kommunstyrelsen har i enlighet med handlingsplanen Effekt erhållit och
godkänt ekonomisk månadsuppföljning utöver vår- och delårsbokslut vid fyra sammanträden
under året. Månadsuppföljningarna har avsett uppföljning per mars, maj, september och oktober. Av protokoll går inte att följa att styrelsen erhållit och godkänt ekonomisk månadsuppföljning per januari, februari och november.
Vid prognosen för helåret i samband med vårbokslutet redovisades ingen avvikelse mot budget för kommunstyrelsen. I delårsbokslutet prognostiserades ett resultat om 7,8 mnkr över
budget. Överskottet ska bero på överskott inom kommunens IT-verksamhet, lägre personalkostnader och outnyttjade tillfälliga medel. Kommunstyrelsen godkände kommunstyrelsens
vårbokslut och delårsbokslut utan att besluta om ytterligare åtgärder.
4.2.1. Styrelsens uppsikt över nämndernas arbete med uppföljning och rapportering
Kommunstyrelsen föreslog 28 maj 2018 kommunfullmäktige att godkänna vårbokslut för kommunen. Resultatuppföljningen för Alingsås kommuns vårbokslut visade på en prognostiserad
negativ avvikelse om -12,1 mnkr från budget för helåret.

6

Avvikelserna har presenterats per nämnd och avser nämndernas arbete med styrning, uppföljning
och intern kontroll.
7 Med planperioden avses år 2018–2020.
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Kommunstyrelsen gav i samband med kommunens vårbokslut kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med vård- och äldreomsorgsförvaltningen genomlysa nämndens ekonomiska
förutsättningar samt ta fram förslag till åtgärder. Kommundirektören gavs i uppdrag att tillsätta
extern utredning kring gränsdragningsfrågor som uppstått i samband med införlivandet av en
samlad funktionshindersverksamhet i enlighet med handlingsplanen Effekt.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 att föreslå fullmäktige att godkänna delårsbokslut för Alingsås kommun. Delårsbokslutets resultatuppföljning för Alingsås kommun visade på en prognostiserad positiv avvikelse om 15,8 mnkr över budget för helåret. Att prognosen förbättrats med 27,9 mnkr jämfört med prognosen i vårbokslutet uppges bero på förbättrade prognoser från nämnderna samt en bättre prognos över finansieringen.
Kommunstyrelsen föreslog i samband med kommunens delårsbokslut att fullmäktige beslutar
att de nämnder som prognostiserade underskott innevarande år snarast skulle besluta om
handlingsplaner för att hantera sina underskott. Därtill föreslogs fullmäktige besluta att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbete för att efterleva fullmäktiges beslutade ekonomiska ramar för 2019.
Nämndernas prognostiserade i delårsbokslutet ett samlat överskott om 1,4 mnkr. Underskotten fanns inom vård- och äldreomsorgsnämnden vilket i sin tur främst hänför sig till verksamheten för funktionshinder. Utökning av antalet utförda hemtjänsttimmar ska också ha bidragit
till underskottet.
I månadsuppföljningen av nämndernas ekonomi per oktober framkommer att nämnderna prognostiserade ett samlat underskott om 10,7 mnkr för helåret. Underskotten tillskrevs framförallt
vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden, men även samhällsbyggnadsnämnden
prognostiserade ett underskott. Kommunstyrelsen uppmanar i protokoll från december 2018
samtliga tre nämnder att vidta åtgärder för att kommunövergripande hantera prognostiserat
underskott. I besluten skrivs också att det vid prognostiserat underskott ska utarbetas en handlingsplan av nämnd som ska ställas till kommunstyrelsen.
4.3. Intern kontroll
Kommunstyrelsens internkontrollplan finns som bilaga till styrelsens flerårsstrategi. I Internkontrollplanen finns nio identifierade risker. Bland riskerna återfinns kontroll av moms, löneglidning, leasingavtal och kontroll av representation. Enligt uppgift genomförs en riskanalys till
grund för internkontrollplanen. Riskanalysen har dock inte dokumenterats. Vidare framkommer
att merparten av riskanalysarbetet sker på tjänstemannanivå, på uppdrag av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har följt upp sitt internkontrollarbete i styrelsens vår- och delårsbokslut.
Samtliga kontrollmoment bedömdes i vårbokslutet kunna genomföras under innevarande år. I
delårsbokslutet bedömdes samtliga förutom ett kontrollmoment genomföras under året. Det
kontrollmoment som inte bedömdes genomföras var ”medarbetarbekräftelse upphandling” vilket avser att medarbetare intygar att de är införstådda med regler kopplade till upphandling.
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Kontrollmomentet planerades att inte genomföras till följd av oenighet mellan fackliga representanter och arbetsgivare.
4.3.1. Styrelsens uppsikt över nämndernas arbete med intern kontroll
Kommunstyrelsen erhöll vid sammanträdet i oktober information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll. Kommunstyrelsen delgavs därtill information om att samtliga nämnder utom två bedömde att de identifierade kontrollmomenten kommer att genomföras
under året.
4.4. Vår bedömning
Bedömning avseende kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsen har antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer i
styrelsens flerårsstrategi. Styrelsen har inte kopplat nyckeltal till alla åtaganden. Styrelsen har
antagit åtaganden utifrån samtliga uppdrag riktade till styrelsen. Förvaltningens åtaganden
framgår i styrelsens flerårsstrategi. Vi bedömer att styrelsen i huvudsak har säkerställt att den
egna nämnden styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
Styrelsen har följt upp sina åtaganden vid vår- och delårsbokslut. Under året har KS inte prognostiserat någon negativ budgetavvikelse. Styrelsen får ekonomisk rapportering avseende
den egna verksamheten vid boksluten. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har säkerställt
en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Styrelsen har antagit en internkontrollplan i en bilaga till styrelsens flerårsstrategi. En riskanalys utgör grund för internkontrollplanen, men denna har likt föregående år inte dokumenterats.
Riskanalysen utarbetas i huvudsak av kommunledningskontoret och inte av kommunstyrelsen.
Styrelsen har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- samt delårsbokslut. Vi bedömer att styrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig intern kontroll och att arbetet kan utvecklas ytterligare
genom att kommunstyrelsen deltar i arbetet med riskanalys till grund för internkontrollplan samt
att riskanalysen dokumenteras.
Bedömning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunens nämnder
Kommunstyrelsens erhåller ekonomisk månadsuppföljning från varje nämnd. Flera nämnder
har under året prognostiserat ett underskott. Utifrån detta har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder, såsom att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomlysa vård- och äldreomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar samt ta fram förslag till åtgärder för att motverka underskott. Därtill har styrelsen lämnat förslag till beslut till fullmäktige som syftat till att minska underskotten i kommunens ekonomi. Det har inte gått att följa om styrelsen genom sitt arbetsutskott fört dialog med nämnderna inför vår- och delårsbokslut så som ska göras enligt tillämpningsanvisningarna. Vi bedömer sammantaget att styrelsen huvudsakligen skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och fattat beslut vid
avvikelser.
Kommunstyrelsen har i oktober erhållit information om att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll avseende 2018. Vår bedömning är att styrelsen i allt väsentligt haft
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tillräcklig uppsikt över övriga nämnder och bolag i kommunen samt att uppsikten är tillräcklig
utifrån kraven i kommunallagen.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
 Medverka i utarbetandet av riskanalys till grund för internkontrollarbetet
 Dokumentera riskanalys till grund för internkontrollarbetet
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5. Barn- och ungdomsnämnden
5.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Barn- och ungdomsnämnden fastställde den 22 februari 2018 nämndens flerårsstrategi för
2018–2020. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om elva åtaganden utifrån fem av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för åtta av
elva åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden utifrån
nämndens åtaganden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden och förvaltningen utarbetat
åtaganden utifrån tre av de fyra uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden8. Nämnden har
därtill utarbetat åtaganden utifrån fyra av de fem uppdrag som avser samtliga nämnder9.
Nämnden har i sin flerårsstrategi utarbetat åtaganden utifrån sju av totalt nio uppdrag. Nämnden har i sin flerårsstrategi inkluderat åtaganden för särskilda fokusområden tillsammans med
åtagandena för fullmäktiges prioriterade mål.
5.2. Uppföljning och rapportering
Barn- och ungdomsförvaltningen godkände nämndens vårbokslut i maj och nämndens delårsbokslut i september 2018. Nämnden har kommenterat samtliga åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att samtliga elva åtaganden kommer genomföras under planperioden, men inte under 2018. I delårsbokslutet bedömdes vidare sju
uppdrag slutföras och två uppdrag inte slutföras under 201810. I både vår- och delårsbokslut
var nämndens prognos att resultatet för helåret skulle följa budget.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under året med start av uppföljning per februari. Vid samtliga
uppföljningar har prognosen varit ett resultat för helåret i linje med budget. Den ekonomiska
månadsuppföljningen per mars och framåt, juli och juni undantaget, har översänts till kommunstyrelsen.
5.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi. Planen består
av sju kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning en svårighet att hitta optimalt sätt och system för personalschema i förskolan, att arbetsgången för systematiskt kvalitetsarbete inte är känd och inte följs och att förskolans personal
inte har personliga digitala lärverktyg.

Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån uppdraget ”Kommunstyrelsen ges tillsammans med
tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta
fram en plan för säker & trygg skolväg.” Det framkommer inte varför nämnden inte utarbetat något åtagande för uppdraget.
9 I nämndens flerårsstrategi framkommer att nämnden inte kommer ansöka om medel ur innovationsfonden, vilket ett av uppdragen riktade till samtliga nämnder avser.
10 Nio uppdrag följs upp i boksluten, trots att nämnden i sin flerårsstrategi utarbetat åtaganden för sju
uppdrag.
8
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Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 49 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Utöver de risker som återfinns i internkontrollplanen hanteras
nio risker genom omedelbar åtgärd eller åtaganden. Samtliga risker, även de med låg bedömd
risk- och väsentlighet, hanteras i riskanalysen genom någon form av åtgärd.
Barn- och ungdomsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i vår- och delårsboksluten. I
boksluten har nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att
alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut.
5.4. Vår bedömning
Barn- och ungdomsnämnden har antagit åtaganden utifrån fem av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal merparten av sina åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår även förvaltningens åtaganden. Nämnden har antagit
åtaganden utifrån tre av fyra uppdrag riktade till nämnden, samt utifrån fyra av fem uppdrag
som riktats till samtliga nämnder. Det framkommer inte varför nämnden inte utarbetat något
åtagande för ett av de riktade uppdragen. Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt
att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Barn- och ungdomsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. Ekonomiska månadsuppföljningar
har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt.
Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i vår- och delårsbokslut och gör bedömningen att
alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och ungdomsnämnden.
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6. Kultur- och fritidsnämnden
6.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Kultur- och fritidsnämnden antog i januari 2018 nämndens flerårsstrategi för 2018–2020. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om åtta åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtaganden. Nämnden har i sin flerårsstrategi inkluderat åtaganden för fullmäktiges uppdrag och särskilda fokusområden tillsammans med åtagandena för fullmäktiges prioriterade mål. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden för ett av fyra mål. Förvaltningens åtaganden uppges sedan tidigare års granskning redovisas i separata arbetsplaner där varje avdelning anger aktiviteter gentemot mål och åtaganden.
6.2. Uppföljning och rapportering
Kultur- och fritidsnämnden godkände nämndens vårbokslut i maj och nämndens delårsbokslut
i september 2018. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att sju av åtta åtaganden kommer att vara
uppfyllda vid årsskiftet samt att ett åtagande kommer slutföras under planperioden. Samtliga
uppdrag, både de riktade till nämnden och de riktade till samtliga nämnder bedömdes genomföras under det innevarande året.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I
delårsbokslutet prognostiserades ett överskott om 550 tkr. Staben stod i delårsbokslutet för
det största överskottet mot budget (1 437 tkr) vilket framförallt förklaras med positiv avvikelse
inom köp av tjänster. Störst negativ avvikelse vid delårsbokslutet hade föreningsservice (1 015 tkr), vilket beskrivs som en naturlig säsongseffekt. Föreningsservice prognostiseras i
delårsbokslutet göra ett resultat i paritet med budget för helåret. Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ekonomiska åtgärder.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under år 2018 med start från per mars månad (per juni och
juli undantaget). Nämnden har även rapporterat denna uppföljning till kommunstyrelsen.
Nämnden har genomgående vid dessa tillfällen redovisat ett överskott för perioden.
6.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi finns nämndens internkontrollplan. Planen består
av elva kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning dels drift av, men även försening av byggprocessen av Nolhaga parkbad samt utökade
öppettider i kulturhuset.
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en riskanalys där 14 risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan. Två risker har hanterats genom åtaganden och för en risk har åtgärd ej bedömts som nödvändig.
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Kultur- och fritidsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har
nämnden angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för
respektive kontrollpunkt. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut11. Vid tillfället för delårsbokslutet hade samtliga
förutom ett kontrollmoment påbörjats.
6.4. Vår bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har antagit åtaganden utifrån fyra av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för samtliga åtaganden.
Nämnden har genom sina åtaganden för fullmäktiges prioriterade mål hanterat fullmäktiges
särskilda fokusområden och uppdrag. Vi noterar att förvaltningens åtaganden med ett undantag inte framgår i nämndens flerårsstrategi utan redovisas i separata arbetsplaner. Vi bedömer
att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige
bestämt och kommunens styrmodell.
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. Månadsuppföljningarna har varit i
linje med eller avvikit positivt mot budget. Ekonomiska månadsuppföljningar har rapporterats
till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer att
nämnden säkerställt tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut och gör bedömningen
att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kultur- och fritidsnämnden.

11

Ett kontrollmoment prognostiserades både som genomfört och inte genomfört under 2018 med anledning av att delar av momenten ska genomföras 2019.
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7. Miljöskyddsnämnden
7.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Miljöskyddsnämnden fastställde i januari 2018 nämndens flerårsstrategi för 2018–2020.
Nämnden har i flerårsstrategin beslutat om sju åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade mål samt utifrån tre av fullmäktiges särskilda fokusområden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår
förvaltningens åtaganden utifrån nämndens egna åtaganden. I flerårsstrategin framkommer
att nämnden och förvaltningen utarbetat åtaganden utifrån det uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har inte utarbetat åtaganden utifrån de fem uppdrag som riktats till samtliga
nämnder12.
7.2. Uppföljning och rapportering
Miljöskyddsnämnden godkände nämndens vårbokslut i maj och nämndens delårsbokslut i september. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i vår- och delårsbokslut. I delårsbokslutet redovisar nämnden även prognos per helår för varje nämndåtagande. Nämndens
bedömning i delårsbokslutet var att samtliga sju åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade
mål samt särskilda fokusområden skulle genomföras under 2018. Nämndens bedömning var
vidare att det uppdrag som riktats till nämnden skulle vara uppfyllt vid årsskiftet. Nämnden
följer i vår- och delårsbokslut därtill upp de uppdrag som riktats till samtliga nämnder med en
bedömning om uppdraget bedöms genomföras13. I delårsbokslutet bedömer nämnden att alla
fem av de uppdrag som riktats till samtliga nämnder kommer genomföras under 2018.
I både vår- och delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret.
Nämnden godkände respektive bokslut utan att besluta om ekonomiska åtgärder.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden har tagit del av ekonomisk månadsuppföljning vid varje ordinarie sammanträde under år 2018 med start från per februari (per juni undantaget). I månadsuppföljningen per november prognostiserades en positiv avvikelse om
cirka 500 tkr över budget. Nämnden har rapporterat sin ekonomiska månadsuppföljning till
kommunstyrelsen.
7.3. Intern kontroll
I nämndens flerårsstrategi finns nämndens internkontrollplan som en bilaga. Planen består av
tio kontrollmoment. Bland riskerna i internkontrollplanen finns att ramavtal ej följs, risk för minskad rättssäkerhet och risk för längre handläggningstider.

