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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Revisorerna i Boden kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
uppdrag att bedöma om ärendehanteringen, det vill säga processen från anmälan via
behandlig till beslut, inom socialnämnden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vår
bedömning redovisas under respektive fråga nedan;

Finns det något regelverk/policys för ärendehanteringen?
Inom socialnämndens ansvarsområde återfinns riktlinjer, rutiner och förhållningssätt på
olika nivåer i förvaltningen som beskriver ärendehanteringsprocessen. Vår bedömning är
att framtagna rutiner och riktlinjer i allt väsentligt tillgodoser de krav på innehåll och
struktur som kan sägas utgöra grunden för en rättssäker och effektiv ärendehantering.

Följs dessa regelverk?
Vår bedömning är att tillämpningen av de upprättade rutinerna och riktlinjerna till stora
delar är tillfredsställande. Vår bedömning baseras bl a på att framtagandet och
reviderandet av rutinerna och riktlinjerna föregås av en tydlig förankringsprocess inom
organisationen. Via aktgranskningen kan vi även konstatera att dokumentationen överlag
är välordnad och allomfattande, vilket gör det lätt att följa utredningsprocessen. De brister
vi trots allt uppmärksammat är när rutinerna kring bevaktningsdatum för pågående
utredningar bör tillämpas samt förbättrade rutiner för avslut av utredning i IFO:s
verksamhetssystem.

Görs uppföljning på om regelverken följs?
Vår bedömning är att systemen och rutinerna för uppföljning av ärendehanterings-
processen inom socialnämndens ansvarsområde till viss del är tillfredsställande. En
kontinuerlig dialog förs mellan handläggare/ socialsekreterare och ansvarig enhetschef
över den aktuella utredningssituationen, vilket vi finner tillfredsställande. Att följa
utredningstiderna via verksamhetssystemet görs enligt de ansvariga enbart vid behov. Vår
bedömning är att en mer strukturerad och samordnad uppföljning av utredningsprocessen
via verksamhetssystemet bör utvecklas.

Vidare är möjligheterna att få fram den totala utredningstiden via biståndsenhetens
nuvarande verksamhetssystem begränsad. Exempelvis medför detta att eventuell kö till att
påbörja utredning inte framgår. En utveckling av uppföljning via verksamhetssystemet bör
därför inkludera tiden från inkommet ärende för att kunna följa tiden för hela
ärendeprocessen.

Rapporteras detta till nämnden?
Socialnämnden följer bl a ärendehanteringsprocessen inom IFO:s och biståndsenhetens
verksamhet genom att handläggare/ socialsekreterare regelbundet får möjligheten att
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redovisa ett specifikt delegationsbeslut och även då redogöra för sin verksamhet. Enskilda
ärenden inom IFO och biståndsenheten som kräver nämndens engagemang tas emellertid
upp i socialutskottet. I övrigt sker återrapporteringen av beslut på delegation. Nämnden
har ingen kontinuerlig uppföljning av utredningstider.

Hur lång tid tar ett ärende inom de olika områdena?
Utifrån tillgängligt material är vår bedömning att utredningstiderna inom både IFO och
biståndsenheten i allt väsentligt hanteras på ett skyndsamt och rättssäkert sätt. Via
utdragen ur IFO:s verksamhetssystem över pågående utredningar kan konstateras att ingen
av de 43 pågående utredningarna överskridit fyra månadsgränsen för barn- och
ungdomsutredningar.

Vi noterar dock att det vid granskningstillfället endast pågick tre utredningar inom
biståndsenheten, enligt utdragen från verksamhetssystemet. Att antalet pågående
utredningar är så pass få till antalet förklaras av de intervjuade delvis bero på att
verksamhetssystemet inte förmår ta ut uppgifter från det att ärendet inkommer och beslut
om att starta utredning fattas. Utan att gå in i varje enskild akt är det för närvarande inte
möjligt att på ett strukturerat sätt få fram de totala utredningstiderna för biståndsenheten,
vilket vi inte finner tillfredsställande.