12

Det framgår inte i flerårsstrategin varför nämnden inte utarbetat åtaganden utifrån de fem uppdrag
som riktats till samtliga nämnder.
13 Nämnden följer inte upp några åtaganden kopplade till de uppdrag som riktats till samtliga nämnder,
detta eftersom nämnden i sin flerårsstrategi inte utarbetat några sådana.
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Nämnden har i anslutning till sin internkontrollplan i flerårsstrategin utarbetat en väsentlighetsoch riskanalys där 23 risker identifierats. Sex av de identifierade riskerna har hanterats i nämndens internkontrollplan, medan ett antal andra hanterats genom exempelvis åtaganden eller
uppdrag. Fem risker i riskanalysen har inte tilldelats åtgärd eller hanterats på annat sätt.
Miljöskyddsnämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. Nämnden har i boksluten
angett om kontrollen påbörjats eller inte samt övergripande kommenterat status för respektive
kontrollpunkt. I delårsbokslutet framkom att nämnden genomfört samtliga kontrollmoment.
7.4. Vår bedömning
Miljöskyddsnämnden har antagit åtaganden utifrån tre av kommunfullmäktiges prioriterade
mål. Nämnden har vidare antagit åtaganden utifrån riktat uppdrag och särskilda fokusområden.
Granskningen visar att nämnden har antagit nyckeltal för sina åtaganden. Därtill visar granskningen att förvaltningens åtaganden framkommer i anslutning till nämndens. Nämnden har inte
antagit åtaganden utifrån de uppdrag som riktats till samtliga nämnder, det framgår inte vad
detta beror på. Vi bedömer att nämnden till viss del säkerställt att verksamheten styrs utifrån
de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Miljöskyddsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta
har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under
året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar, som uppvisat prognos enligt eller något
över budget. Ekonomiska månadsuppföljningar har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i handlingsplanen Effekt. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en
tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi. Nämnden har följt
upp internkontrollarbetet i nämndens vår- och delårsbokslut. Det framkommer att kontrollmomenten inom ramen för internkontrollplanen för 2018 genomförts. Nämnden har utarbetat en
riskanalys för 2018 till grund för internkontrollplanen. Vi bedömer att nämnden har säkerställt
en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi miljöskyddsnämnden att:
 Formulera åtaganden för de av fullmäktiges uppdrag som riktas till samtliga nämnder
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8. Samhällsbyggnadsnämnden
8.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde i februari nämndens flerårsstrategi för 2018–2020. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om tre åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade
mål. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtaganden.
Förvaltningens åtaganden framgår i anslutning till nämndens egna. Flerårsstrategin innehåller
åtaganden utifrån fem av de sex av fullmäktige riktade uppdragen till nämnden. Flerårsstrategin innehåller vidare åtaganden utifrån tre av fem uppdrag riktade till samtliga nämnder. Nämnden har inte utarbetat åtaganden kopplat till särskilda fokusområden.
8.1.1. Verksamhet
Vid intervju med presidium och tillförordnad förvaltningschef framkommer att planprocessen
och långa handläggningstider varit i fokus under 2018. Långa handläggningstider uppges bero
på hög personalomsättning och underbemanning, delvis till följd av rekryteringssvårigheter
kopplade till bristyrken. Det framkommer i intervju att nämnden äskat medel för att anställa tre
extra handläggare inom ramen för nästa flerårsstrategi.
I intervjun uppges att ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen är otydlig och att detta inneburit en osäkerhet i nämndens arbete. Det framkommer
att en ändring ska genomföras på ledningsnivå i kommunstyrelsen som ska medverka till att
ansvar och gränser tydliggörs.
En annan fråga som varit i fokus under 2018 är arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av utmaningar med handläggningstider och underbemanning uppges att arbetsmiljön är stressig. I
nämndens delårsbokslut framkommer att varje handläggare har mellan 50–80 ärenden och att
detta påverkar arbetsmiljön negativt. Ett riktmärke för förvaltningen uppges i delårsbokslutet
vara 30–40 ärenden per handläggare. Enligt uppgift sker många kortsiktiga insatser på bekostnad av ett mer långsiktigt arbetsmiljöarbete. Fler medarbetare uppges vid intervjutillfället
vara på väg in i förvaltningen i syfte att avlasta befintlig personal. Vid intervju framkommer att
en kompetensförsörjningsplan är under utarbetning. Det framgår inte när denna ska presenteras för nämnd.
Ett ytterligare område som omnämns vid intervjutillfället är insatser för att öka förvaltningens
debiteringsgrad. Ett arbete pågår med att bryta ut hur mycket förvaltningen gör och vilken
kostnadstäckning som finns för detta arbete. Det pågår också kompetensutvecklingsinsatser
kopplade till debitering.
Förvaltningens arbete med att digitalisera verksamheten har pågått under 2018 och ska fortlöpa under 2019. Kommunens översiktsplan är digital och på det sättet tillgängliggjord för allmänheten. Därtill ska ett nytt digitalt ärendehanteringssystem implementeras under 2018.
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Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden slås samman 1 januari 2019. Sammanslagningen väntas leda till synergieffekter inom administration. Sedan tidigare har nämnderna
en gemensam förvaltningschef och gemensam ekonomisk förvaltning14.
8.2. Uppföljning och rapportering
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut i maj och nämndens delårsbokslut i september 2018. Nämnden har kommenterat samtliga sina åtaganden i
vår- och delårsbokslut. Nämnden redovisar i båda boksluten prognos per helår för nämndåtagandena. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att åtagandena för två prioriterade mål
kommer att vara genomförda vid årsskiftet och åtagandena för ett prioriterat mål kommer vara
genomförda under planperioden. Nämndens prognos var att samtliga åtta uppdrag skulle klaras av att genomföras under 2018.
I vårbokslutet prognostiserade nämnden en negativ avvikelse gentemot budget för helåret om
-341 tkr. I kommentarerna till vårbokslutet förklarades det prognostiserade underskottet genom
att nämnden anordnat konferensen nordiska trästaden utan att extra budget begärts för ändamålet. I delårsbokslutet var prognosen att nämndens resultat var i linje med budget för helåret.
Förklaringen som lämnas i delårsbokslutet är att framförallt planverksamheten gjort ett bättre
resultat än väntat. Det framkommer i delårsbokslutet att arbetet med att ytterligare öka debiteringsgraden på planavdelningen pågår.
Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tagit del av ekonomisk månadsuppföljning
vid varje ordinarie sammanträde under år 2018 med start från per februari månad (juni och juli
undantaget). Nämnden har vid varje sammanträde förutom i september och oktober redovisat
en negativ avvikelse för året. Vid sammanträdet i december prognostiserades en negativ avvikelse om - 246 tkr mot budget. Anledningen till avvikelsen framgår i protokoll från sammanträdet i mars och april15. Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat
den ekonomiska uppföljningen per mars och framåt till kommunstyrelsen. Uppföljningen per
februari har inte rapporterats till kommunstyrelsen.
8.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi finns nämndens internkontrollplan. Planen består
av tio kontrollmoment. De största riskerna i internkontrollplanen är enligt nämndens bedömning
bland annat att ramavtal inte följs, att förvaltningsspecifik administration behöver utökas och
att handläggningstiderna är för långa.
Nämndens flerårsstrategi innehåller en väsentlighets- och riskanalys där 15 risker bedömts
utifrån sannolikhet och konsekvens. Majoriteten av de identifierade riskerna har hanterats i

14

Gemensam ekonomisk förvaltning och förvaltningschef finns mellan samhällsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret.
15 Avvikelsen beskrivs liksom i vår- och delårsbokslut vara kopplad till konferensen nordiska trästaden.
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nämndens internkontrollplan, medan andra hanterats genom åtaganden och en risk har hanterats i både internkontrollplan och med omedelbar åtgärd. Det framkommer inte att någon
omedelbar åtgärd kopplats till risken i fråga16.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten. I boksluten har nämnden angett om
kontrollen påbörjats. Vid tiden för delårsbokslutet hade sju av tio kontrollmoment genomförts
och resterande tre uppgavs vara påbörjade. Samtliga kontrollmoment bedömdes vara genomförda innan årsskiftet. Av de vid delårsbokslutet genomförda kontrollmomenten hade tre kontroller genomförts utan avvikelser och fyra kontroller genomförts där avvikelser konstaterats.
8.4. Vår bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit åtaganden utifrån tre av fullmäktiges prioriterade mål
och fem av de sex uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden har också antagit åtaganden
utifrån tre av de fem uppdrag som riktas till samtliga nämnder. Granskningen visar att nämnden
antagit nyckeltal för samtliga åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens
åtaganden. Vi bedömer utifrån detta att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten
styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med
detta har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande
under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. De ekonomiska månadsuppföljningarna har med få undantag uppvisat prognoser om negativ budgetavvikelse för helåret. Månadsuppföljningar har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i
handlingsplanen Effekt. Vi bedömer utifrån detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både vår- och delårsbokslut. Samtliga kontrollmoment bedömdes av nämnden vara genomförda innan årsskiftet. Vi bedömer att nämnden i
huvudsak säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden.

16

I nämndens flerårsstrategi finns en rubrik som avser omedelbara åtgärder, där uppges att inga omedelbara åtgärder identifierats, detta trots att en risk i internkontrollplanen har markerats för omedelbar
åtgärd. Risken avser ”ofullständig tidsredovisning leder till felaktig debitering och underfinansiering av
verksamheten”.
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9. Socialnämnden
9.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Socialnämnden fastställde i mars 2018 nämndens flerårsstrategi för 2018–2020. Flerårsstrategin innehåller åtta åtaganden utifrån åtta av fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer.
Nämnden har uppgett nyckeltal för samtliga åtaganden. Förvaltningens åtaganden framgår i
relation till nämndåtagandena. I flerårsstrategin redogör nämnden för hur den arbetar gentemot fyra fokusområden och med det uppdrag som riktats till nämnden från kommunfullmäktige.
Nämnden redogör också i flerårsstrategin för hur den arbetar med de fem uppdrag som riktas
till samtliga nämnder.
9.1.1. Verksamhet
Förvaltningen har fortsatta problem med beslutsstödet för verksamhetsstyrning, Hypergene.
Problemen avser främst att få ut uppgifter för ekonomisk uppföljning. Förvaltningen har enligt
uppgift fört en dialog med kommunledningskontoret i frågan och har för avsikt att fortsätta
använda sig av Hypergene även under 2019.
I kommunens flerårsstrategi 2018–2020 har socialnämnden och utbildningsnämnden fått i uppdrag att planera för och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande
uppgifter från socialnämnden till utbildningsnämnden. Flytten ska enligt uppdraget ske den 1
januari 2019. I socialnämndens flerårsstrategi framgår att en utredning ska genomföras under
våren 2018 i syfte att undersöka möjligheterna och konsekvenserna av en flytt av arbetsmarknadsenhetens verksamhet till utbildningsförvaltningen. Socialnämndens presidium och förvaltning uppger i intervju att en dialog pågår mellan förvaltningarna och att arbetet med flytten
fortsätter i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska genomföra en risk- och konsekvensanalys och
upprätta en kommunikationsplan i ärendet.
Nämndens arbete med digitalisering uppges handla om att bland annat införa e-ansökningar
och digital tidsbokning. Införandet av e-ansökningar har inte fungerat fullt ut och digitaliseringen uppges ta längre tid än väntat. Nästa steg för nämnden är att införa metoder med
artificiell intelligens (AI) i handläggningen, något som kan bli aktuellt först från 2019.
9.2. Uppföljning och rapportering
Socialnämnden godkände i maj 2018 nämndens vårbokslut och i september 2018 nämndens
delårsbokslut. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens och förvaltningens åtaganden i vår- och delårsbokslut. I boksluten redovisar nämnden prognos per helår för varje nämndåtagande. I delårsbokslutet prognostiserar nämnden att samtliga mål ska uppnås under 2018.
Nämnden prognostiserar vidare att samtliga uppdrag som riktats till nämnden och samtliga
nämnder ska uppnås under året.
Ekonomin har varit i fokus under året för nämnden och förvaltningen. Nämnden har tidigare år
haft betydande ekonomiska underskott i sin verksamhet, men uppges nu ha fått utökad ekonomisk ram och genom det bättre ordning på ekonomin. Enligt uppgift kvarstår merparten av
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nämndens förebyggande verksamhet, om än i mindre skala, trots nedskärningar inom nämndens verksamhetsområden.
I samtliga ekonomiska uppföljningar fram till uppföljningen per oktober har prognosen för helåret varit ett resultat i linje med, eller över, budget. Socialnämnden prognostiserade vid vårbokslutet ett resultat för helåret i linje med budget och vid delårsbokslutet positiv avvikelse om 200
tkr för helåret. I november och december var emellertid prognosen att ett underskott om 4 mnkr
skulle göras 2018. Som förklaring till det väntade underskottet anges i månadsuppföljningen
att nämnden inte längre kunde inkludera de 6,4 mnkr i intäkter från vård- och äldreomsorgsnämnden för personer med LSS17-beslut som omhändertas inom socialnämnden verksamhet.
Det framkommer i samma uppföljning att vård- och äldreomsorgsnämnden har överkompenserats med 2,1 mnkr avseende överförda medel från socialnämnden och att denna överkompensation inte räknats in i prognosen.
Nämnden godkände i samband med uppföljningen i december en handlingsplan för ekonomisk
omställning 2019–2021. Handlingsplanen innehåller besparingsåtgärder om 13,2 mnkr. Åtgärderna är fortsatt omställningsarbete för att frångå köpt vård för vård av vuxna (väntas innebära
besparing om 2,5 mnkr). Hemmaplanslösningarna ses över och fler boendelösningar ska till.
En annan av åtgärderna är en vidareutveckling av hem för vård eller boende (HVB) genom
bättre anpassade lokaler och ökad kompetens hos personal (väntas innebära besparing om
2,5 mnkr). Handlingsplanen innefattar också nedläggning av generell förebyggande verksamhet med väntad full effekt från år 2020; avtal med Bräcke diakoni avseende Home-Start18, samt
avtal med familjecentralen Noltorp läggs ned. Väntad besparing för dessa nedläggningar är
1,1 mnkr.
Tidigare år har nämndens nettokostnadsavvikelse19 varit i fokus, detta då nämndens nettokostnadsavvikelse ökat flera år i rad och var på nivån 9,1 procent år 2017. Enligt nämndens
ekonomiska uppföljning i december 2018 har trenden brutits eftersom prognosen för 2018 års
nettokostnadsavvikelse var 3,3 procent. En av nämndens stora utmaningar framöver beskrivs
i skriftliga svar som volymökningar. Fortsatta volymökningar medför kostnader för placeringar.
I nämndens budget för 2018 har 2,5 procent av ramen lämnats ofördelad i syfte att kunna möta
upp volymökningar inom förvaltningen oavsett enhet.
Av nämndens protokoll framgår att nämnden erhållit ekonomisk uppföljning med start från per
mars (per juni och juli undantaget). Månadsuppföljning per maj har av vad som framgår inte
rapporterats till kommunstyrelsen20.

17

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Home-Start är ett föräldrastöd till barnfamiljer. Stödet kan innefatta exempelvis samtalsstöd.
19 Nettokostnadsavvikelsen utgörs av gapet mellan verksamhetens bruttokostnad minus bruttointäkt
jämfört med den statistiskt förväntade kostnaden, referenskostnaden, i den aktuella verksamhet som
bedrivs.
20 Månadsuppföljningen per maj har enligt uppgift översänts till kommunstyrelsen, detta framgår dock
inte av protokoll.
18
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9.3. Intern kontroll
Som bilaga till nämndens flerårsstrategi finns nämndens internkontrollplan. Planen innehåller
åtta kontrollmoment. Fyra av kontrollmomenten kommer från en handlingsplan för 2017 års
internkontrollpunkter och skulle följas upp i samband med vårbokslutet21.
Till grund för internkontrollplanen har nämnden utarbetat en väsentlighets- och riskanalys, fastställd i december 2017. Väsentlighets- och riskanalysen innehåller 14 risker. Den risken med
högst riskpoäng har tilldelats omedelbar åtgärd. Det går inte att följa om nämnden utarbetat
en omedelbar åtgärd kopplat till denna risk. I flerårsstrategin skrivs vidare att inga behov av
omedelbara åtgärder finns. Vid intervju framkommer dock att ett antal åtgärder vidtagits, däribland deltagande i mässor och ökad medial exponering. Presidiet och förvaltningen uppger
att kommunens geografiska position medför svårigheter att rekrytera myndighetsutövande personal. Det uppges finnas en välfungerande kompetensförsörjning avseende övriga personalgrupper.
De riskerna med näst högst riskpoäng har tilldelats åtaganden. Risker därefter har inkluderats
i internkontrollplan22 eller hanterats genom åtagande23.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I samband med vårbokslutet följdes de fyra kontrollmomenten från handlingsplanen för 2017 års
interna kontroll upp. Av vad som framkommer utifrån uppföljningen har de fyra kontrollmomenten hanterats och åtgärdats.
Nämnden har följt upp sina fyra ordinarie kontrollmoment i delårsbokslutet. I uppföljningen
framkommer att samtliga fyra kontrollmoment bedöms vara genomförda vid årets slut samt att
eventuella åtgärder då vidtagits.
Utöver nämndens arbete med internkontrollplan och riskanalys till grund för sådan har förvaltningsgruppen under året genomfört en SWOT-analys24. I denna har utmaningar kopplat till
utanförskap, bostadsbrist och bristande personalkontinuitet framkommit. SWOT-analysen presenterades för nämnden i juni 2018.

21

Riskerna från handlingsplanen avser följande: Att IFO nettokostnadsavvikelse är felaktig, att prognoser är felaktiga, att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade samt att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske. Bakgrunden är att socialnämnden i oktober 2017 uppdrog till förvaltningen att
ta fram en handlingsplan för ovan nämnda kontrollpunkter, som då inte hade genomförts enligt plan.
Nämnden beslutade att samtliga kontrollpunkter skulle vara genomförda till den 30 april 2018 samt att
återrapportering skulle ske i samband med vårbokslutet.
22 En av riskerna som enligt väsentlighets- och riskanalysen ska hanteras i internkontrollplanen saknas
i densamma. Detta avser risken ”att verkställandet av handlingsplanen EFFEKT blir försenat”.
23 Två av riskerna som enligt väsentlighets- och riskanalysen ska hanteras genom åtgärd har inte tilldelats sådan på ett sätt som är möjligt att följa i nämndens flerårsstrategi. Detta avser riskerna ”att försörjningsstödskostnaderna ökar med anledning av förändringar i etableringslagstiftningen” samt ”att EU:s
dataskyddsförordning inte följs”. Sistnämnda risk har dock inkluderats i internkontrollplanen.
24 SWOT-analys innefattar fyra områden: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (eng. strengths,
weaknesses, opportunities, threats).
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9.4. Vår bedömning
Socialnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden till åtta av fullmäktiges prioriterade
mål. Nämndens åtaganden har brutits ner till åtaganden för förvaltningen i enlighet med styrmodellen och nyckeltal har kopplats till varje åtagande. Nämnden redogör för hur den arbetar
utifrån det riktade uppdraget från fullmäktige och hur den arbetar med de fem uppdrag som
riktats till samtliga nämnder. Därtill framkommer att nämnden arbetar med fyra särskilda fokusområden. Vi bedömer att nämnden säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som
fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar.
De ekonomiska månadsuppföljningarna har fram till oktober visat prognoser på ett resultat i
linje med, eller över budget. Från och med november 2018 har dock underskott om 4 mnkr
prognostiserats. I samband med prognos om underskott har nämnden godkänt en handlingsplan om 13,5 mnkr för implementering från 2019 och framåt. Merparten av nämndens månadsuppföljningar under året har av vad som framgår av protokoll rapporterats till kommunstyrelsen, dock inte i sådan utsträckning att det helt följer bestämmelserna i handlingsplanen Effekt.
Vi bedömer utifrån ovan att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering.
Nämnden har antagit en dokumenterad riskanalys som rapporterats till kommunstyrelsen i
samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också antagit en internkontrollplan som
följts upp i vår- och delårsbokslut. Av uppföljningen av de fyra internkontrollmomenten från
2017 samt de fyra momenten avseende 2018 har nämnden i boksluten gjort bedömningen att
samtliga moment ska vara genomförda innan årsskiftet.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi socialnämnden att:
 Säkerställa att rapportering av ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen genomförs i enlighet med handlingsplanen Effekt
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10. Tekniska nämnden
10.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Tekniska nämnden fastställde i januari 2018 nämndens flerårsstrategi för 2018–2020. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om 13 åtaganden utifrån åtta av fullmäktiges prioriterade mål.
I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår förvaltningens åtaganden utifrån nämndåtagandena. Nämnden
har utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som riktats till nämnden från fullmäktige. Åtaganden har vidare utarbetats för tre av de fem uppdrag som riktats till samtliga nämnder25. I
flerårsstrategin uppger nämnden att den kan bidra till ett antal fokusområden genom särskilda
åtaganden. Det framkommer inte vilka åtaganden som avses.
10.2. Uppföljning och rapportering
Tekniska nämnden beslutade att godkänna nämndens vårbokslut i maj och nämndens delårsbokslut i september 2018. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden i våroch delårsbokslut. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att sju prioriterade mål kommer
att vara uppfyllda vid årsskiftet och att ett mål kommer vara genomfört under planperioden.
I vårbokslutet har nämnden prognostiserat en budget i balans för helåret. I delårsbokslutet var
prognosen ett underskott om 200 tkr mot budget för helåret. Förklaringen till underskottet uppges vara en ovanligt lång och ombytlig vinter som medfört högre kostnader än normalt för
vinterväghållningen. Nämnden godkände respektive bokslut. I delårsbokslutet ingår förvaltningens åtgärder för att förbättra nämndens resultat. Av protokoll från nämndens sammanträde
i december framkommer att prognosen för helåret var ett resultat i enlighet med budget.
Av nämndens protokoll framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per februari och framåt till kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget.
10.3. Intern kontroll
Som en bilaga till nämndens flerårsstrategi finns nämndens internkontrollplan. Planen består
av fyra kontrollmoment. Den av de identifierade riskerna i internkontrollplanen som har ett riskvärde tilldelat till sig är utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser vilket innebär effektivisering och/eller prioriteringar.
Nämndens flerårsstrategi innehåller även en väsentlighets- och riskanalys där elva risker bedömts utifrån sannolikhet och väsentlighet. En av de identifierade riskerna har hanterats i
nämndens internkontrollplan. För samtliga övriga risker anges i riskanalysen om de är hanterade och/eller om uppföljning sker.

De uppdrag nämnden inte utarbetat åtaganden för är ”Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja” samt ”Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.”
25
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Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i boksluten och har också där angett om kontrollen påbörjats eller inte. I delårsbokslutet gjorde nämnden bedömningen att alla kontrollområden kommer att vara genomförda vid årets slut. Per delåret hade ett kontrollmoment genomförts, två påbörjats och ytterligare ett inte påbörjats.
10.4. Vår bedömning
Tekniska nämnden har antagit åtaganden utifrån åtta av kommunfullmäktiges prioriterade mål.
Nämnden har antagit nyckeltal för samtliga åtaganden. I nämndens flerårsstrategi framgår
även förvaltningens åtaganden. Nämnden har utarbetat åtaganden utifrån de två uppdrag som
riktats till nämnden och utifrån tre av de fem uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Vi
bedömer att nämnden i allt väsentligt säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som
fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Tekniska nämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har
nämnden följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året
har tagit del av ekonomiska månadsuppföljningar. Under året har ett underskott gentemot budget för helåret prognostiserats vid olika tillfällen. Vid sammanträdet i december prognostiserades ett resultat i linje med budget. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin
till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer att
nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig rapportering.
Nämnden har antagit en riskanalys samt en internkontrollplan som en del av sin flerårsstrategi.
Nämnden har följt upp internkontrollarbetet i både nämndens vår- och delårsbokslut och gör
bedömningen att alla kontroller kommer att vara genomförda under året. Vi bedömer utifrån
detta att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till tekniska nämnden.
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11. Utbildningsnämnden
11.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Utbildningsnämnden fastställde i januari 2018 nämndens flerårsstrategi för 2018–2020. I
flerårsstrategin har nämnden beslutat om tolv åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för 10 av 12 åtaganden. I flerårsstrategin framgår förvaltningens åtaganden utifrån ett av målen. Förvaltningen har tidigare
uppgett att nämnden ser flerårsstrategin som sitt eget dokument, varför nämnden anser att
endast nämndens åtaganden ska ingå i flerårsstrategin. Förvaltningens åtaganden redovisas
istället enligt uppgift i separata arbetsplaner. Nämnden har inte utarbetat åtaganden för särskilda fokusområden.
I flerårsstrategin kommenterar nämnden om de fem uppdrag som riktats till nämnden i fullmäktiges flerårsstrategi kommer kunna slutföras under året. Nämnden har också kommenterat om
fyra av de fem uppdrag som riktats till samtliga nämnder kommer uppnås under året. Åtaganden kopplade till uppdragen framkommer inte.
11.2. Uppföljning och rapportering
Utbildningsnämnden godkände i maj 2018 nämndens vårbokslut och i september nämndens
delårsbokslut. Av boksluten framgår att nämnden följt upp samtliga åtaganden genom att kommentera vilket arbete som bedrivits i relation till åtagandena. Nämnden har även i boksluten
sammanställt en bedömning av hur arbetet fortlöpt. Åtta åtaganden bedömdes fortlöpa enligt
plan. Fyra åtaganden bedömdes inte genomföras under året men under planperioden. Nämnden följer i boksluten också upp sitt arbete med kommunfullmäktiges uppdrag. Fyra av fem
uppdrag riktade till nämnden bedömdes i delårsbokslutet genomföras innan årsskiftet. Samtliga av de fem uppdrag som riktats till samtliga nämnder bedömdes genomföras innan årsskiftet.
I vårbokslutet prognostiserade nämnden ett resultat i linje med budget för helåret. I delårsbokslutet var prognosen ett överskott mot budget om 2,1 mnkr. Den positiva avvikelsen från budget uppges ha uppnåtts genom effektiviseringar inom administrativa processer och att verksamheten varit framgångsrik i att erhålla externa medel från Skolverket, Länsstyrelsen och
Migrationsverket samt via kommunens flyktingfond. Det framkommer i delårsbokslutet att
nämnden planerade återlämna 1,5 mnkr av de beviljade 3,3 mnkr från kommunens flyktingfond.
I protokoll framgår att nämnden följt verksamheten under året, detta bland annat genom att
följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på Alströmergymnasiet. Av nämndens protokoll
framgår att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen, uppföljningen per januari, februari, juni och juli undantaget. I december var prognosen att
nämnden skulle göra ett överskott mot budget om 2,7 mnkr. Överskottet hänförs främst till ej
periodiserade personalkostnader för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan, externa intäkter som överstiger budget samt något lägre interkommunala kostnader.
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11.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi, som översänts
till kommunstyrelsen i samband med antagande i januari. Planen består av nio kontrollpunkter
inom områdena ekonomi, verksamhet och medborgare. Bland de risker som tilldelats högst
riskvärde återfinns att stadsbidrag inte söks, att delegationsordning inte följs, elevers arbetsmiljö och hantering av personuppgifter. Åtgärder kopplade till riskerna i internkontrollplanen är
bland andra stickprovskontroll, omvärldsbevakning och utbildningar.
Nämnden har ett avsnitt i sin flerårsstrategi som belyser väsentligheter och risker i verksamheten. Där framkommer risker utöver de som finns i internkontrollplanen. Däribland implementation av ny organisation under 2017, ökad resultatklyfta mellan utrikes och inrikes födda elever
och ny lagstiftning och ersättningsnivåer.
Kopplat till internkontrollplanen finns därtill en riskanalys med åtta risker som inte hanteras
inom ramen för internkontrollplanen. Av de åtta riskerna hanteras sju med åtagande och den
högst värderade risken, sänka nettokostnaden med bibehållen kvalitet, med ”omedelbar risk”.
Omedelbar risk avser utifrån EY:s tolkning omedelbar åtgärd. I delårsbokslutet följer nämnden
upp risk kopplad till nettokostnader under avsnittet ”omedelbar åtgärd”. Där prognostiseras att
nämndens nettokostnadsavvikelse skulle uppgå till 1,4 procent under 2018 och därmed i linje
med uppdraget i handlingsplanen Effekt.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med nämndens vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden sammanställt om kontrollpunkterna är kontrollerade, påbörjade
eller kvarstår. Nämnden gör i delårsbokslutet bedömningen att samtliga kontrollpunkter pågår
och bedöms vara genomförda vid årets slut.
11.4. Vår bedömning
Utbildningsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade
mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för merparten av sina åtaganden. Nämnden har i kommentarer bedömt att de uppdrag som riktats till nämnden samt fyra av de fem
uppdrag som riktats till samtliga nämnder kommer uppnås. Åtaganden utifrån uppdragen har
inte utarbetats. Vi noterar att förvaltningens åtaganden överlag inte framgår i nämndens
flerårsstrategi utan redovisas i separata arbetsplaner. Vi bedömer utifrån ovan att nämnden i
allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt
och kommunens styrmodell.
Nämnden har godkänt vår- och delårsbokslut för nämnden. I samband med detta har nämnden
följt upp samtliga åtaganden. Granskningen visar att nämnden löpande under året har tagit del
av ekonomiska månadsuppföljningar. Vid sammanträdet i december prognostiserades en positiv avvikelse mot budget. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
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Nämnden har en dokumenterad riskanalys i anslutning till internkontrollplanen som rapporterats till kommunstyrelsen i samband med nämndens flerårsstrategi. Nämnden har också i sin
flerårsstrategi en internkontrollplan som följts upp i vår- samt delårsbokslut. I granskningen
framkommer att nämnden under året identifierat en risk som krävt omedelbar åtgärd. Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till utbildningsnämnden.

12. Vård- och äldreomsorgsnämnden
12.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Vård- och äldreomsorgnämnden fastställde nämndens flerårsstrategi för 2018–2020 i april
201826. I flerårsstrategin har nämnden beslutat om åtta åtaganden utifrån fyra av fullmäktiges
prioriterade mål. Nämnden har utarbetat åtaganden för förvaltningen utifrån de tre uppdrag
som fullmäktige riktat till nämnden samt utifrån de fem uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Nämnden har därtill utarbetat åtaganden för förvaltningen utifrån tre av fullmäktiges särskilda fokusområden. I flerårsstrategin framkommer att nämnden fastställt nyckeltal för samtliga åtaganden.
12.1.1. Verksamhet
Den 1 januari 2018 flyttades avdelningen för funktionsstöd från socialnämnden till vård- och
äldreomsorgsnämnden. I skriftliga svar uppger vård- och äldreomsorgsnämnden att syftet med
flytten har varit att uppnå effektivare resursutnyttjande och samordningsvinster. De senaste
åren har den största ekonomiska utmaningen varit hårdare bedömningar från försäkringskassan avseende personlig assistans. Vid intervju med presidium, förvaltningschef och stabschef
framkommer att flytten fungerat bra. Lokalsamordningen har däremot inte fungerat lika väl och
verksamheterna är i olika byggnader i Alingsås vid tillfället för intervjun. Tidigare ska en central
lokalsamordnare funnits i kommunen, men denna tjänst uppges inte längre finnas.
I skriftliga svar framkommer att ett antal åtgärder vidtas med anledning av utmaning med platser inom särskilt boende. I intervju framgår att kötiden under våren 2018 i högre utsträckning
tangerade 12-månadersgränsen vilket medförde risker för vite. Förvaltningen för en dialog med
Skanska och Alingsåshem kring servicebostad i nytt område. Förvaltningen äger inte hela processen, utan uppges behöva samråda med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden saknar idag kännedom om eventuella lokaler som kan frigöras i kommunen när
andra förvaltningar ska bygga nytt.
Av skriftliga svar framkommer att implementering av nytt verksamhetssystem, Magna Cura,
ska färdigställas under 2018. Systemet ska bidra till ett effektivare arbete för personalen och
möjliggör mobil dokumentation. Som följd av överflyttning av avdelningen för funktionsstöd
26

Beslutet om flerårsstrategi återremitterades vid nämndens sammanträde i februari med motiveringen att ett klargörande behövdes avseende gränsdragning mellan socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden avseende LSS.
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pågår enligt svaren ett arbete med att flytta över Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna Cura.
I januari 2018 godkände nämnden ett namnbyte till vård- och omsorgsnämnden för slutgiltigt
beslut i fullmäktige. Av protokoll att döma har namnbytet inte ägt rum under 2018.
12.2. Uppföljning och rapportering
Vård- och äldreomsorgsnämnden godkände nämndens vårbokslut i maj 2018 och nämndens
delårsbokslut i september 2018. Nämnden har kommenterat samtliga av nämndens åtaganden
utifrån i boksluten27. Nämndens bedömning i delårsbokslutet var att fem åtaganden kommer
att vara uppfyllda vid årsskiftet och att två åtaganden inte kommer vara genomförda vid årsskiftet men under planperioden. Ytterligare ett åtagande bedömdes inte genomföras under
planperioden. I delårsbokslutet bedömde nämnden därtill att samtliga åtaganden kopplade till
uppdrag och särskilda fokusområden skulle vara uppfyllda innan årsskiftet.
I vårbokslutet har nämnden prognostiserat en negativ avvikelse mot budget för helåret om 3
mnkr för äldreomsorgen och en negativ avvikelse mot budget för funktionsstödsverksamheten
om 10,5 mnkr. I samband med vårbokslut gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma
med en handlingsplan för budget i balans med tillhörande risk- och konsekvensanalys.
I delårsbokslutet har nämnden prognostiserat en negativ avvikelse för helåret om 4 mnkr för
äldreomsorgen och om 8,5 mnkr för funktionsstödsverksamheten. Av kommentarerna i delårsbokslutet framkommer att underskottet inom äldreomsorgen bland annat beror på en ökning
av köpta hemtjänsttimmar från privata utförare. Underskottet uppges också bero på att kommunala utförare inom hemtjänst, särskilt inom boende och hälso- och sjukvård, har budgetunderskott. Underskotten inom funktionsstödsverksamheten uppges framförallt bero på verksamheten personlig assistans och att nämnden erhållit mindre intäkter från försäkringskassan
inom detta område.
I delårsbokslutet framkommer nämndens handlingsplan för ekonomi i balans. Handlingsplan
innefattar att nämnden arbetar för att ytterligare stärka budgetföljsamheten inom särskilt boende, hälso- och sjukvård och kvarboende samt att nämnden arbetar för att minska ökningstakten av hemtjänsttimmar.
I intervju uppges att nämndens verksamhet är kostnadseffektiv och slimmad. Ytterligare nedskärningar skulle försämra arbetsvillkor och försvåra kompetensförsörjningen. Det uppges
pågå ett arbete med att tillse att budgetföljsamhet finns i samtliga verksamheter. Av vad som
framgår i intervjun finns det osäkerheter kring statlig ersättning till nämnden, att det inte är känt
vilken ersättning som kommer utgå och hur den kommer utformas.
Av intervju framgår att det finns en långsiktig strävan att brukare ska kunna bo kvar hemma
och inte behöva utnyttja särskilda boenden. Andelen som bor i särskilda boenden uppges vara
27

Med samtliga åtaganden avses åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål, uppdrag samt särskilda fokusområden.
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väsentligt mindre nu och boende bor där under kortare tid. Ökning av hemtjänsttimmar beskrivs utifrån ovan som en framgångsfaktor ekonomiskt. Det framkommer därtill att närmare tio
procent av all hemtjänst går till personer under 65 år och att en ökning skett av personer som
fått avslag av LSS som istället söker hemtjänst utifrån SOL28.
Vid protokollsgranskning framgår att nämnden följt verksamheten under året genom att ta del
av redovisning av bland annat ej verkställda gynnande beslut. Av nämndens protokoll framgår
att nämnden månatligen rapporterat den ekonomiska uppföljningen per mars och framåt till
kommunstyrelsen, uppföljningen per juni och juli undantaget. Det framkommer inte av protokoll
att nämndens delårsbokslut med månandsuppföljning av ekonomin per augusti översänts till
kommunstyrelsen29.
Liksom de ekonomiska prognoserna i boksluten har månadsuppföljningarna i regel prognostiserat en negativ avvikelse mot budget för nämndens helårsresultat. I december prognostiserades ett underskott om 6 mnkr för äldreomsorgen och 8,5 mnkr för funktionsstödsverksamheten.
12.3. Intern kontroll
Nämndens internkontrollplan finns som en bilaga till nämndens flerårsstrategi. Planen består
av fem kontrollpunkter som nämnden graderat utifrån risk. Nämndens största risker är enligt
internkontrollplanen övertagande av avdelningen för funktionsstöd, äldreboendeplatser, hemtjänstutveckling och heltidsresan. Riskerna har tilldelats olika åtgärder för att hanteras/kontrolleras, däribland löpande kontroller, statistikuppföljning, och framtagande av särskild uppföljningsmall.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i samband med vår- och delårsbokslut. I boksluten har nämnden följt upp kontrollpunkterna. I boksluten framgår att nämnden vidtagit ett
antal omedelbara åtgärder. I delårsbokslutet framkommer en omedelbar åtgärd som kring att
genomföra åtgärder för att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan på särskilda boenden.
Detta mot bakgrund av att bristen på särskilda boendeplatser benämns som nämndens sannolikt största utmaning. Att inte ha rätt antal platser beskrivs som en stor ekonomisk risk för
nämnden och för kommunen i stort.
Som en del av den interna kontrollen tar nämnden vid varje sammanträde del av statistik över
antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer samt utförda hemtjänsttimmar.
Riskanalys till grund för internkontrollplanen har inte utarbetats eller antagits av nämnden.

28
29

Socialtjänstlagen.
Delårsbokslutet ska dock enligt vård- och omsorgsförvaltningen ha översänts till kommunstyrelsen.
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12.4. Vår bedömning
Vård- och äldreomsorgsnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån fullmäktiges
prioriterade mål och indikatorer. Nämnden har upprättat nyckeltal för samtliga åtaganden.
Nämnden har utarbetat åtaganden för förvaltningen utifrån de till nämnden riktade uppdragen
samt för de uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Åtaganden har också utarbetats utifrån
tre av fullmäktiges särskilda fokusområden. Vi bedömer att nämnden utifrån detta i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden följt upp sina åtaganden. I boksluten
liksom i den månatliga ekonomiska uppföljningen har negativ avvikelse mot budget prognostiserats för helåret. I december prognostiserade nämnden en negativ avvikelse om 14,5 mnkr,
äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten sammantaget. Nämnden har rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges handlingsplan Effekt då uppföljning per januari, februari och augusti månad inte har översänts. Vi
bedömer utifrån detta att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Nämnden har genom sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan som följts upp i boksluten.
I granskningen framkommer att nämndens flerårsstrategi inte innehåller en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellens tillämpningsanvisningar. Vi bedömer
utifrån detta att nämnden inte fullt ut säkerställt tillräcklig intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi vård- och äldreomsorgsnämnden att:
 Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet
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13. Överförmyndarnämnden
13.1. Styrning och arbete med fullmäktiges mål
Överförmyndarnämnden antog i februari 2018 nämndens flerårsstrategi avseende 2018–2020.
I flerårsstrategin har nämnden beslutat om två åtaganden utifrån två av fullmäktiges prioriterade mål med styrdindikator. Nämnden har antagit nyckeltal till ett av dessa åtaganden. Nämnden saknar förvaltning och har därför inte kunnat bryta ned åtaganden till förvaltningsnivå.
Fullmäktige har inte riktat några uppdrag specifikt till överförmyndarnämnden. Nämnden har
inte utarbetat åtaganden utifrån de uppdrag som riktats till samtliga nämnder30 eller åtaganden
för något av fullmäktiges särskilda fokusområden.
13.2. Uppföljning och rapportering
Överförmyndarnämnden godkände i maj 2018 vårbokslutet och i september delårsbokslutet. I
boksluten har nämnden övergripande kommenterat sitt arbete med nämndens åtaganden
samt sitt arbete med tre av de uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Nämnden bedömde
i delårsbokslutet att båda två av nämndens åtaganden skulle vara genomförda innan årsskiftet.
Vidare bedömdes att två av tre uppdrag skulle genomföras innan årsskiftet.
I delårsbokslutet beskrivs att verksamheten inte är fullt ut i fas med verksamhetens uppställda
mål, något som uppges bero på långtidssjukskrivning. Andelen granskade årsräkningar befinner sig på 65 procent per den 11 september. En siffra som enligt nämnden själv för att följa
plan borde vara kring 90 procent. I en sammanfattande analys till delårsbokslutet beskrivs att
nämnden har utmaningar kopplade till att bibehålla en rättssäker handläggning. Detta då verksamheten på grund av sin storlek uppges vara sårbar.
I vårbokslutet prognostiserade nämnden ett ekonomiskt resultat i linje med nämndens budget
för helåret. I delårsbokslutet prognostiserade nämnden ett överskott mot budget om 499 tkr.
Från protokoll i december framkommer att prognosen för helåret då ökat till 555 tkr. Överskottet förklaras med att antalet ställföreträdare har minskat i jämförelse med tidigare år och att
detta medfört mindre kostnader för arvode till dessa. Detta beror i sin tur på minskat antal
asylsökande.
Av protokoll framgår att nämnden under året gett kommunledningskontoret i uppdrag att sammanställa en konsekvensbeskrivning gällande förändring av resurser i överförmyndarnämndens verksamhet. Kommunledningskontoret återrapporterade uppdraget till överförmyndarnämnden i december 2018.
Av protokoll framkommer att nämnden erhållit ekonomisk månadsuppföljning vid fem av sju
sammanträden under 2018. Vid sammanträdena i februari och augusti erhölls ingen ekonomisk uppföljning. Samtliga fem erhållna uppföljningar av ekonomin har rapporterats till kommunstyrelsen.
30