Sammanfattande bedömning

Vår sammantagna bedömning är att socialnämndens ärendehantering till stor del bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Däremot anser vi att uppföljningsmöjligheterna av utrednings-
tiderna inom IFO och biståndsenheten bör utvecklas.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Enligt Socialtjänstlagen skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som
genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan
föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad gäller ingripande till barns skydd skall utredningen bedrivas skyndsamt och vara
slutförd senast inom fyra månader om inte särskilda skäl finns för att socialnämnden får
besluta att förlänga utredningen för viss tid.

2.2 Revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i
ärendehanteringen, dvs. processen från anmälan via behandling till beslut.

Frågor styrande för granskningen är följande:

 Finns det något regelverk/policys för ärendehantering?

 Följs dessa regelverk?

 Görs uppföljning på om regelverken följs?

 Rapporteras detta till nämnden?

 Hur lång tid tar ett ärende inom de olika verksamhetsområdena?

2.3 Metod och avgränsningar

Intervjuer har genomförts med för individ och familjeomsorgens verksamhetschef och
barn- och familjeenhetens enhetschef samt avdelningschefen för biståndsenheten.
Därutöver har två socialsekreterare vid IFO samt två biståndshandläggare vid
biståndsenheten intervjuats.

Vi har tagit del av riktlinjer och rutiner för ärendehantering inom granskade verksamheter.
Vidare har utdrag ur IFO:s och biståndsenhetens verksamhetssystem över pågående
utredningar granskats, vilket omfattade totalt 71 utredningar (Utdragen gjordes 2008-11-
20). Utifrån dessa 71 utredningar gjordes ett stickprov på åtta akter (tre pågående
utredningar från biståndsenheten och fem pågående utredningar av utredningsärenden
inom IFO).
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3 Lagstiftning

Speciallagstiftning styr till stor del hur handläggning och dokumentation av ett ärende som
berör en enskild person fram till beslut ska gå till. I förvaltningslagens 7 § finns bland
annat de bestämmelser som gäller allmänt vid handläggning av ärenden. Bland annat finns
krav på att ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt och att myndigheten
underlättar för den enskilde att ha med den att göra. Här finns också bestämmelser kring
parters rätt att få del av det som tillförts ett ärende samt en skyldighet att lämna motivering
till beslut. Förvaltningslagen innehåller dessutom bestämmelser kring skyldigheten att
underrätta en sökande om innehållet i ett beslut samt rätten för den enskilde att överklaga.
De bestämmelser kring handläggning som finns i FL upprepas i SoL. Dessutom finns även
mer specifika bestämmelser kring handläggningsfrågor.

Beträffande handläggning av ärenden pekar SoL bland annat på följande i 11 kap. 1§:

”Socialnämnden ska utan dröjesmål inleda utredning av vad som genom ansökan
eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda
någon åtgärd av nämnden. Vad som kommit fram vid utredningen och som har
betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt”.

En utredning enligt 11 kap. 1§ skall föregås av en prövning huruvida frågan gäller något
som kan föranleda någon åtgärd från nämndens sida. Om så är fallet skall nämnden utan
dröjsmål inleda utredning. I det sista ligger således ett krav på skyndsamhet.

Angående räckvidden av 11 kap. 1§ SoL uttalas i den proposition, som låg till grund för
socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1) att med utredning avses all den verksamhet som syftar
till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos denna.

En viktig bedömning, som dock alltid bör göras innan utredningen sätts igång, är huruvida
de sakförhållanden som har påkallat utredningen kan leda till någon åtgärd av nämnden.
Utredningen bör alltså inte vidtas om det redan från början står klart att nämnden inte kan
eller bör vidta några åtgärder.