Tre av de till samtliga nämnder riktade uppdragen omnämns i överförmyndarnämndens flerårsstrategi som aktuella för nämnden. Åtaganden kopplade till dessa saknas emellertid.
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13.3. Intern kontroll
Nämnden har i sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan med en identifierad risk. Risken
avser volymökning av ensamkommande barn. Risken ska hanteras genom kontroll av statistik
avseende antal ärenden. En person har tilldelats ansvar för kontroller kopplade till risken.
Nämnden har i sin flerårsstrategi även en riskanalys innehållandes fyra risker. Två av riskerna
hanteras genom de två åtaganden som nämnden utarbetat från fullmäktiges prioriterade mål,
en av riskerna hanteras i ovan nämnda internkontrollplan. En risk bedöms inte som nödvändig
att åtgärda.
Nämnden har följt upp sitt internkontrollarbete i båda boksluten. Nämnden anger i delårsbokslutet att kontrollmomentet för den angivna risken genomförts.
13.4. Vår bedömning
Överförmyndarnämnden har i sin flerårsstrategi antagit åtaganden utifrån två av fullmäktiges
prioriterade mål och styrindikatorer. Inga uppdrag har riktats till nämnden specifikt. Nämnden
har utarbetat åtaganden utifrån tre av de fem uppdrag som fullmäktige riktat till samtliga nämnder. Nämnden har upprättat nyckeltal för ett av två åtaganden. Vi bedömer att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt och kommunens styrmodell.
I samband med vår- och delårsbokslutet har nämnden övergripande följt upp sina åtaganden.
Nämnden har vid samtliga förutom två sammanträden tagit del av ekonomisk rapportering och
översänt denna till kommunstyrelsen. Vi konstaterar att det faktum att nämnden har färre sammanträden än övriga nämnder i kommunen minskar nämndens möjlighet att genomföra månatlig ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen. Vi bedömer sammantaget att nämnden i
allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och att nämnden i huvudsak säkerställt en
tillräcklig rapportering.
Nämnden har antagit en internkontrollplan. Planen har följts upp i samband med vår- och delårsbokslut. Nämndens väsentlighets- och riskanalys har dokumenterats eller rapporterats till
kommunstyrelsen. Vi bedömer att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig intern
styrning och kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ingen rekommendation till överförmyndarnämnden.
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14. Sammanställning av dokumentgranskning
Revisionsfråga 1
A1
A2
A3
KS
BUN
KFN
MN
SBN
SN
TN
UN
VÄN
ÖFN

A4

Revisionsfråga 2
B1
B2
B3
ET
ET
ET
ET
ET

Revisionsfråga 3
C1
C2
C3
ET

C4

ET
ET
ET

ET

ET

Beskrivning av kriterier31
A1. Angett åtaganden i arbetet med fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer
A2. Brutit ned de uppdrag som fullmäktige riktat specifikt till nämnden
A3. Kopplat nyckeltal till nämndens åtaganden
A4. Säkerställt att nämndens åtaganden brutits ner till åtaganden för förvaltningen
B1. Följt upp nämndens åtaganden i vår- och delårsbokslut
B2. Rapporterat befarade avvikelser jämfört med budget på helår till kommunstyrelsen
B3. Rapporterat månadsuppföljning av ekonomin till kommunstyrelsen (undantaget januari,
februari, juni och juli)32
C1. Arbetat fram en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys
C2. Rapporterat väsentlighets- och riskanalysen till kommunstyrelsen
C3. Fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i nämndens flerårsstrategi
C4. Följt upp nämndens arbete med internkontroll i vår- och delårsbokslut
Beskrivning av färgmarkering
Grön markering – nämnden har uppfyllt kriteriet.
Gul markering – nämnden har delvis uppfyllt kriteriet.
Röd markering – nämnden har inte uppfyllt kriteriet.
*ET – ej tillämpligt.

31

Utifrån kommunens styrmodell, tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 och anvisningar för nämndernas flerårsstrategier 2018–2020.
32 Undantaget för januari och februari har kommunicerats av kommunledningskontoret till förvaltningarna muntligt och framgår inte i handlingsplanen.
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15. Slutsatser
Styrelse och nämnders styrning och arbete med fullmäktiges mål
Granskningen visar att styrelse och nämnder har utarbetat åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Styrelse och nämnder har också arbetat med de uppdrag som
riktats specifikt till dem från fullmäktige. Sju av nio nämnder som fått uppdrag riktade till sig har
utarbetat åtaganden utifrån samtliga uppdrag eller på annat sätt redogjort för hur nämnden
arbetar med uppdragen. Nämnder har i något lägre utsträckning hanterat och brutit ned de
uppdrag som riktats till samtliga nämnder. Samtliga33 nämnder har redovisat förvaltningens
åtaganden utifrån nämndens åtaganden. Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden
har inte redovisat förvaltningens åtaganden i sina respektive flerårsstrategier, utan i separata
arbetsplaner.
Vi noterar att styrmodellen fortsatt saknar en tydlig beskrivning av hur nämnderna ska arbeta
med de särskilda fokusområden som fastställts i fullmäktiges flerårsstrategi. Fokusområdena
är inte riktade till någon specifik nämnd. Granskningen visar att fokusområdena i varierande
utsträckning återspeglas i nämndernas åtaganden.
Styrelse och nämnders uppföljning och rapportering
I granskningen framkommer att styrelse och nämnder följt upp samtliga åtaganden i sina respektive vår- och delårsbokslut. Granskningen visar att inte alla nämnder rapporterat ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen helt i enlighet med fullmäktiges beslut i handlingsplanen Effekt. Vi noterar att ett antal nämnder prognostiserat negativ avvikelse mot budget
för helåret. Vi konstaterar emellertid att nämnderna vidtagit åtgärder för att uppnå en ekonomi
i balans.
Styrelse och nämnders arbete med intern kontroll
Styrelse och samtliga nämnder har fastställt en internkontrollplan med tillhörande kontrollpunkter i respektive flerårsstrategi. Kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden har inte
upprättat en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellen.
Granskningen visar att samtliga nämnder har följt upp sitt arbete med intern kontroll i vår- och
delårsboksluten.

33

Överförmyndarnämnden undantaget, som inte har egen förvaltning.
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Göteborg den 27 mars 2018

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1 – Dokumentförteckning
Källförteckning
Protokoll
 Kommunstyrelsen
o 2018-02-05
o 2018-03-12
o 2018-03-28
o 2018-04-27
o 2018-05-02
o 2018-05-07
o 2018-06-18
o 2018-08-20
o 2018-09-11
o 2018-10-15
o 2018-11-12
o 2018-11-26
o 2018-12-10



Barn- och ungdomsnämnden  Kultur- och fritidsnämnden
o 2018-01-30
o 2018-01-12
o 2018-02-20
o 2018-02-19
o 2018-03-27
o 2018-03-26
o 2018-04-24
o 2018-04-17
o 2018-05-15
o 2018-05-14
o 2018-06-19
o 2018-06-19
o 2018-09-25
o 2018-08-28
o 2018-10-23
o 2018-09-28
o 2018-11-27
o 2018-10-22
o 2018-12-18
o 2018-11-19
o 2018-12-18



Miljöskyddsnämnden
o 2018-01-25
o 2018-02-20
o 2018-03-22
o 2018-04-26
o 2018-05-17
o 2018-06-14
o 2018-08-23
o 2018-09-27
o 2018-10-26
o 2018-11-22
o 2018-12-20



Samhällsbyggnadsnämnden  Socialnämnden
o 2018-01-22
o 2018-01-23
o 2018-02-19
o 2018-02-20
o 2018-03-19
o 2018-03-14
o 2018-04-23
o 2018-03-20
o 2018-05-14
o 2018-04-17
o 2018-06-18
o 2018-05-14
o 2018-08-27
o 2018-05-22
o 2018-09-24
o 2018-06-19
o 2018-10-22
o 2018-08-28
o 2018-11-19
o 2018-09-25
o 2018-12-17
o 2018-10-23
o 2018-11-27
o 2018-12-18



Tekniska nämnden
o 2018-01-23
o 2018-02-20
o 2018-03-20
o 2018-04-25
o 2018-05-15
o 2018-06-19
o 2018-08-28
o 2018-09-25
o 2018-10-23
o 2018-11-20
o 2018-12-18



Utbildningsnämnden
o 2018-02-21
o 2018-03-21
o 2018-04-18
o 2018-05-08
o 2018-05-23
o 2018-06-12
o 2018-09-19
o 2018-10-24
o 2018-11-20
o 2018-12-19



Vård- och äldreomsorgsnämnden
o 2018-01-08
o 2018-01-22
o 2018-02-19
o 2018-04-09
o 2018-04-23
o 2018-06-18
o 2018-08-27
o 2018-09-25
o 2018-10-22
o 2018-11-19
o 2018-12-17
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Överförmyndarnämnden
o 2018-02-13
o 2018-05-08
o 2018-06-12
o 2018-08-14
o 2018-09-11
o 2018-10-09
o 2018-11-13
o 2018-12-11

Delårsbokslut












Delårsbokslut 2018, Alingsås kommun
Delårsbokslut 2018, Barn- och ungdomsnämnden
Delårsbokslut 2018, Kommunstyrelsen
Delårsbokslut 2018, Kultur- och fritidsnämnden
Delårsbokslut 2018, Miljöskyddsnämnden
Delårsbokslut 2018, Samhällsbyggnadsnämnden
Delårsbokslut 2018, Socialnämnden
Delårsbokslut 2018, Tekniska nämnden
Delårsbokslut 2018, Utbildningsnämnden
Delårsbokslut 2018, Vård- och äldreomsorgsnämnden
Delårsbokslut 2018, Överförmyndarnämnden

Vårbokslut












Vårbokslut 2018, Alingsås kommun
Vårbokslut 2018, Kommunstyrelsen
Vårbokslut 2018, Barn- och ungdomsnämnden
Vårbokslut 2018, Kultur- och fritidsnämnden
Vårbokslut 2018, Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut 2018, Samhällsbyggnadsnämnden
Vårbokslut 2018, Socialnämnden
Vårbokslut 2018, Tekniska nämnden
Vårbokslut 2018, Utbildningsnämnden
Vårbokslut 2018, Vård- och äldreomsorgsnämnden
Vårbokslut 2018, Överförmyndarnämnden

Flerårsstrategier







Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020
Barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
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Socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Tekniska nämndens flerårsstrategi 2018-2020
Utbildningsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Överförmyndarnämndens flerårsstrategi 2018-2020

Övrig dokumentation
 Mall/anvisning för ”Nämnden” flerårsstrategi 2018–2020
 Styrmodell för Alingsås kommun (fullmäktige 2011-05-25, reviderad 2014-12-10)
 Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 (KS 2018-03-12 §21)
 Handlingsplan för ekonomi i balans, Handlingsplan Effekt (beslut om genomförandeplan enligt handlingsplanen, KS 2017-05-29)
 Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2018-2020, Kommunstyrelsen
 Uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter, Socialnämnden
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Socialnämnden

Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen 2019-2021
Ärendebeskrivning
Digitaliseringsarbetet på socialförvaltningen utgår ifrån invånarens behov och hur dessa kan
mötas.
Syftet med digitaliseringsstrategin är att ange en riktning för socialförvaltningens
digitalisering och vara metoden och planen för hur den övergripande visionen ska
förverkligas. Digitaliseringsstrategin ersätter tidigare Digital färdplan 2017-2020 SOC – en
digital färdplan för möjligheter med digitalisering i Socialförvaltningen, KS 2016-12-20, § 127.
Utvecklingsområden som beskrivs i digitaliseringsstrategin är digitalt först, en väg in –
smartare eTjänster, innovation och nya arbetssätt, kompetensutveckling samt samverkan
och invånarfokus.
Ekonomisk bedömning
Finansiering kommer att hanteras inom ordinarie it-budget. Därutöver kommer förvaltningen
vid behov att ansöka om kommunens centrala medel för digitalisering samt undersöka
möjligheterna till att ta del av regionala utvecklingsmedel i samband med projekt- och
innovationsarbete inom förvaltningen respektive i samerkan regionalt. Om externa medel
erhålls kommer arbetsprocesser vid förverkligandet av digitaliseringsstrategin att förbättras.
Förslag till beslut
Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen 2019-2021 antas.

Karin Alvemalm
Förvaltningschef

Ingrid Grange
Digitaliseringsstrateg
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Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021
Sammanfattning
Digitalisering handlar om människan och om hur mänskligt beteende förändras av digital
teknologi och internet.
Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för
invånarna till självständighet, delaktighet och inflytande men utvecklingen av digitala
tjänster inom socialtjänsten i Sverige går långsamt.(1,6)
Digitaliseringsarbetet på socialförvaltningen utgår ifrån invånarens behov och hur dessa
kan mötas. Utvecklingsarbetet har sin grund i den övergripande digitala målbilden Digital
målbild för Alingsås kommun – öppen och smart, KS 2018-10-15, §183.
Syftet med Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen 2019-2021 är att ange en riktning
för socialförvaltningens digitalisering och vara metoden och planen för hur den
övergripande visionen ska förverkligas. Strategin är ett verktyg som bestämmer hur
resurser fördelas för att nå visionen och ska ligga till grund för utformandet av konkreta
handlingsplaner inom prioriterade områden på förvaltningen. Digitaliseringsstrategin
ersätter tidigare Digital färdplan 2017-2020 SOC –En digital färdplan för möjligheter med
digitalisering i Socialförvaltningen, SN 2016-12-20, §12.
Det digitala perspektivet ska finnas med i förvaltningens utveckling och inför beslut och
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för invånare
och verksamhet.
Digitalisering är en styrningsfråga och en systematisk
förändringsledning krävs för att lyckas.

1 Digitaliseringens möjligheter
Digitala tjänster ska så långt det är möjligt vara universellt utformade avseende
tillgänglighet och användbarhet för alla människor. Digitaliseringsarbetet ska utvecklas ur
ett jämställdhetsperspektiv och ska även beakta enskildas skydd mot intrång i den
personliga integriteten.
En av de största utmaningarna är att befolkningen i vårt land blir allt äldre. Det betyder att
välfärden ska klara samma höga servicenivå men med mindre resurser. Det är en omöjlig
ekvation och välfärden måste istället bli mer innovativ och snabbare på att dra nytta av ny
teknik och nya kompetenser i sin verksamhetsutveckling. Samtidigt ökar förväntningar och
positiva attityder till att vilja använda digitala tjänster hos den enskilde.(2) Digitalisering
och ny teknik är en viktig del i att möta en förändrad demografi. I detta sammanhang
behöver eventuella problem beaktas samt de nya krav på kompetens som ny teknik
medför.(3)
Digitalisering innefattar processen där analog information förs över till digitalt format och
där eHälsa innebär användning av informations- och kommunikationsteknologi.
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Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i
alla åldrar och deras anhöriga.
Digitalisering avser vanligtvis en genomgripande och samhällsomvandlande process där
användningen av it enbart är en av flera beståndsdelar. Det finns även tydliga samband
mellan effektivitet och digitalisering nämligen intern och extern effektivitet. Intern
effektivitet innebär utveckling av den egna organisationens interna arbete och/eller
processer medan extern effektivitet innebär en strävan efter att göra vardagen enklare för
den enskilde.(4)
Digitalisering är även ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det handlar om allt från
personalens tillgång till rätt information till hantering av data för uppföljning och jämförelser
av verksamhetens resultat. För att en organisation ska kunna dra nytta av
digitaliseringsarbetet och lyckas när nya arbetssätt införs behövs kompetens hos
användarna, ett effektivt ledarskap och en stödjande organisation.(5)
Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste
verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering
av den offentliga sektorn.
Utveckligen av digitala tjänster inom socialtjänsten i Sverige går långsamt. I samhället
finns funktioner för självservice och digitala kommunikationskanaler men socialtjänsten
följer inte med i denna utveckling vilket begränsar möjligheterna till kontakt för grupper och
den enskilde.(6)
Med bra digitala tjänster och ökad öppenhet kan invånaren ta ansvar och kontroll över sin
vardag på ett nytt sätt och själv bidra till utvecklingen av samhället. För att åstadkomma
det behövs en ökad digital samverkan där administrativa gränser överbryggas och smarta
tjänster som utgår från den enskildes livshändelser och behov erbjuds.(2)

2 Socialförvaltningens övergripande digitaliseringsarbete
2.1 Från vision till digitaliseringsstrategi

Kommunens vision beskriver vilka målsättningar och ambitioner som finns för att arbeta
med digitalisering och digital teknik.
Flerårsstrategin för Alingsås kommun pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling
och redogör för viljeinriktningen för verksamheten de kommande åren.(7)
Digitaliseringsstrategin ska vara metoden och planen för hur visionen ska förverkligas.
Strategin är ett verktyg som bestämmer hur resurser fördelas för att nå visionen och ska
ligga till grund för utformandet av konkreta handlingsplaner inom prioriterade områden på
förvaltningen. Digitaliseringsstrategin ersätter tidigare Digital färdplan 2017-2020 SOC –
En digital färdplan för möjligheter med digitalisering i Socialförvaltningen. I det fall något
kvarstår från Digital färdplan omfattas det nu istället av Digitaliseringsstrategi för
socialförvaltningen 2019-2021.
2.2 Utvecklingsarbete med inriktning digitalisering

Digitaliseringsarbetet på socialförvaltningen utgår ifrån invånarens behov och hur dessa
kan mötas. Utvecklingsarbetet har sin grund i den övergripande digitala målbilden Digital
målbild för Alingsås kommun – öppen och smart. Den digitala målbilden innehåller en
4
Sida 98 av 191

konkret handlingsplan som årsvis beskriver vad som ska göras inom respektive
område.(3)
Socialförvaltningen utgår ifrån en offensiv kvalitetsutveckling som definierar vilka
värderingar som anses vara viktiga för ett framgångsrikt kvalitets- och utvecklingsarbete.
värderingar beskrivs i kommunens kvalitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 201604-27, § 102. För att kunna omsätta och förverkliga värderingarna i praktisk handling krävs
en rad arbetssätt och verktyg som stöttar värderingarna.(8)
För att skapa förutsättningar för ett välfungerande utvecklingsarbete kring digitalisering
behöver kompetensbehovet identifieras och säkerställas.
Behoven i organisationen och hos invånarna behöver identifieras och utvärderas med
målsättningen att hitta områden med förbättringspotential och kanske även inspiration av
nya innovativa tjänster.
Digitalisering har inget egenvärde utan är snarare en viktig möjliggörare för effektivisering
och ökad nytta för invånarna. Genom att använda digitaliseringens möjligheter finns goda
förutsättningar för förvaltningen att öka sin effektivitet samtidigt som invånarnyttan av olika
typer av tjänster ökar. Exempel på nya teknikområden är artificiell intelligens (AI), virtuell
verklighet (Virtual Reality-VR), förstärkt verklighet ( Augmented reality-AR) och
automatisering eller robotisering.
För att nå framgång i digitaliseringsarbetet bör teknikens möjligheter användas integrerat
för att ge nya tjänster och processer.(4)
Samverkan krävs för att nå framgång med digitaliseringsarbetet. Det kan handla om att
utgå ifrån invånarnas livshändelser, att låta digitala möten ske på användarnas villkor och
att låta behov och nytta vara styrande.(2) Det räcker inte att skapa goda förutsättningar
utan det är först när digitaliseringens möjligheter verkligen används som mervärdet
förverkligas.(9)
Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där
det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga
sektorns kontakter med medborgare och företag.

3 Förutsättningar för att lyckas
För att lyckas med digitaliseringsarbetet på socialförvaltningen krävs att följande områden
utvecklas.
3.1 Digitalt först

Digitalt först är ett genomgripande skifte i synen på service och informationsutbyte i statlig
och kommunal sektor. Att prioritera användning av digitala arbetssätt i
verksamhetsutvecklingen sänker administrativa kostnader samtidigt som servicen till den
enskilde ökar.(2) Möjligheter skapas att digitalt arkivera ärenden, handlingar, dokument
och information på ett kontrollerat och säkert sätt.
Ett e-arkiv ska införas i Alingsås kommun som ska kunna ta emot och lagra digital
information från kommunens verksamhetssystem och där socialförvaltningen ingår som en
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aktiv samverkanspart för att säkra en digital kedja från skapandet av dokument och
handlingar till gallring eller bevarande.
eSignering innebär att avtal signeras elektroniskt med e-legitimation istället för på papper.
Exempel på fördelar med att signera dokument elektroniskt är att alla parter får tillgång till
dokumentet direkt, kortare handläggningstider och mindre miljöpåverkan.
Robotstyrd processautomation, RPA är en teknik som kommer att effektivisera
administrationen och spara tid i många rutinbaserade processer.(10) Teknikens
förutsättningar kan frigöra tid för medarbetarna att utföra andra uppdrag än idag vilket
även kräver kompetensutveckling inom ny teknik.(3)
Vid införande av nya arbetssätt och anskaffning av nya system ska nyttoanalyser göras för
att säkerställa att vi satsar på de rätta lösningarna och för att underlätta uppföljningar.(11)
Genom digitaliseringsarbetet skapas förutsättningar
för effektivisering och nya arbetssätt.
3.2 Öka den digitala förmågan

Genom att skapa förutsättningar som underlättar att ta in kunskap och att arbeta med ett
strukturerat tillvägagångssätt kan den allmänna kompetensnivån kring digitalisering
utvecklas. För att kunna utnyttja tekniken på socialförvaltningen kommer forum att byggas
för utbildning och fortbildning liksom förutsättningar för informationsutbyte löpande både i
form av specifika och ämnesinriktade konstellationer såväl som mer övergripande.
Interna utbildningstillfällen kommer att erbjudas vid införande av nya tekniska
förutsättningar.
En del medarbetare ska ha en mer specialiserad kunskapsbas avseende tekniska
förutsättningar som förs in i verksamhetens löpande arbete och följs upp och utvärderas.
Samverkan och kunskapsutbyte sker mellan förvaltningar lokalt och mellan kommuner
regionalt och nationellt.
Som en del av den digitala förmågan ska kunskapen kring nyttor och nyttorealisering öka.
För att förstå de totala behoven och hitta de stora utvecklingsområdena behövs
samverkan över organisationsgränserna för att hitta lösningar som uppfyller behov och
förenklar vardagen för invånaren. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt
kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en
effektivare verksamhet i den egna organisationen.(12, 13)
Det är viktigt att digitalisering och utveckling av
it-stöd är icke-diskriminerande och sker utifrån
olika gruppers behov.
3.3 En väg in - smartare eTjänster

Den snabba utvecklingstakten inom digitaliseringsområdet med exempelvis molntjänster
och sociala media kräver en säker hantering av information och utvecklingsarbete mot
systematisk informationsarbete.(10) Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att samla in,
bearbeta och analysera information. Högre krav ställs på hur vi hanterar och skyddar vår
6
Sida 100 av 191

information. Socialförvaltningen ska bedriva ett aktivt arbete med informationssäkerhet där
det är tydligt att information är värdefull och skyddas efter behov. Informationen ska vara
korrekt och hanteras och värderas utefter hur känslig informationen är. Den ska även vara
tillgänglig på ett säkert sätt. Hänsyn ska tas till att åtkomst till information ska vara
användarvänligt för både invånare och personal. Det innebär att rutinerna för identifiering
och underskrifter i samband med användning av digitala tjänster ska fungera på ett enkelt
och säkert sätt för användaren. Förvaltningen kommer att göra en verksamhetsanalys
avseende informationssäkerheten.
eTjänster är en service som invånarna kan använda för att uträtta olika ärenden som de
har hos socialförvaltningen. Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och
erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via telefonservice. Utförandet
av ärenden flyttas från förvaltningen till invånaren när de själva gör jobbet istället för
personalen på förvaltningen. Med eTjänster och eFörvaltning blir det effektivt och
resursbesparande både för invånaren och förvaltningen. Information från förvaltningen blir
lättare att komma åt och tillgängligheten ökar då invånarna kan hämta blanketter via
internet. Medborgartjänst är en del i av arbetet med eTjänster som vidareutvecklas i en
övergripande samverkan på socialförvaltningen och i förekommande fall med andra
förvaltningar i kommunen.
3.4 Innovation och nya arbetssätt

Innovation och innovativa förändringar sker fort och nya möjligheter erbjuds hela tiden. För
att kunna veta vad som passar verksamheten bäst och ändå våga prova behöver ett
ständigt pågående utvecklingsarbete kring innovation finnas. Flerårsstrategin lägger ett
särskilt ansvar för innovation i verksamheten vilket går hand i hand med att ökad kunskap
och digital förmåga. Arbetssätt för ökad innovation på socialförvaltningen kan vara
uppbyggandet av forum där kunskapsutbyte inom digitaliseringsområdet främjas och där
nya arbetssätt och produkter testas.
Vid införande av nya arbetssätt och anskaffning av nya system ska nyttoanalyser göras för
att säkerställa att vi satsar på de rätta lösningarna och för att underlätta uppföljningar.(11)
3.5 Kompetensutveckling

För att möta digitaliseringen, öka effektiviteten och främja innovation ska förvaltningen
verka för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare med riktade insatser där
verksamhetsprocesser digitaliseras och utvecklas. Det är viktigt att ta hänsyn till den
enskildes förutsättningar i samband med denna kompetensutveckling.
För att öka den digitala mognaden är det viktigt att säkerställa att medarbetare och chefer
nyttjar och har förutsättningar för att använda både teknik och IT-system på ett optimalt
sätt.
Genom att använda digitala utbildningar får medarbetare möjlighet att tillgodogöra sig
utbildning utan att behöva resa. Med en utbildningskatalog kan genomgångna och
planerade utbildningar följas upp. Den eLearningplattform som tagits fram i Alingsås
kommun fungerar som ett av verktygen i det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet.
Förmågan att samarbeta med andra, dra nytta av
varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är
vital för att driva digitaliseringsarbetet effektivt.
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3.6 Samverkan

Samverkan mellan socialförvaltningens verksamheter och med andra förvaltningar och
aktörer är viktigt för att klara framtidens välfärd och för att kunna ge en bra service som
motsvarar människors behov och förväntningar. Samverkansforum finns redan inom
förvaltningen. Socialförvaltningen ska ingå i samverkan mellan kommunens förvaltningar
och andra kommuner inom regionen samt nationellt. Samverkan med andra kommuner,
myndigheter, organisationer och aktörer som kan tillföra erfarenhet och kunskap är
nödvändig för att lyckas med digitaliseringsarbetet.
Socialförvaltningen ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet
och ta vara på den kunskap och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds.
Omvärldsbevakning och nationell samverkan ska ske löpande.
3.7 Invånarfokus

En förutsättning för att kunna utveckla förvaltningens service med hjälp av digitalisering är
att ha ett tydligt fokus på invånarens behov. Genom att vara lyhörd för invånaren skapas
en förståelse för hur nuvarande servicegrad upplevs. Det ger verksamheten möjlighet att
förbättra processer och arbetssätt utifrån invånarens perspektiv.
Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-05
Karin Hallgren
0322-61 71 98
2019.066 SN

Socialnämnden

Kompetensplan för politiker i socialnämnden
Ärendebeskrivning
Politikerna i socialnämnden under mandatperioden 2015-2018 gav socialförvaltningen i
uppdrag , (2018-06-19, § 72). att upprätta en kompetensplan för politikerna i socialnämnden
för mandatperioden 2019-2022.
Kompetensplanen ska innehålla det som är speciellt viktigt att veta för socialnämndens
ledamöter och fokusera främst på de delar som inte tas upp i den centrala introduktionen.
Nedan presenteras de olika ämnesområdena samt hur detta ska förmedlas till politikerna i
socialnämnden under mandatperioden. Eventuella dokument skickas med som bilagor:
Föredrag / Information


Säkerhetsgenomgång socialförvaltningens lokaler (information på socialnämnd)



Socialtjänstsekretess (föredrag/powerpoint)



Rollen politiker respektive tjänsteman – vem gör vad?
Ärendeprocessen (föredrag halvdag/powerpoint)



Socialnämndens organisation (föredrag halvdag)

Dokument


Nämndens årsplanering (excelfil)



Socialtjänstlagen i korthet (dokument)



Grundläggande krav utifrån Kommunallagen för hur ett möte ska gå till.
(dokument Sammanträdesteknik i korthet)



Ordlista vanligt förekommande förkortningar (dokument)



Riktlinje för återrapportering av beslut (dokument)



Rutin för besök i verksamheten. (rutin ej färdigställd)
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Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ytterligare kostnader än arvode till ledamöter och ev. rumshyra för de
halvdagar som hålls utöver nämndsmöten. Kostnaden hanteras inom ram.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar kompetensplan för socialnämden för mandatperioden 2019-2022.

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreteraren

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Karin Hallgren
Nämndsekreterare/administrativ chef

Karin Alvermalm, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-05
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Nämndsprocessen – det rättsliga
sammanhanget
” Kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommunala
självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag”
(Kommunallagen 1 kap. 2§)

Sida 107 av 191

Politisk styrning i korthet
Vem ska utföra förvaltningsuppgifterna i offentlig sektor/kommun?

• Politikerna bestämmer vad som ska göras och vem som utför
arbetet.
• Förvaltningen bestämmer hur uppdraget ska utformas.
Sedan utvärderar politikerna om de är nöjda med förvaltningens arbete
(revision).
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Olika former av politisk styrning
v Legal styrning (lagar och förordningar)
v JO, JK (staten, övergripande kontrollfunktion av rättssäkerheten)
v Ekonomistyrning (fördelning av resurser)
v Revision (utvärdering)
v Utbildningsstyrning (krav på tjänstemäns kompetens, t ex.
legitimation)
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Grundlagarna – styrningens grund
v Successionsordningen (från 1810) gäller tronföljden i familjen Bernadotte

v Yttrandefrihetsgrundlagen (från 1992) – gäller radio, TV, web främst
v Tryckfrihetsförordningen (från 1949) - förklaras av Offentlighets- och
sekretesslagen

v Regeringsformen (från 1975)
• förklaras av förvaltningslagen (ny 1/7 2018),
• tillämpning för kommuner och landsting i kommunallagen (ny 1/1 2018)
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Det juridiska trädet
PBL
HSL
(Krona)

SOL

LVM

LVU

Skollag

GDPR (dataskyddslag)
LOU (upphandlingslag)
FL (förvaltningslag)
KL (kommunallag)
OSL (offenlighet & sekretesslag)
Arkivlagen (handlingars hantering)

(Stam)

(Rot )

LSS

RF

Regeringsformen

TF

YGL

(speciallagar)

(lagar som gäller
många verks.)

SO

(grundlagar)
Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsförord. Succesions- ordningen
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Förvaltningens juridiska kontext
Regeringsformen (RF)
Förvaltningslag en (ny 1/7-18) - förklarar RF- gäller alla myndigheter
Kommunallagen (ny 1/1-18) - tillämpar RF för kommuner och landsting
Reglemente (kommunala regler) - kommunfullmäktige
Beslut från KF vad varje nämnd ska göra
Nämndsbeslut om vad förvaltningen ska göra
Arbetsordning (är frivilligt i kommunen)
Befattningsbeskrivning (frivilligt till alla utom till kommundirektör)
Medarbetaröverrenskommelse (precisering av ovan)
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Reglementets roll
I all speciallagstiftning som styr kommunens uppgifter
(t.ex. socialtjänstlag, plan och bygglag, skollag m.fl.) anges att kommunen
ansvarar för utförandet. Kommunen=fullmäktige i dessa lagar.
För att få en praktisk fungerande verksamhet har då fullmäktige inrättat
facknämnder och delegerat sina uppgifter till nämnder och styrelser.
Detta sker i reglementet.
Reglementet är socialnämndens uppdragsbeskrivning.
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Nämndens uppdrag i korthet
Nämnderna skall inom sitt ansvarsområde se till
v att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
v att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
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Intern kontroll
Varje nämnd måste ha någon form av systematiserad
kontrollapparat.
Den interna kontrollen säkerställer att nämnden och dess
ledamöter har tillräcklig kontroll över den verksamhet
nämnden bedriver och för vilken man har ett absolut ansvar
för som ledamot.
Intern kontroll ingår i redovisningen utifrån flerårsstrategin.
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Frågor vid intern kontroll:
v Följer nämnden och förvaltningen de lagar som
gäller för verksamheten?
v Är nämnden och förvaltningen organiserad på ett
ändamålsenligt sätt så att den kan fullgöra sitt
uppdrag?
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Vem har ansvar för vad?
Förtroendevalda
Lekmän
Styra (VAD)
Besluta om mål, policy och riktlinjer

Förvaltningen
Professionell kompetens
Leda och utföra (HUR)
Utreda, lägga förslag, delta
i processerna kring mål,

policy
Detaljbeslut endast i undantagsfall
Följa upp/utvärdera

riktlinjer
Ta detaljbeslut (delegerat)
Rapportera resultat
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Socialnämndens styrning = VAD
v Flerårsstrategi (mål)
v Delegation (vem som har rätt att fatta beslut; t ex. delegationsordningen)
v Program (t. ex. program för våld-i-nära relationer)
v Planer ( t.ex. digital färdplan)
v Riktlinjer (ex. riktlinje för tillsyn e-cigaretter, tobak samt receptfria läkemedel )
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Arbetsutskottets roll (KL kap. 6 §§ 41-42)
v Tillsätts av nämnden
v Huvudsaklig uppgift är att bereda ärenden
till nämnden
v Har efter beslut om delegation i nämnden viss egen
beslutanderätt
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Revisorernas uppgifter (12 kap. KL)
v Revisorerna granskar enligt god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden (§ 1).
v Revisorerna prövar om verksamheten sköts
ändamålsenligt, ur ekonomisk synpunkt korrekt och
om den interna kontrollen som görs inom nämnden är
tillräcklig (§ 1).
v Bedömer resultat i delårsrapport och årsredovisningen är förenligt med beslutade mål (§ 2).
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Kommunallagen– om nämndens uppdrag
På många områden i kommunallagen finns
möjligheter för kommuner – men inte
skyldigheter att göra allt.
Läs speciellt detta som
nämndsledamot/ersättare:
Kapitel 4 Förtroendevalda
Kapitel 5 Fullmäktiges uppgifter
Kapitel 6 Styrelsen och övriga nämnder

6 kapitlet
3 § Nämnderna beslutar inom sitt område.
4 § Nämnderna bereder beslut till
fullmäktige och verkställer fullmäktiges
beslut
5 § Nämnderna ska redovisa till
fullmäktige
6 § Nämnderna ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med mål
och riktlinjer
Nämnden ska se att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
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Ledamöternas roll
v Varje ledamot har lika ansvar!
v Endast reservation undantar ansvar, inte att lägga ner
sin röst.
v Ledamoten representerar helheten i kommunen, inte
enskilda grupper eller delar.
v Som ledamot har man ett juridiskt ansvar såväl som ett
politiskt ansvar
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Ledamöternas rättigheter och skyldigheter
v Skyldighet att deltaga på sammanträden i möjligaste mån.
v Skyldighet att ha kännedom om förekommande
lagstiftning
v ”Skyldighet” att vara påläst
v Rättighet att ställa krav på sin förvaltning och nämnden.
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Förvaltningens roll och ansvar
v ”Har inget ansvar för verksamheten!”
v Är anställda som ”experter” av nämnden för att ge
underlag till och genomföra beslut och verksamhet
v Skall ha bra koll på omvärldshändelser
v Utveckla arbetssätt!
v Förvaltningen skall ha stor integritet
v Kan dömas för tjänstefel vid myndighetsutövning (BrB
20:1)
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Ärendeberedning = processen innan det hamnar
på nämndens bord
1.
2.
3.
4.
5.

Underlagen skrivs (i platina)
Förvaltningschef godkänner
Ärendet bereds på presidie med ordförande/vice ordf.
Ärenden sammanställs i AU-kallelse
Ärenden bereds på AU – förslag till beslut i
socialnämnden
6. Ärenden sammanställs i SN-kallelse
7. Beslut på socialnämnden
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Förvaltningens skyldighet att anmäla beslut
till nämnd
6 kap. 40 § Kommunallagen (KL)

v Nämnderna ska besluta i vilken utsträckning beslut som
har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § KL ska
anmälas till dem.
v Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas (t ex. individärenden i ProCapita
/LifeCare).
Socialnämnden har en särskild riktlinje antagen angående hur beslut
ska återrapporteras.
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Tjänstemän ska:
v Vara opartiska,
v fatta beslut på saklig grund, med
v allas likhet inför lagen,
v respekt för allas lika värde samt att
v offentliga myndigheter ska bygga på
demokratins grundvalar. (Regeringsformen)
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Sammanträdesteknik i korthet
Sammanträdets delar:
A. Planering
1. Arrangörer (ordföranden har ansvar att rätt person blir kallad)
Kallelse ska enligt praxis skickas ca 1 vecka innan om det inte står annat i ex. reglementet (5 dagar
i Alingsås reglemente).
Annonsering om mötet enligt ny Kommunallag ska nu ske elektroniskt på anslagstavlan. I
kommunen ska det finnas datorer för allmänhetens bruk så att alla har möjlighet att läsa.
Dessutom ska surfplattor erbjudas till alla ledamöter samt ersättare.
2. Deltagare (ledamöter + ersättare) – förbereder sig genom att läsa in sig på handlingar mm.
Ersättare har yttranderätt men ej rätt att besluta. Ersättaren kan gå in om ledamoten är
frånvarande hela mötet, alternativt om ledamoten inte kommer i tid. Ledamoten har förtur till
beslutsrätt även då.
Varför kallelse?
Tre frågor ska besvaras,
-NÄR sammanträdet ska äga rum,
Ska framgå tydligt – t ex. torsdag den 14 juni om mötet avviker från ordinarie sammanträdesdag.
Endast datum kan också skrivas. Vilken tid? Ex 13.00
-VAR – vilken lokal?
-VAD ska behandlas? – en Föredragningslista/dagordning
Ärendet ska vara berett/utrett innan det lämnas för beslut till politiker.
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B. Sammanträdet
Om ledamoten går tidigt går ersättaren in. En ledamot som gått kan inte återkomma till samma
möte!
Om en ledamot är jävig får denne inte delta/närvara när beslutet behandlas. Men i det fallet får
ledamoten återkomma på nästa beslutspunkt.
Vad betraktas som jäv?
Kommunallagen 6 kap §§ 28-32
 Sakägar- eller släktskapsjäv
 Ställföreträdarjäv
 Tillsynsjäv
 Ombudsjäv
 Delikatessjäv
 Förtroendevalda och anställda (att anställda omfattas framgår av 7:4)
 Gäller beslut, utredning, beredning, föredragning
 Jävig får vidta åtgärder som annan inte kan vidtas utan att ärendets handläggning försenas
avsevärt (§ 30)
Fullmäktigemöten ska vara offentliga, nämnder och styrelser kan vara offentliga. I så falls krävs två
beslut:
 Att KF tillåter offentligt sammanträde och
 Att respektive nämnd tillåter offentligt sammanträde. Individfrågor får inte hanteras på
offentliga möten.
Beslutsmässig är instansen om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I nya kommunallagen tillåts att man kan ha sammanträden på distans – om kommun-fullmäktige
beslutar att det är ok. T ex. om det är enskilda ledamöter som inte kan närvara på grund av
avlägsen vistelseort, de med funktionsnedsättning osv. 5 kap. och 6 kap. kommunallagen (KL). Då
har man samma rättigheter som deltagare som sitter i lokalen.
1/3 av ledamöterna kan första gången begära och få igenom bordläggning av ett ärende. Andra
gången krävs en majoritet för bordläggning.
Beslut som är fattade/färdigbehandlade ska nämnden inte ta upp till behandling igen.
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1. Föredragningslista/dagordning
 Godkännande av förslag till/preliminär föredragningslista/dagordning (ordförande)
o Är det en fullständig föredragningslista?
o Är listan i logisk ordning?
o Behövs ändringar av praktiska skäl?
 Val av justeringsperson (ordförande)
o Initialerna ska skrivas på varje sida i protokollet.
o Justering ska ske inom två veckor enligt kommunallagen.
 Upprop av ledamöter (nämndsekreterare)
 Information från förvaltningschef/Meddelanden
– vad har hänt sedan föregående möte?
– Information om sådant/beslut som är avgjorda men som är viktigt för ledamöterna att
känna till inför kommande beslut. Ex. återrapportering av delegationsbeslut. Ev. ändringar
i lagrum som påverkar verksamheten kan vara ett viktigt meddelande. Riksdags- och
regeringsbeslut om ekonomi (t. ex. om riktade statsbidrag).
 Ärenden att besluta om
 Övriga frågor/övrigt
o Ärende som kommer upp under mötets gång. Ärendet diskuteras, ev. grupp
tillsätts, beslut om när ärendet ska återrapporteras. Det är en försiktighetsprincip
som gäller att ta beslut i det som inte var känt innan mötet. Då krävs en ¾-dels
majoritet. Det ska vara så få övriga frågor som möjligt.
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2. Beslut i ärende
 Överläggning.
 Ordföranden lägger fram förslag till beslut. Förslagen ska kunna besvaras med ja eller nej.
 Ordföranden redovisar sin uppfattning och befäster det med klubbslag,
om inte omröstning begärs.