Den enskilde ansökan ska utifrån SoL prövas individuellt med utgångspunkt från:

 den enskildes behov och önskemål

 den enskildes möjligheter att själv tillgodose sina behov eller att få dem
tillgodosedda på annat sätt.

Beslut om insatser i äldreomsorgen sker främst enligt kap. 4 § 1 och 2 i SoL.
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Enligt 11 kap. 2§ ” Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera
sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att
inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande
än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Utredningen skall bedrivas
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får
socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs av en sådan
utredning skall underrättas om att en utredning inleds”.

I andra stycket anges en tidsfrist inom vilken en utredning skall slutföras. Den normala
maximitiden är fyra månader. I undantagsfall får denna tid förlängas för viss tid. En
förlängning av tiden kan bli aktuell i sådana fall då till exempel en barnpsykiatrisk
utredning eller en polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom
den förskrivna tiden.

Kommunallagens 2 § anger den så kallade likställighetsprincipen: ”Kommuner och
landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakligt skäl för något
annat”. Ett sådant skäl kan inom socialtjänsten vara olika behov hos den enskilde. Dock
måste det ske en objektiv och rättvis bedömning som kan ligga till grund för besluten. Det
innebär att socialnämnden måste försäkra sig om att handläggning och beslut sker på ett
enhetligt sätt, för att utesluta att någon utan sakligt skäl får en annorlunda insats än någon
annan med samma behov.
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4 Tillvägagångssätt och organisation för ärendehantering

4.1 Tillvägagångssätt - handläggning

Ett ärende hos nämnden inkommer huvudsakligen på tre olika sätt: Genom att enskild eller
legal ställföreträdare begär eller ansöker om någon insats. Ärende till nämnden kan även
uppstå via anmälan från exempelvis privatperson, annan myndighet eller organisation.
Utredningen ska inledas utan dröjsmål och handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och
billigt som är möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (jfr kap. 3). Sammantaget kan
ärendehanteringsprocessen förklaras enligt figuren nedan;

Figur 1. Översikt av utredningsprocessen från ansökan fram till beslut

4.2 Organisation

Socialförvaltningen i Bodens kommun har en biståndsenhet som arbetar med bedömningar
i LSS samt SoL-ärenden. LSS-handläggare arbetar med att utreda och besluta om insatser
för personer under 65 år enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Andra biståndshandläggare arbetar med att utreda och besluta om de insatser
Äldreomsorgen kan erbjuda enligt Socialtjänstlagen (SoL). Enheten har även bistånds-
handläggare placerade på Sunderby sjukhus som hanterar kommunens del i vård-
planeringen av medicinskt utskrivningsklara patienter.

Individ- och familjeomsorg (IFO) utgör en avdelning som arbetar med ärenden som berör
ett antal områden. Inom IFO är verksamheten uppdelad i följande enheter; Barn- och
familjeenheten, Familjehem Familjerådgivning, Familjerätt, Missbruksenheten,
Rådgivning och försörjningsstöd samt Ungdomsenheten. För varje enhet finns en
enhetschef.

Utredning
Handläggning av ärende

Ansökan Beslut

Insatser
verkställighet

Utreda, mål, planering, förslag till beslut,

kommunicering, ”kundens” delaktighet, uppföljning

IFO/
Bistånds-
enheten
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5 Granskningsresultat

5.1 Riktlinjer för ärendehantering

Inom socialförvaltningen i Boden finns dokument med vägledningar och riktlinjer
avseende ärendehanteringen, rutinbeskrivningar avseende social dokumentation samt
manualer för hur journalerna skall skrivas. Varje handläggare har en egen pärm med
rutinbeskrivningar till stöd i sitt arbete. Enligt förvaltningens serviceförklaringar 2007-
2009 är målsättningen för biståndsenheten att beslut om insats ska fattas inom tre veckor
efter att begärda uppgifter inkommit.

Verksamhetschefen för IFO-enheten har ett övergripande ansvar för att revidera rutiner,
men i praktiken tar enhetscheferna ofta hand om detta eftersom rutinerna är specifika för
varje enhet. Processen ser olika ut beroende på typ av ärende, vilket gör att rutinerna inom
IFO skiljer sig åt mellan t ex Ungdomsenheten och enheten för rådgivning och
försörjningsstöd. Inom biståndsenheten revideras riktlinjerna i samråd med personalen,
enligt avdelningschefen för biståndsenheten.

De intervjuade biståndshandläggarna och socialsekreterarna upplever att de har ett bra
stöd i sitt arbete vad gäller befintliga rutinbeskrivningar. Stöd finns även i enheternas olika
verksamhetssystem där varje inkommet ärende ska föras in. Övergripande policys och
riktlinjer finns enligt de intervjuade på intranätet.

5.2 Tillämpning och efterlevnad

Inom IFO sker i och med en inkommen handling i första läget en förhandsbedömning som
avgör om det är aktuellt med utredning eller inte. Förhandsbedömningen sker av en
sekreterare alternativt en enhetschef. I de fall förhandsbedömningen innebär att utredning
är aktuell fördelas ärendet till en handläggare och registreras i en ny alternativt befintlig
akt i verksamhetssystemet.

På biståndsenheten inkommer flertalet ansökningar via telefon, enligt avdelningschefen.
För telefonansökan finns särskilt formulär där handläggaren nedtecknar noteringar, bland
annat datum för anmälan. Därefter sker hembesök och eventuellt öppning av utredning.
För varje ärende som inkommer förs en journal i verksamhetssystemet där inkommande-
datum, hembesök, datum för kommunicering m m noteras, vilket enligt de intervjuade
biståndshandläggarna ger en god överblick när det gäller att följa respektive ärende.

Enligt de intervjuade inom biståndsenheten är handläggningstiderna längre på LSS-
ärenden än SoL-ärenden, men oavsett detta så klarar sig utredningstiderna i de allra flesta
fall inom tre veckor efter det att begärda uppgifter inkommit.
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Rutinernas tillämpning och efterlevnad säkerställs i viss mån av verksamhetssystemen
som kräver att vissa moment av dokumentation ska vara avklarade innan handläggaren
kan gå vidare i ärendet, enligt de intervjuade. Det finns även en möjlighet att lägga in ett
bevakningsdatum i systemet, t ex i de fall något ska vara gjort inom en viss tid, vilket kan
fungera som ett påminnelsesystem. Tillämpningen av bevakningsrutinen varierar och
utifrån utdragen från verksamhetssystemet inom IFO ligger ett bevakningsdatum inlagt på
totalt 18 av 69 pågående utredningar.

När väl handläggaren fyllt i vissa poster eller lämnat ärendet öppet en viss tid låser
verksamhetssystemet ärendet och inga redigeringar kan göras, enligt de intervjuade. Om
något fattas eller blivit fel finns dock möjlighet att skriva ett tillägg till ärendet.

I sammanhanget kan det nämnas att det enligt de intervjuade pågår ett föreberedande
arbete inom förvaltningen inför ett nytt verksamhetssystem; Barns behov i centrum
(BBIC). Systemet syftar till att kvalitetssäkra barnavårdsutredningar, bland annat genom
att underlätta likvärdiga bedömningar.

Av aktgranskningen kan konstateras att dokumentationen överlag är välordnad och
omfattande vilket gör det lätt att följa utredningsprocessen. Det kan dock noteras att
flertalet av utredningarna är avslutande. Då urvalet av akterna baserades på utdraget ur
verksamhetssystemet över pågående utredningar borde inte avslutade utredningar
redovisas i detta sammanhang.