Vad gäller vid omröstning?





Huvudregel: öppen omröstning (undantag: val och anställning av personal)
Varje ledamot har en röst
Ordföranden har utslagsröst
Enkel majoritet (undantag: bordläggning och återremiss i fullmäktige)

Reservation – hur?





Ska anmälas innan sammanträdet avslutas
Reservationen är personlig
Skriftlig reservation lämnas senast vid justering
Tjänstemän har inte reservationsrätt

Ledamot måste ha deltagit i avgörandet för att ha rätt att reservera sig
3. Bordläggning och återremiss
Återremiss innebär att nämnden/fullmäktige önskar ytterligare utredning av ärendet innan beslut
fattas
Bordläggning ger betänketid – ärendet får då ej utredas vidare.
I fullmäktige skall återremissen motiveras (bör ske även i nämnd)
Bordläggning och återremiss (1/3 majoritet i fullmäktige, dock ej vid val och tidigare bordlagt
ärende). I nämnd alltid enkel majoritet.
Bordlagt ärende ska normalt behandlas på nästkommande sammanträde om inte annat beslutas
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Allmänt om
sekretess
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Offentlighetsprincipen
Innebär att allmänheten har rätt till insyn i
och tillgång till information om statens och
kommunernas verksamhet.
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Offentlighet och sekretess
• Utgångspunkt: offentlighet
• Undantag: sekretess
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Yttrandefrihet
• Stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen
• Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka tankar, åsikter och
känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
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Offentlighets – och sekretesslagen
1 kap. 1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters
och vissa andra organs handläggning vid registrering,
utlämnande och övrig hantering av allmänna
handlingar.
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forts.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt
i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut
allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud
att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom
utlämnande av allmän handling eller på något annat
sätt.
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forts.
Bestämmelserna innebär begränsningar i
yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar
i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer
av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt
angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela
och offentliggöra uppgifter som följer av
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
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Varför sekretess?
• Att skydda den enskildes integritet
• Våga söka hjälp
• Känsliga uppgifter
• etc…
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Sekretess inom socialtjänst
Socialnämnden hanterar känsliga uppgifter om människor, ex:
• Sociala förhållanden
• Hälsa – fysisk och psykisk
• Familjeförhållanden
• Missbruk
• Ekonomiska svårigheter o. dyl.
Att överhuvudtaget förekomma hos socialtjänsten kan för vissa
kännas stigmatiserande.
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26 kap 1 § 1 st offentlighets- och
sekretesslagen (OSL)
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.
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Att lida men
• Begreppet ges en vidsträckt innebörd
• Utgångspunkt i den enskildes upplevelse
• Endast att någon känner till en känslig uppgift om en person
kan vara tillräckligt för att men ska föreligga
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Viktigt att komma ihåg
• I socialnämnden och specifikt på arbetsutskottet får
ledamöterna information om många känsliga uppgifter
• Att informationen finns tillgänglig för mig innebär inte att jag
har rätt att använda mig av den kunskapen.
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I praktiken
• Ta det säkra före det osäkra
• Fråga någon på förvaltningen om du är osäker
• Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite – att inte
dela information eller att inte lämna ut en handling kan alltid
repareras, att ha berättat för mycket eller lämnat ut för
mycket kan inte repareras.
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Tack!
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Socialtjänstlagen i korthet
Vad är det som ingår i socialtjänstens uppgifter och ansvar? Ett sätt att avgränsa
ansvaret är att definiera vad som ingår i begreppet socialtjänst.
Av förarbetena (se prop 1979/80:1 sidan 153) till den ursprungliga socialtjänstlagen
framgår att en social tjänst är varje social insats som socialnämnden ansvarar för och
som tjänar den enskilde och utgör medel för verksamhetens måluppfyllelse.
Socialtjänstens mål (portalparagrafen) anges i 1 kap 1 § socialtjänstlagen och
omfattar:







Demokrati och solidaritet;
Ekonomisk och social trygghet;
Jämlikhet i levnadsvillkor;
Aktivt deltagande i samhällslivet;
Frigörande och utvecklande av enskildas och gruppers resurser; och
Självbestämmande och integritet.

I förarbetena (se prop. sidan 152 ff.) sägs att socialtjänsten ska ha tre huvudfokus:




Strukturinriktade insatser som syftar till en god samhällsmiljö;
Allmänt inriktade insatser som riktar sig till grupper av individer såsom barn,
funktionshindrade, missbrukare, äldre etc.; och
Individuellt inriktade insatser som avser sociala tjänster direkt anpassade till en
enskild individs behov.

Med socialtjänst avses all verksamhet enligt socialtjänstlagen samt den särskilda
lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller missbrukare. Verksamhet som
socialnämnden inte direkt har hand om men har ett övergripande ansvar för ingår
också (se prop. sidan 153).
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Av detta följer att följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att man skall
kunna tala om en socialtjänstinsats:



Insatsen skall vara av social karaktär och inte av annat slag;
Insatsen skall tillhandahållas av den eller de i kommunen för socialtjänsten
ansvariga nämnderna; och



Insatsen skall syfta till att uppfylla socialtjänstens mål.



I 2 kap 2 § socialtjänstlagen framgår att socialtjänstens ansvar inte innebär någon
inskränkning i andra samhällshällsorgans eller huvudmäns ansvar. Enkelt uttryckt
kan begreppet social tjänst avgränsas genom en jämförelse med vad som annan
lagstiftning anser är en uppgift för andra.

Skälig levnadsnivå
Genom rätten till bistånd i 4 kap 1 § socialtjänstlagen skall den enskilde garanteras
en skälig levnadsnivå. Någon närmare precisering av vad som avses med skälig
levnadsnivå följer inte av lagen.
I de översyner som under årens lopp gjorts av socialtjänstlagen har behovet av en
närmare precisering diskuterats. En närmare precisering har ändå inte ansetts
behövlig (se exempelvis prop. 1996/97:124 sidan 86.) för andra insatser än försörjningsstöd.
När det gäller försörjningsstöd har en riksnorm införts. Det finns en flexibilitet att
bedöma utifrån varje enskilt fall.
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Insatser för barn och ungdom
Socialtjänstens skyldighet att erbjuda insatser för barn och unga kan delas upp i tre
delar; strukturinriktade, generella och individinriktade insatser.
Strukturinriktade insatser
Av 3 kap 1 – 2 §§ socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten skall svara för
strukturinriktade insatser för barn och ungdom.
I ansvaret för strukturinriktade insatser ingår en skyldighet att påverka utformningen
av bostadsområden, offentliga lokaler och allmänna kommunikationer så att de
svarar mot en god samhällsmiljö och ger goda förhållanden för barn och ungdom. I
sådana frågor ligger många gånger huvudansvaret hos andra samhällsfunktioner, t.ex.
den i kommunen ansvariga nämnden för plan- eller samhällsbyggnadsfrågor.
Socialtjänsten skall aktivt medverka och samarbeta med andra samhällsfunktioner.
I sammanhanget måste betonas att socialtjänsten skall bevaka och ta initiativ till
nödvändiga åtgärder i form av strukturinriktade insatser. Den nämnd som är ansvarig
för socialtjänsten har ett särskilt ansvar för detta.
Nämndens skyldighet enligt 10 kap 3 § socialtjänstlagen är att hos fullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de
framställningar som nämnden ser ett behov, strukturinriktade insatser för att skapa en
god miljö för barn och ungdom.
Det är enligt förarbetena viktigt att politikernas och socialtjänstemännens kunskaper
och erfarenheter tas till vara (prop 1979/80:1 sidan 156). Ser politiker eller tjänstemän att
bostadsområden, lokaler och kommunikationer är utformade på ett sätt som är
negativt för barn och ungdom så skall denna kunskap tas till vara genom initiativ till
nödvändiga förbättringsåtgärder.
Generella insatser
Av 5 kap 1 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden också skall svara för både
generella och individinriktade insatser för barn och unga.
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I förarbetena till den ursprungliga socialtjänstlagen betonas behovet av generella
insatser från socialtjänsten och barnomsorgen.
Generella insatser kan bestå av råd och stöd i frågor som rör barn och deras
utveckling i syfte att underlätta familjens uppgift att ge barn en materiell och
känslomässig trygghet samt åtgärder för att motverka missbruk (prop 1979/80:1 sid 252 –
255). Exempel på generella insatser är öppen rådgivning riktad mot unga och familjer
samt arbetsmarknadsinsatser av generell karaktär för ungdomar.
Då förskolan och skolbarnomsorgen ofta har en annan nämnd som huvudman är en
långtgående samverkan och samordning nödvändig. Detta följer också av
bestämmelsen om samverkan i 6 § förvaltningslagen samt 5 kap 1 a §
socialtjänstlagen om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att
fara illa. Samverkansansvaret omfattar också övergripande samverkan i frågor om
generella insatser.
Individinriktade insatser
Att socialtjänsten skall ge individinriktade insatser för barn och ungdom framgår av
5 kap 1 § socialtjänstlagen och förarbetena till den ursprungliga socialtjänstlagen
(prop 1979/80:1 sidan 258).

Sammanfattningsvis avses insatser för att ge skydd och stöd till barn och ungdom
som på grund av särskilda omständigheter riskerar att utvecklas ogynnsamt.
I den utsträckning det behövs skall vård och fostran utanför hemmet erbjudas. I 6 kap
1 § socialtjänstlagen anges dessutom en uttrycklig skyldighet för socialtjänsten att se
till att den som har behov av att vistas utanför sitt egna hem skall kunna få vård i
hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Detta gäller också för barn och
ungdom.
Till detta kommer stöd och hjälp när ett barn berörts av ett ärende eller mål om
vårdnad, boende, umgänge eller adoption. Stöd och hjälp i dessa situationer behöver
emellertid inte alltid ges som individuellt beslutade insatser, utan kan ges i form av
gruppverksamhet eller öppen rådgivning.
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Barnets bästa – vad är det?
Vad innebär "barnets bästa" i socialtjänstsammanhang?
Socialtjänstens ansvar för barn och unga måste ses i perspektivet av
socialtjänstlagens övergripande bestämmelse om att åtgärder som rör barn särskilt
skall beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap. 2 § socialtjänstlagen).
Med barn avses unga under 18 år. Formuleringen ”rör barn” skall förstås så att
åtgärden inte nödvändigtvis behöver vara riktad direkt mot barnet. Det räcker att
åtgärden påverkar barnet eller barnets situation.
I förarbetena (prop 1996/97:124 sidan 99 – 100) sägs bl.a. följande:
”Regeringen anser att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är
bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar behöver analyseras och vägas mot varandra i en
beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men skall alltid
beaktas, utredas och redovisas. Barnperspektivet står ibland i motsatsförhållande till ett
vuxenperspektiv. Barn kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar och föräldrar kan inte ses
isolerade från sina barn. Att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i
barnets intresse. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste dock barnets intresse ha
företräde. Den vuxne får för den skull inte lämnas utan stöd utan måste ägnas uppmärksamhet från
socialtjänstens sida. Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär också det omvända
förhållandet. Det betyder att även barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till
socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen.”

Det är viktigt att klargöra vad som menas med ”barnets bästa” i socialtjänstsammanhang. I förarbetena sägs bl.a. att innebörden i begreppet inte är en gång för
alla givet samt att begreppet är relativt och kan förändras över tid i takt med att ny
kunskap växer fram och värderingar i samhället förändras. Oberoende av begreppets
eventuella föränderlighet så kan barnets bästa enligt socialtjänstlagen inte ses isolerat
från föräldrabalkens bestämmelser om barns rättigheter.
Enligt föräldrabalken har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.
Barn skall behandlas med aktning för sin person och sin egenart och får inte utsättas
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är vårdnadshavaren
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som ansvarar för barnets personliga förhållanden och som skall se till att barnets
behov blir tillgodosedda. Barnet skall få den tillsyn som behövs med hänsyn till
barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren skall bevaka
att barnet får sin försörjning säkrad, utbildning samt att barnet står under uppsikt. I
takt med barnets stigande ålder och utveckling skall vårdnadshavaren ta allt större
hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (se 6 kap 1- 2 och 10 §§ föräldrabalken).
Ett närmare klargörande av begreppet ”barnets bästa” har kommit till uttryck genom
de senaste ändringarna i föräldrabalken (prop 2005/06:99):
”Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Att ha
ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet
uppfattar sin situation och eventuella förändringar – att se med barnets ögon. Det handlar också om att
analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och
respektera det som en individ med egna uppfattningar. Därmed inte sagt att barnets åsikter alltid måste
följas. Det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta beslutet
och ta ansvar för det.”

Föräldrabalkens synsätt och närmare klargörandet av begreppet ”barnets bästa” får
ses som styrande också i socialtjänstsammanhang. Detta innebär att en social
utredning skall innehålla en analys av vilka följder olika beslutsalternativ får för det
barn som är berört. Utredningen skall också innehålla en beskrivning av hur barnet
ser på sin situation. Det som nu sagts gäller inte bara i renodlade barnärenden utan i
alla biståndsärenden där barn kan beröras av socialtjänstens beslut och åtgärder.
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Insatser för brottsoffer
–Våld i Nära Relationer
Vad säger lagen och förarbetena om socialtjänstens skyldighet att erbjuda insatser för
brottsoffer?
Av 5 kap 11 § socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten bör verka för att den som
utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialtjänsten bör särskilt
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i
hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialtjänsten bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.
I sammanhanget måste betonas att stöd och hjälp skall ges till alla invånare i
kommunen oberoende av kön och ålder. Detta följer uttryckligen av ordalydelsen i
bestämmelsens första mening. Att kvinnor som systematiskt utsätts för våld eller
andra övergrepp i hemmet är en viktig grupp att stödja och hjälpa betonas. Samma
gäller barn som bevittnat våld av eller mot närstående.
Stödet och hjälpen kan ges både i form av generella och individuella insatser. I
förarbetena (prop 2000/01:79) sägs bl.a. följande:
”Det skall framhållas att det förhållandet att en person utsatts för brott inte med automatik behöver
föranleda insatser från socialtjänsten. När det gäller lindrigare händelser och även vid viss svårare
brottslighet kan det egna nätverket bestående av familj och vänner många gånger lämna det bästa
stödet. Även frivilligorganisationer och andra grupper i samhället har en viktig funktion att fylla i
sammanhanget."
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Insatser för missbrukare
Av 3 kap 7 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden skall arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande
medel. Socialtjänsten skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda
och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk
och om de hjälpmöjligheter som finns.
Av 5 kap 9 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden aktivt skall sörja för att den
enskilde missbrukaren får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver för att
komma ifrån missbruket.
Bestämmelserna infördes på initiativ av Riksdagens socialutskott. Av utskottets
betänkande (SoU 1979/80:44 sidan 106 - 107) framgår att socialtjänsten bör utnyttja såväl
strukturinriktade, allmänt inriktade insatser som individuellt inriktade insatser för att
förebygga uppkomsten av missbruk. Om missbruk redan har uppkommit måste
socialtjänsten stoppa detta samtidigt som man måste motverka att missbruket sprids
till nya grupper.
Socialtjänsten bör utnyttja såväl strukturinriktade, allmänt inriktade insatser som
individuellt inriktade insatser för att förebygga uppkomsten av missbruk.
Vad som avses med strukturella och allmänna insatser har uttryckligen angivits i 3
kap 7 § andra stycket socialtjänstlagen (information till myndigheter, grupper och
enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns).
Att individuella insatser skall ges följer uttryckligen av 5 kap 9 § socialtjänstlagen.
Med individuella insatser avses såväl öppna som slutna insatser.
I 6 kap 1 § socialtjänstlagen anges dessutom en uttrycklig skyldighet för
socialtjänsten att sörja för att den som har behov av att vistas utanför sitt egna hem
skall kunna få vård i hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Skyldighet
gäller även för personer som till följd av sitt missbruk behöver sådana individuella
insatser.
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Omfattningen av socialtjänsten ansvar för insatser för missbrukare har närmare
klargjorts av Regeringsrätten. I avgörandet RÅ 2005 ref 51 uttalas bl.a. följande:
” Socialtjänstens traditionella ansvar när det gäller vuxna missbrukare har successivt utvidgats från att
ursprungligen endast gälla alkohol till att omfatta även narkotika, flyktiga lösningsmedel och andra
beroendeframkallande medel. Gemensamt för dessa typer av missbruk är att den enskilde utsätter sin
hälsa och sociala situation för allvarlig fara till följd av de inslag av kemiskt beroende som finns när
det gäller alkohol och andra droger. Socialtjänstens ansvar sträcker sig på detta område längre än till
att ge bistånd till den som begär det. Socialnämnden är således skyldig att bedriva förebyggande
verksamhet och att försöka förmå missbrukare som behöver vård eller behandling att acceptera detta
även när de inte själva ansöker om det. Socialnämnden är även skyldig att se till att en missbrukare
som behöver behandling också får detta. ”

Rätten till bistånd är generell till sin karaktär och inte begränsad till vissa insatser
eller ändamål. Till skillnad från vad som gäller vid behov av behandling för missbruk
av alkohol etc. förutsätter bistånd till behandling för spelmissbruk att de allmänna
förutsättningarna för rätt till bistånd är uppfyllda, främst att den enskilde inte själv
kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.
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Vad menas med stöd samt vård och
behandling enligt socialtjänstlagen?
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) definieras
socialtjänstinsatser som individuellt behovsprövat stöd eller individuellt
behovsprövad vård och behandling enligt socialtjänstlagen.
Vilka insatser som socialtjänsten är skyldig att tillhandahålla och vilka insatser som
enskilda har rätt till följer av 5 kap socialtjänstlagen om särskilda bestämmelser för
olika grupper och bestämmelsen om den enskildes rätt till bistånd i 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Någon komplett uppräkning av socialtjänstinsatserna är inte möjlig
att göra. Detta följer av lagens konstruktion som ramlag samt den princip om
helhetssyn som ligger till grund för lagens regleringar.
I den ursprungliga socialtjänstpropositionen uttalades bl.a. att det inte är förenligt
med det synsätt som bör prägla socialtjänsten att i lagen särskilt anges vilka insatser
som den enskilde skall vara berättigad till i varje uppkommen situation (prop.
1979/80:1 sidan 185).
Vid riksdagsbehandlingen (socialutskottets betänkande SoU 1979/80:44 sidan 18 ff.) sa man
att lagens utformning syftar till att ge kommunerna stor frihet att anpassa biståndet
efter skiftande behov och önskemål. Lagens utformning som ramlag ansågs som
nödvändig för att socialtjänstens insatser på ett smidigt sätt skulle kunna anpassas
till skiftande förhållanden och förutsättningar och för att verksamheten skall kunna
utvecklas och förändras i takt med vunna erfarenheter.
När det gäller det individinriktade arbetet ansågs det angeläget att i lagen ge
utrymme för flexibilitet och nya initiativ som kan förbättra de sociala
arbetsmetoderna och därmed utfallet av hela verksamheten.
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Här presenteras de vanligast förekommande insatserna från kommunernas
socialtjänst och som anses ingå i den enskildes rätt till bistånd.
Familjehem och Hem för vård eller boende (HVB)
Insatserna är reglerade särskilt i 6 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt anses ingå i den
enskildes biståndsrätt enligt 4 kap 1 § samma lag.
Av 6 kap 1 och 2 § framgår att kommunens socialtjänst skall sörja för att den som
behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i
ett hem för vård eller boende. Varje kommun ansvarar för att insatserna finns
tillgängliga. Insatserna är till för både vuxna och barn som behöver dem. Någon
avgränsning till endast vissa grupper av vuxna och barn följer inte av lagens
utformning.
Detta innebär att alla som vistas i kommunen och som har behov av insatserna har
rätt till dem. Exempelvis har funktionshindrade oberoende av ålder samma rätt till
insatserna som alla andra. Att man eventuellt tillhör LSS personkrets spelar ingen
roll i ett rättsligt perspektiv. Detta framgår vid en jämförelse med 4 § LSS.
Kontaktperson och kontaktfamilj
Insatserna är reglerade särskilt i 3 kapitlet 6 § socialtjänstlagen och ingår också i den
enskildes biståndsrätt enligt 4 kap 1 § samma lag.
Av förarbetena till den ursprungliga socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1 sidan 227 – 229)
framgår bl.a. följande om insatserna och deras innehåll. Med kontaktperson eller
kontaktfamilj menas att socialtjänsten anlitar personer eller familjer som frivilliga
medarbetare med uppgift att på olika sätt ha kontakt med och vara ett stöd för
personer eller familjer med sociala problem.
Av lagen följer ingen avgränsning av insatserna till endast vissa grupper av enskilda.
Detta innebär att insatserna kan ges till barn, vuxna, äldre som är i behov av dem.
Att en person har andra insatser enligt socialtjänstlagen eller annan lag såsom särskilt
boende eller bostad med särskild service enligt LSS gör inte i sig att insatserna kan
nekas honom eller henne. Behovet av insatserna är ensamt avgörande.
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Även om insatserna kontaktperson och kontaktfamilj inte ställer krav på speciell
utbildning eller kvalifikation hos den person som anlitas av socialtjänsten kan sådana
kvalifikationer många gånger vara nödvändiga. Ett exempel på detta är
kontaktpersoner för speciella situationer såsom stöd i umgängessituationer. Samma
gäller för klienter med särskilda behov såsom missbrukare eller psykiskt
funktionshindrade eller sjuka personer.
Från och med 1 januari, 2007 har genom ett tillägg till 3 kap 6 § socialtjänstlagen
också införts en bestämmelse om särskilt kvalificerad kontaktperson för personer
under 21 år som har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka
en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat
socialt nedbrytande beteende.
Daglig sysselsättning
Insatsen är reglerad särskilt i 3 kap 6 § socialtjänstlagen. Dagverksamhet/daglig
sysselsättning anses också ingå i den enskildes biståndsrätt enligt 4 kap 1 § samma
lag.
Av 3 kap 6 § framgår att kommunens socialtjänst genom bl.a.
dagverksamheter/daglig sysselsättning bör underlätta för den enskilde att bo hemma
och ha kontakter med andra. Insatsen kan ges till alla oberoende av ålder.
Av proposition Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m.
(1990/91:14 s 46 – 48) framgår att dagverksamhet är att se som ett komplement till
annat stöd i eget boende enligt socialtjänstlagen. Det framgår också att verksamheten
är till för såväl människor med åldersdemens som för människor med psykiska
funktionshinder. I begreppet dagverksamhet/daglig sysselsättning ingår dagcentraler
och andra verksamheter för sysselsättning, gemenskap och rehabilitering.
Boendestöd
Begreppet boendestöd nämns inte specifikt i socialtjänstlagen men är en väldigt
vanligt förekommande insats idag. Boendestöd får närmast anses ha karaktär av
”annan liknande social tjänst” enligt 3 kap 6 § socialtjänstlagen. Det är vanligt att
insatsen ges till främst psykiskt funktionshindrade människor som en biståndsinsats
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
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Boendestöd har närmare diskuterats bl.a. i betänkandet Ambition och ansvar,
Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska
sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100). Gällande begreppet boendestöd
sägs i betänkandet (sidan 244 – 247) bl.a. följande:
Boendestöd till personer med psykiskt funktionshinder omfattar mer än bara ett stöd inom bostadens
fyra väggar. Insatsen kan även inkludera stöd i kontakten med myndigheter, sjukvården, ideella
föreningar eller närstående personer. Innehållet i insatsen boendestöd kan […] variera kraftigt mellan
olika kommuner, men inkluderar ofta en bredd och en flexibilitet som snarare skulle kunna beskrivas
som ett kvalificerat vardagsstöd, än som ett stöd avgränsat till den enskildes boende.”

Korttidsboende för funktionsnedsatta
Begreppet korttidsboende nämns inte uttryckligen i socialtjänstlagen. Av förarbetena
till den s.k. Ädelreformen (prop. 1990/91:14 s 54) framgår att korttidsboenden för
rehabilitering, växelvård och avlastning är en tillfällig boendeform. Den är till för att
förbättra stödet i det egna boendet. Följaktligen anses korttidsboende ingå i
kommunens skyldighet att inrätta bostäder med särskild service för
funktionshindrade enligt 5 kap 8 § samma lag. Korttidsboende ingår i biståndsrätten
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Särskilda boendeformer - bostäder med särskild service till personer med
funktionshinder
Insatserna är reglerade särskilt i 5 kap 5 och 7 §§ socialtjänstlagen och anses ingå i
den enskildes biståndsrätt enligt 4 kap 1 § samma lag.
”Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionshinder, om de
efterfrågar ett sådant boende för att kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. De
bostäder som det är fråga om skall vara väl integrerade i bebyggelsen, rymma samtliga
boendefunktioner och upplåtas på för bostadsmarknaden sedvanligt sätt.”

13 (13)

Sida 158 av 191

Återrapportering av
delegationsbeslut
Riktlinje

Dokumenttyp: Riktlinje
Fastställd av: Socialnämnden
Beslutsdatum: 2018-09-25,§ 91
Diarier nr: 2018.143 SN
Gäller för: Socialförvaltningen
Giltighetstid: 2018-09-25 tills vidare
Revideras: vid behov
Ansvarig för uppföljning/revidering: Nämndsekreterare

Sida 159 av 191

Riktlinje anmälan av delegationsbeslut
Vad innebär delegering?
Nämnden beslutar om i vilken utsträckning som delegationsbeslut ska anmälas enligt 6 kap. 40 § KL. Det är
de förtroendevalda i en kommun som har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de
som styr förvaltningen. Det innebär ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av ärendet till beslut och
för genomförande av beslutet.
Nämndens beslutanderätt kan delegeras i de fall som anges i kommunallagen. I lagen anges att en nämnd
får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden under förutsättning att delegeringen kan ske inom de ramar som lagen tillåter.
Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det delegerade beslutet fattas sedan på
nämndens vägnar. Nämnden har fortfarande det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de
ärenden som delegationen omfattar, det är uppgiften att fatta beslut som delegeras. Det innebär att
nämnden tar det fulla ansvaret för det konkreta beslutet och att nämnden inte får gå in och ändra ett beslut
som har fattats till följd av delegationen.
Nämnden kan ta tillbaka delegationen också för ett enstaka ärende, och kan följa hanteringen av
uppgiften/uppdraget genom återrapportering eller granskning.
Kommunallagen
I den reviderade kommunallag som gäller sedan 2018-01-01 står det att nämnderna själva ska få besluta om
i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem. Beslut som inte
anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Anslag ska göras
på den allmänna kommunala (digitala) anslagstavlan.
För sekretessbeslut gäller att beslut registreras i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare samt att den
enskilde får del av beslutet, detta är likvärdigt med att beslutet meddelas på anslagstavlan.
De nya bestämmelserna kring delegation och återrapportering som gäller sedan 2018-01-01 gäller inte bara
beslut som anställda fattar på delegation utan även delegationsbeslut av bl.a. utskott och enskilda
förtroendevalda. De nya bestämmelserna gäller även beslut som överklagas enligt bestämmelser i
speciallagstiftning, under förutsättning att de kan delegeras.
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Rapportering av beslut

Brådskande beslut i ”Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt” enligt 6 kap. 38 § p 3. KL, rapporteras nästföljande
socialnämndssammanträde.
Sekretessbeslut eller yttrande till IVO enligt delegationsordningens punkt 1.1, punkt 8.11, punkt 11.1.1 som
är delegerade till ordförande, vice ordförande eller ledamot rapporteras till arbetsutskottets nästföljande
sammanträde.
Delegerade beslut enligt ovan samlas hos nämndsekreteraren och finns tillgängliga under sammanträdet
med socialnämnden eller arbetsutskottet.

Vad ska INTE rapporteras?
Rapportering av beslut gäller inte de beslut som fattas på delegation i övrigt, och som registreras i
verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Dessa beslut är ”protokollförda särskilt” när beslutet registrerats i
verksamhetssystemet och kommunicerats till den enskilde.
Vidaredelegerade beslut som förvaltningschefens vidaredelegation rapporteras inte särskilt till
socialnämnden, men registreras.

2
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Ordlista med vanligt förekommande förkortningar
Verksamhetsförkortningar
ABO
AnläggningsBOende (gäller asylsökande)
ACT
Assertive Community Treatment
ACT-teamet jobbar med boendestöd till personer med
missbruks- och/eller psykiatrisk problematik.

AME
ASI

ArbetsMarknadsEnheten
Addiction Severity Index
ASI-intervjun används som bedömnings- och
uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård.

BBIC

Barnets Behov I Centrum
Utredningsmetod med Individuell manualbaserad
behovsprövning

COS

Circle of Security
Utrednings- och behandlingsmodel

EKB
EBO
FFT
HVB
IBIC
Kälvesten
MPV
Medling
PLAC
PUT
Return
Socpsyk
SoF
SN
SoL-grupp
SNAU (AU)
Skilda världar
SoB
TUT
UTR
VINR
VUX

EnsamKommande Barn
EgetBOende (gäller asylsökande)
Funktionell familjeterapi (behandling)
Hem för Vård och Boende
Individens Behov I Centrum
Utredningsmetod med Individuell manualbaserad
behovsprövning
Metod som används vid utredning av familjehem.

Mamma Partner Våld (behandlingsmodell)
Medla mellan offer och förövare
Placeringsenheten
Permanent UppehållsTillstånd
Öppenvård för missbrukare i egen regi
Socialpsykiatri
Stöd och Försörjning
Socialnämnden
Gruppbehandling för barn med föräldrar som missbrukar
eller har psykisk ohälsa.

Socialnämndens arbetsutskott (arbetsutskottet)
Gruppbehandling för barn med skilda föräldrar.

Stöd och Behandling
Tillfälligt UppehållsTillstånd
Utredningsenheten
Våld i Nära Relationer
Vuxenstöd

Sida 162 av 191

Samverkansforum
och
samarbetspartners
BUS

Barn och UngdomsSamverkan
Kontinuerlig kontaktyta mellan kultur- och Fritidsförvaltningen,
barn och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.

GR
IVO
LARO

GöteborgsRegionens kommunalförbund.
Inspektionen för Vård och Omsorg

POSOM

LäkemedelsAssisterad Rehabilitering för
Opiatmissbrukare
Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

ROS

Råd Och Stöd

SIP

Samordnad Individuell Plan

Socialförvaltningen är ansvarig för organisationen kring arbetet
som aktiveras vid en kris. Socialtjänst, skola,
kommunledningen, primärvården, kyrkorna, polisen och
räddningstjänsten ingår i samarbetet.
Samverkan kring unga blivande mödrar i riskzonen mellan
mödravården, psykiatriska öppenvården och socialtjänsten
Samverkan mellan skolan, kommunen och sjukvården kring
individer med psykisk ohälsa.

SAMSA
SAMLA

System för att samordna samt kalla till vårdplaneringar
mellan sjukvård och kommun
Närvårdssamverkan mellan Alingsås och Lerum samt
VGR (Alingsås lasarett m fl)

SKL
Spädbarnsgruppen

Sveriges Kommuner och landsting

SAMTIDIGT

SAMordnade och TIDIGa insaTser.

Stöd till unga nyblivna mödrar i riskzonen. Förebyggande
verksamhet
Samverkansforum där socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen
samt polisen är med, mål att motverka destruktiv utveckling hos
unga i riskzonen

VÄSTBUS

Samverkan kring barn och unga; sjukvård, skola och
socialtjänst.

VGR
ÖVM

Västra GötalandsRegionen
Psykiatrisk ÖppenVårdsMottagning
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Lagstiftning
AFL
AL
BrB
DSF
FB
FL
GDPR

Lag om allmän försäkring
Alkohollagen
Brottsbalken
Dataskyddsförordningen
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
The General Data Protection Regulation
– EU förordning

KL
LOV
LuL
LMA
LVM
LVU
LSS
NL
OSL
SFB
SoF
SoL
TF
TL
UB
YGL
ÄktB

Kommunallagen
Lagen Om Valfrihetssystem
Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lag om mottagande av asylsökande m fl.
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Namnlagen
Offentlighets- och sekretesslag
Socialförsäkringsbalken
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Tobakslagen
Utsökningsbalken
Yttrandefrihetsgrundlagen
Äktenskapsbalken
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Årsplanering socialnämnden 2019

Årsplanering socialnämnden 2019
Ärenden
Januari
Dokumenthanteringsplan (Gunvi)
Uppföljning socialnämndens arbete 2018 - Lena
Kompetensplan för socialnämnden
BUS-årsberättelse
Avtal - BUS
Tillsynsplan serveringstillstånd

Presidie

D. nr.

Presidie
samt heldagar

SNAU
kl. 09

11 jan presidie
16 jan. 9-12
16 jan
flerårsstrategi
sen individ-AU em

SN
kl. 14

Inlämning KS
KLK

KF

29 jan.

22 feb

23 mars

11 mars

Gruppm.
kl. 13-14

Februari

Nämnd tis.
kl. 14-17 ca

29 jan presidie
Årsredovisning
Flerårsstrategi socialnämnden 2019-2021
Ej verkställda beslut till IVO
Avgifter tillsyn utifrån ny tobakslag
Utlåna, överläma och införliva handlingar från SN till VoN

6 feb.

19 feb.

8 mars

8 april

24 april
AU
kl.9-14 ca

Mars
Brandskyddrapport
Delegationsordning - revidering
Personligt ombud
INFO Genomlysningen
INFO Folkhälsoarbetet i kommunen

kl. 9-11 ca

27 februari presidie
13 mars
Utbildning socialnämnden
fm 7/3

rev. 20190405
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26 mars

19 april

13 maj

29 maj

Årsplanering socialnämnden 2019

D. nr.

Presidie
samt heldagar

SNAU

SN

Inlämning KS
KLK

KF

April
Månadsuppföljning ekonomi
Ansökan flyktingfonden
Kvalitetsberättelse socialnämnden 2018
4 april presidie
Digital strategi socialnämnden 2019-2021
Kompetensplan politiker i socialnämnden
Handlingsplan ekonomi
Översyn av reglemente
Överflyttning av verksamheten för funktionshinder - slutlig ekonomisk reglering
Grundläggande granskning
NÄMND
INFO Digital strategi 30 min
INFO Samla 15 min.
INFO Ernst & Young rapporten kring missbruksvården 30 min

Presidie
kl. 9-11 ca
10 april

23 april

3 maj

3 juni

19 juni

AU
kl.9-14 ca

gruppm.
kl. 13-14

Maj
Vårbokslut
Uppföljning internkontrollplan 2018
Ej verkställda beslut till IVO kv. 1 2019
Lokalförsörjningsplan
Utredning -LOV

Nämnd
kl. 14-18 ca

29 april presidie
2 maj

13 maj

13 maj

29 maj

19 juni

29 maj presidie
5 juni kl. 09-12
SWOT-analys
utökat AU

5 juni
18 juni
kl. 13. 00

26 juli

19 aug

4 sept

Presidie

SNAU

Inlämning KS

INFO VINR från Disa 20 min

Juni
Månadsuppföljning ekonomi
SWOT-analys

rev. 20190405
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SN

KF

AU
kl. 9-12

Årsplanering socialnämnden 2019

D. nr.

samt heldagar

KLK

Presidie
kl. 9-11 ca

Juli
endast individ-AU

3 jul.
AU
kl.9-14 ca
gruppm.
kl. 13-14

Augusti
Månadsuppföljning ekonomi?
*Ej verkställda beslut till IVO
*Verksamhetsrapport POSOM

8 augusti presidie
14 aug.

27 aug.

13 sept

14 okt

30 okt

Nämnd
kl. 14-17

AU
kl. 9-12

September
5 september presidie
11 sept

Delårsbokslut

24 sept

24 sept

14 okt

SN

Inlämning KS
KLK

30 okt

Svar på frågor till socialnämnden - grundläggande granskning

D. nr.

Presidie
samt heldagar
rev. 20190405

SNAU
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KF

Årsplanering socialnämnden 2019

Oktober
Väsentlighets- och riskanalys
Månadsuppföljning ekonomi

halvdag

10 oktober presidie 16 okt.
kl. 13.00
16 oktober
v&R-analys kl. 9-12
utökat AU

29 okt

15 nov

9 dec

Presidie
29 jan 2020 kl. 9-11 ca
Nämnd
kl. 14-18 ca
gruppm.
kl. 13-14

November
30 oktober presidie
Månadsuppföljning ekonomi
Sammanträdestider socialnämnden 2020
Ej verkställda beslut till IVO kvartal 3 2018

6 nov.

19 nov

6 jan 2020

AU
3 feb 2020 26 feb 2020 kl. 9-12

4 dec.

17 dec

6 jan 2020

3 feb 2020 26 feb 2020

December
Månadsuppföljning ekonomi

28 nov presidie

rev. 20190405
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Tjänsteskrivelse Överflyttning av
verksamheten för
funktionshinder
frånsocialnämnden till vårdoch omsorgsnämnden,
slutlig ekonomisk reglering
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2019.065 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-05
Dan Sjöholm
0322-61 71 98
2019.065 SN

Socialnämnden

Överflyttning av verksamheten för funktionshinder till vårdoch omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-13 § 251 att verkställa flytten av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
äldreomsorgsnämnden från 1 januari 2018. I samband med beslutet överfördes
budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. I efterhand har det
visat sig att samtliga kostnader för funktionshinderverksamheten ej flyttats över då
dessa återfunnits under andra verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga
kostnaden har dock enligt gällande reglemente flyttats över till vård- och
omsorgsnämnden, varför kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutat att en slutlig
ramjustering nu skall göras.

Beredning
Under 2018 och i arbetet med budget för 2019 har den ekonomiska regleringen av
verksamhetsflytten varit föremål för diskussioner mellan de berörda nämnderna.
Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna
och har därvid gjort bedömningen att ramarna bör justeras vilket kommunfullmäktige
nu beslutat om. Socialnämndens budgetram minskar enligt beslutet med 7,8 mnkr
och vård och omsorgsnämndens ram ökar med motsvarande belopp.
Summan 7,8 mnkr kan enligt kommunledningskontorets utredning hänföras till
följande poster:


Myndighetsavdelning 5,0 mnkr



Lokalkostnad (Kolavägen) 1,1 mnkr



IT-kostnader 0,8 mnkr



Avdelningschef 0,9 mnkr

Socialnämnden har nu att besluta om hur den beslutade minskningen av nämndens
budgetram med de 7,8 mnkr skall verkställas. I budgeten för 2019 har, i motsats till
tidigare års budgetar, socialnämnden beaktat de riktade anslag som
kommunfullmäktige beslutat om de senaste åren och budgeterat dessa summor för
aktuella verksamheter. De riktade anslagen är:
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Tillfälligt kommunbidrag 2019 om 8,0 mnkr med anledning av
flyktingmottagandet (EKB).



I flerårsstrategin 2018 – 2020 beslutades om höjt kommunbidrag avseende
följande verksamheter:



-

13,0 mnkr för placeringar barn- och unga

-

3,9 mnkr för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld

-

0,4 mnkr för arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare

I flerårsstrategin 2019 – 2021 beslutades om följande riktade anslag:
-

1,0 mnkr avseende familjehemsarvoden

-

1,5 mnkr avseende våld i nära relationer

När socialnämndens kommunbidrag nu skall minskas med 7,8 mnkr kan, i enlighet
med kommunens ekonomiska styrprinciper, budgeten för ovanstående verksamheter
inte reduceras. Den aktuella minskningen måste alltså genomföras för andra
verksamheter. I de av förvaltningen föreslagna revideringarna avseende
socialnämndens handlingsplan för ekonomisk omställning 2019 riktas mycket fokus
på området köpt vård för vuxna där besparingar på 2,5 mnkr föreslås för 2019 med
den fulla effekten 6,0 mnkr under 2020. Detta i enlighet med det omställningsarbete
som pågår i syfte att skapa effektiva hemmaplanslösningar vilket möjliggör minskning
av kostnaderna för köpta vårdplatser. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att
budgeten 2019 minskas med 7,8 mnkr enligt följande:


Verksamhet 52050 Särskilt boende funktionsstöd (socialpsykiatri) minskas
med 1,0 mnkr från 5,5 till 4,5 mnkr



Verksamheten 55210 Köpt vård HVB-hem vuxna (missbruk) minskas med 6,8
mnkr från 8,0 till 1,2 mnkr

Efter de föreslagna förändringarna kommer budgeten för de aktuella verksamheterna
inte att kunna hållas under 2019 utan konsekvensen blir att underskott kommer att
prognosticeras detta år. Det långsiktiga arbetet med att minska dessa kostnader
innebär dock att den nya budgetnivån är realistisk på sikt.
Vidare kommer de båda nämnderna från 2019 att internfakturera varandra de
faktiska kostnader avseende de tjänster man utför mot de brukare som i enlighet med
kommunens reglemente inte ingår under resp nämnds ansvarsområde.
Socialnämnden har i nuvarande budget för 2019 exkluderat kostnader avseende 14
st brukare med LSS-beslut som man verkställer beslut för. Dessa kostnader
beräknas uppgå till ca 11 mnkr och skall nu lyftas in i budgeten tillsammans med
motsvarande budgeterade intäkt från vård- och omsorgsnämnden. Således blir
nettokostnaden då noll för den LSS-verksamhet som socialnämnden utför.
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När det gäller kostnader som utförs av vård- och omsorgsnämnden avseende
brukare som faller under socialnämndens ansvarsområde finns upptaget 2,0 mnkr i
socialnämndens budget. Den faktiska kostnaden för dessa tjänster beräknas enligt
uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen uppgå till ca 2,7 mnkr vilket man nu
kommer att fakturera socialförvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Se bedömning i texten ovan.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att av kommunfullmäktige beslutad minskning av
socialnämndens kommunbidrag med 7,8 mnkr genomförs i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiansvarig
Vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Ekonomiansvarig

Karin Alvermalm, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-05
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Ekonomisk uppföljning 2019
8
2019.039 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-08
Dan Sjöholm
0322-61 71 98
2019.039 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning mars 2019
Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk
hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en
månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen.
Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram
en handlingsplan.
Förvaltningens yttrande
Socialnämndens resultat per mars månad är ett underskott med 8 830 tkr och
prognosen för helåret 2018 är ett underskott om 5 975 tkr. Att prognosen innebär ett
mindre underskott jämfört med nuvarande utfall förklaras med att ett par större
kostnadsposter bokförts under årets inledning, lägre redovisade personalkostnader
under sommaren samt att prognosen beaktar effekter av föreslagen ny
handlingsplan. Prognosen tar också hänsyn till den beslutade minskningen med
7 800 tkr av Socialnämndens budgetram som följd av slutlig ekonomisk reglering
med Vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av
funktionshinderverksamheten.
I samband med upprättandet av prognosen står det klart att ny handlingsplan för
ekonomisk balans måste upprättas. Denna handlingsplan behandlas i separat
ärende.
Ekonomisk bedömning
Se ovan
Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljning per mars 2019.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-08

Dan Sjöholm
EkonomiansvarigKarin Alvermalm,
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Månadsuppföljning
mars månad 2019
Socialnämnden
Alingsås Kommun
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Månadsbokslut mars 2019
Belopp i tkr

Budget
2019

Utfall
jan-mar

Prognos
helår

Avvikelse
helår

Verksamhetens intäkter

43 344

7 565

38 807

-4 537

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-147 433
-15 334
-59 153
-25 326

-39 101
-3 673
-17 157
-7 440

-148 369
-15 508
-57 600
-27 207

-936
-174
1 553
-1 881

Verksamhetens kostnader

-247 247

-67 371

-248 685

-1 438

Verksamhetens
nettokostnader

-203 903

-59 806

-209 878

-5 975

Kommunbidrag

203 903

50 976

203 903

0

Årets resultat

0

-8 830

- 5 975

-5 975

Genomförda justeringar av budget och prognos
I resultaträkningen har posten kommunbidrag minskats med 7 800 tkr i enlighet
med beslut i kommunfullmäktige avseende slutlig ekonomisk reglering med vårdoch omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten. I
enlighet med förvaltningens förslag till socialnämnden har budgeterade kostnader
för köpta tjänster då också minskats med motsvarande summa. Dessutom har
justering genomförts avseende den LSS-verksamhet som socialnämnden utför på
uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Socialnämndens nettokostnad för denna
verksamhet är nollbudgeterad då internfakturering av nedlagda kostnader sker till
vård- och omsorgsnämnden under 2019.
I det prognosticerade utfallet för 2019 ingår beräknade effekter av föreslagen ny
handlingsplan enligt nedan.
Sammanfattning av justeringar:
•

Tidigare beslutad budgetram 2019

211 703 tkr

•

Ny budgetram efter reglering VON

203 903 tkr

•

Prognos från socialförvaltningens verksamheter
jämfört med ny budgetram

-14 300 tkr

•

Beräknad effekt 2019 av föreslagen ny handlingsplan

8 325 tkr

•

Prognos inklusive ny handlingsplan

-5 975 tkr
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Ekonomiskt utfall per mars månad
Socialnämndens resultat per mars månad är ett underskott med 8 830 tkr. Till
skillnad från tidigare genomförs numera periodisering av upplupna löner varje
månad och ej enbart i samband med årsbokslutet vilket påverkat resultatet med ca
1 000 tkr. I enlighet med försiktighetsprincipen belastas resultatet också av
nedskrivningar av osäkra fordringar på Migrationsverket avseende LVU-liknande
ärenden inom EKB-verksamheten. Denna summa uppgår till ca 2 800 tkr.

Kommentarer till resultaträkningen
De totala intäkterna beräknas understiga budget främst pga genomförda
nedskrivningar av osäkra fordringar inom EKB-verksamheten enligt ovan.
Bedömningen av dessa fordringar har också en negativ påverkan avseende de
förväntade intäkterna 2019.
Budgeten för personalkostnader innefattar tre handläggande internkonsulter som
beräknas kunna finansieras genom under året uppkomna vakanser samt frånvaro.
Någon kostnad för dessa internkonsulter budgeteras alltså inte. Under årets
inledning har en oförutsedd avvecklingskostnad om ca 500 tkr uppstått vilket
belastar prognosen.
Beträffande posten köp av tjänster beräknas överskott uppstå som följd av
föreslagen ny handlingsplan vilken bland annat syftar till att kraftigt reducera dessa
kostnader. Köp av tjänster belastas dock av ej budgeterade kostnader för externa
konsulter, se nedan.
Vad gäller övriga kostnader påverkas dessa negativt av ökade kostnader för
ekonomiskt bistånd.

Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans
Socialnämnden beslutade i december 2018 om en handlingsplan i syfte att uppnå
ekonomisk balans under 2019. I samband med uppföljning av det ekonomiska
läget under inledningen av 2019 kan konstateras att alla åtgärder inte haft full
effekt samtidigt som kostnadsökningar noteras inom vissa områden såsom
försörjningsstöd samt egna HVB-boenden för socialpsykiatri. Vidare har de slutliga
villkoren för ekonomisk reglering mellan socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden nu klarlagts genom beslut i kommunfullmäktige innebärande att
socialnämndens budgetram för 2019 minskas med 7 800 tkr vilket inte var känt när
socialnämnden beslutade om budget för 2019.
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Sammantaget finns därför ett behov av en ny handlingsplan med ytterligare
åtgärder. Föreslagna åtgärder redovisas i separat ärende och beräknas innebära
minskade kostnader med 8 325 tkr under 2019. För 2020 då helårseffekt uppnås
beräknas kostnadsminskningen till 17 200 tkr.
I enlighet med vad som framkom i genomlysningen av socialnämndens
ekonomiska förutsättningar syftar handlingsplanen i huvudsak att minska
avvikelsen i relation till andra kommuner. Den föreslagna nya handlingsplanen
beräknas inte leda till att ett nollresultat uppnås redan innevarande år, men då
åtgärderna får full effekt 2020 beräknas ekonomisk balans uppnås detta år.
Prognos för 2019
Prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 5 975 tkr I prognosen ingår
beräknad effekt av den till socialnämnden föreslagna nya handlingsplanen.
Exklusive den de föreslagna åtgärderna, vars effekter enligt ovan beräknas leda till
kostnadsminskningar på totalt 8 325 tkr, hade alltså underskottet uppgått till
14 300 tkr. Större prognosticerade avvikelser gentemot den enligt ovan justerade
budgeten kommenteras nedan:
Beträffande EKB-verksamheten finns 2019 ett tillfälligt kommunbidrag med 8 000
tkr vilket enligt plan skall upphöra 2020. Detta kommunbidrag beräknas inte tas i
anspråk fullt ut varför ett överskott för verksamheten på ca 3 900 tkr jämfört med
budget prognosticeras. Nedskrivning av tidigare uppbokade men efter förnyad
bedömning osäkra fordringar på Migrationsverket har genomförts i enlighet med
försiktighetsprincipen vilket som nämnts ovan belastat resultatet med ca 2 800 tkr.
Omställning av HVB-boendet på Gustav Adolfsgatan förbättrar dock ekonomin
med ca 2 000 tkr. Vidare beräknas omställningsåtgärder i boendena i enlighet med
föreslagen ny handlingsplan minska kostnaderna med 1 800 tkr.
Övriga större prognosticerade avvikelser är:


Kostnader familjehemsvård barn och unga -3 400 tkr. Budgeterad
minskning av antalet ärenden har inte kunnat realiseras.



Kostnader gruppboenden socialpsykiatri -3 100 tkr. Jämfört med budget
har andelen brukare med LSS-beslut minskat i ett boende varför
intäktsfinansieringen av detta boende minskar. Vidare finns
personalavvecklingskostnader med ca 500 tkr. Dessutom föreslås budgeten
utifrån regleringen med vård- och omsorgsnämnden minskas med 1 000 tkr.
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Kostnader försörjningsstöd -1 200 tkr. Kostnaderna har ökat under årets
inledning och prognosen innebär att kostnaderna ligger kvar över budget
resten av året.



Ej budgeterade konsultkostnader inom avdelningen barn och unga innebär
underskott mot budget om ca 2 200 tkr. Beslut i den tidigare
handlingsplanen om att inte anlita externa konsulter har ej kunnat följas
utifrån rekryteringssvårigheter och ett stort och ökande antal ärenden.



Budgeten för köpt vård missbruk vuxna föreslås som följd av regleringen
med vård- och omsorgsnämnden minskas med 6 800 tkr. Enligt föreslagen
ny handlingsplan beräknas minskade kostnader varför ett underskott på
3 200 tkr gentemot budget kan förväntas. När handlingsplanen får full effekt
2020 kommer dock den nya budgetnivån att stämma bättre med beräknade
faktiska kostnader. Köpta vårdplatser för barn och unga beräknas dock ge
motsvarande överskott under 2019 delvis som följd av den nya
handlingsplanen.



För öppna insatser barn och unga prognosticeras ett överskott med 1 500
tkr delvis som följd av personalvakanser vid stöd- och behandlingsenheten .
I den nya handlingsplanen föreslås här en reduktion av bemanningen med 3
tjänster. För öppna insatser för vuxna prognosticeras dock ett underskott
med 800 tkr.

Avdelning vuxen
Ett arbete påbörjades i höstas med omställning av köpt vård för vuxna inom
missbruk och socialpsykiatri. Ett trendbrott kunde konstateras i oktober 2018 då
en nedåtgående trend påbörjades till skillnad från flera år där kostnaderna för
missbruksvård ökat. Minskningen ses även i antal placerade individer i en
jämförelse månad för månad 2019 jämfört med 2018. Arbetet med att fortsätta
sänka kostnaderna för köpt vård kommer nu att intensifieras och ytterligare tryck
läggas i frågan för att avdelningen ska kunna nå uppsatta ekonomiska mål i
föreslagen utökad handlingsplan.
Med stöd av E&Y rapporten som genomlyst köpt vård inom vuxenenheten
fortsätter omställningsarbetet i syfte att få så effektiva hemmaplanslösningar som
möjligt vilket möjliggör ytterligare kostnadsminskning. Fokus i omställningen är att
tillskapa fler boendelösningar med olika inriktning för att få den bredd som behövs
för att möta behovet av köpt vård.
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Avdelning unga
Kombinationen av högt inflöde av anmälningar, komplexa barnavårdsärenden och
svårigheter att rekrytera behörig personal under senhösten 2018 har inneburit
kostnader för externa konsulter. Erfaren personal har nu rekryterats som kommer
vara på plats under senvåren.
Den planerade minskningen av antalet familjehem har inte kunnat realiseras då
inflödet av nya uppdrag inte gjort det möjligt. Då rekrytering av nya familjehem som
matchat barnens/ungdomarnas vårdbehov inte varit möjlig har köp av
familjehemsvård blivit nödvändig i några fall, varav ett par i jourlösningar.
Planeringen är att dessa placeringar så snart det är möjligt ska övergå i insatser i
egen regi, antingen i familjehemsvård alternativt Rubingatans HVB i Alingsås.
Det pågår ett intensivt arbete för att få god ordning på avdelningens boenden för
ungdomar och unga vuxna. Dels har förvaltningen drivit ett HVB i egen regi för
ensamkommande (Gustav Adolfsgatan) vilket nu läggs ned. Vidare pågår en
översyn av rutiner och överenskommelser avseende på vilka grunder
socialförvaltningen kan tillhandahålla stödboenden och för vilka som dessa
boenden kan övergå i eget kontrakt. Det är av stor vikt att ha ett flöde i de egna
boendena för att klara budget för köpt vård.
Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom avdelningen inom flera olika områden.
Ett av dessa är det nyinrättade samverkansforumet vars syfte är att med
gemensamma krafter skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar, i första hand
på hemmaplan. Ett annat är att genomföra en översyn över samverkansformer
mellan Utredningsenheten och Enheten för stöd och behandling. Ett viktigt
uppdrag är att involvera barns och ungas nätverk i högre grad där båda
verksamheterna behöver vara delaktiga.
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Investeringar

Belopp i tkr
Reinvestering
Inventarier
Maskiner
IT-utrustning
Transportmedel
Totalt utgifter

Budget
2019

Utfall
mar

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/
budget 2019

1 450

141

1 450

1 450

141

1 450

0
0
0
0
0

Under perioden har 3 st cyklar varav 2 st elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp
till Sidenvägen genomförts. Helårsprognosen för socialnämndens investeringar är
1 450 tkr. Större investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och
arbetsmiljöåtgärder, integrering lås-/larmsystem samt uppsättning av cykelställ
Sidenvägen för ca1 000 tkr.

Bilaga:
Nyckeltal
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Personalkostn tkr exkl AME,
EKB, familjehemsarvoden.
LSS intäktsfinansieras 2019
12000
10000
8000
2018

6000

2019
Budget 2018
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Budget, netto 2019
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Försörjningsstöd, kostn tkr
& antal hushåll
1800
1600
1400
2018

1200

2019

1000

Budget 2018

800

Budget 2019

600

2018, hushåll

400

2019, hushåll

200
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Familjehemsarvoden,
kostnad tkr
2000
1800
1600
1400
1200

2018

1000

2019

800

Budget 2018

600

Budget 2019

400
200
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Sida 186 av 191

Familjehem, köpta platser,
kostnad tkr
1000
900
800
700
600

2018

500

2019

400

Budget 2018

300

Budget 2019

200
100
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Köpt vård barn och unga
exkl EKB, kostnad tkr
1600
1400
1200
1000

2018

800

2019
Budget 2018

600

Budget 2019

400
200
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Köpt vård vuxna,
socialpsykiatri, kostn tkr
1000
900
800
700
600

2018

500

2019

400

Budget 2018

300

Budget 2019

200
100
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Köpt vård vuxna, missbruk,
kostnad tkr
1800
1600
1400
1200

2018

1000

2019

800

Budget 2018

600

Budget 2019

400
200
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Köpta platser VINR,
kostnad tkr
1200
1000
800

2018
2019

600

Budget 2018
400

Budget 2019

200
0

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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