5.3 Uppföljning och återrapportering

Enligt de intervjuade cheferna inom IFO är det enhetschefens uppgift att granska och
bevaka handläggarnas utredningar. Beslut om förlängd tid är som tidigare nämnts
delegerat till enhetschefsnivå. Delegationsbeslut rapporteras vidare till nämnden med
undantag för vissa beslut som rapporteras till utskott istället för nämnd i syfte att begränsa
spridningen av sekretessuppgifter.

Rapporteringen till nämnden gäller främst delegationsbeslut, enligt avdelningschefen.
Handläggarna har dock fått möjligheten att presentera för nämnden hur det fungerar i
verksamheten. Via nämndssekreteraren har en kontroll gjorts av att förlängd utredningstid
redovisas via delegationslistorna. Av genomgången kan konstateras att de fåtal
utredningsärenden som överskridit utredningstiden framgår via delegationslistorna.

Respektive enhetschef inom IFO får överblick över ärendearbetet inom enheten genom
regelbundna veckomöten med handläggarna, enligt de intervjuade. Mötena fungerar
dessutom som ett kollegialt stöd där svåra ärenden kan diskuteras. Enhetschefen för Barn-
och familj har dessutom ett enskilt möte med varje handläggare varje vecka och kan därför
bevaka utredningar och utredningstiderna. Enligt de intervjuade socialsekreterarna
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rapporteras det från dem till enhetschefen om utredningstiden inom Ungdomsenheten
kommer att överskrida 4 månader.

Socialnämnden får enligt de intervjuade ett slumpmässigt valt ärende från IFO och
biståndsenheten redovisat i nämnden varannan månad för att nämnden ska veta hur det
fungerar i verksamheten. De olika enheterna inom IFO alternerar inför nämnden.

Enligt avdelningschefen för biståndsenheten ska utredningstiderna för deras enhet tittas
över en gång per år enligt verksamhetsplanen. Tiderna som mäts inkluderar dock inte
tiden från det att ärendet inkommit, enligt den intervjuade, vilket innebär att det inte
framkommer om det skulle vara frågan om en kö till att starta utredningarna.
Avdelningschefen följer även löpande utredningstiderna genom att då och då gå in och
titta på de enskilda ärendena.

I sammanhanget nämns av de intervjuade biståndshandläggarna att det föreligger en risk i
att kommunikationen mellan beslutande och verkställande delar av den kommunala
verksamheten brister. En strukturerad återkoppling från verkställigheten, vilken saknas
idag, skulle förbättra kontrollen av att biståndshandläggarnas vilja uppfattats korrekt enligt
de intervjuade.

Den egna verksamheten inom biståndsenheten följs även upp genom träffar på
arbetsplatsen varje vecka där svåra ärenden diskuteras i grupp, enligt de intervjuade. Det
har även diskuterats att låta kollegor granska varandra för att kvalitetssäkra
dokumentationen, men i och med att detta kan vara känsligt har det i stället förts
diskussioner om att samordna detta med Luleå där handläggare från respektive kommun
kan granska varandra. Enligt avdelningschefen är detta än så länge på planeringsstadiet.

Det kan utifrån intervjuerna konstateras att det varken inom IFO eller inom bistånds-
enheten förekommer någon regelbunden uppföljning avseende utredningstiden där tiden
från inkommande ärende till öppnat ärende är inkluderad. Utredningstiderna följs inte
heller regelbundet av nämnden enligt de intervjuade. Inom biståndsenheten saknas enligt
de intervjuade verktygen i verksamhetssystemet för att följa utredningstiderna från och
med inkommande ärende. För att informera sig om den totala utredningstiden måste en
aktgenomgång ske av varje enskilt ärende.

5.4 Hur lång tid tar ärendehanteringsprocessen?

Enligt förvaltningens serviceförklaringar 2007-2009 är målsättningen för biståndsenheten
att beslut om insats ska fattas inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit.
Generellt går utredningarna betydligt fortare än så, men enligt de intervjuade finns det
ärenden som drar ut på tiden av olika anledningar vilket då drar upp genomsnittstiden för
utredningsprocessen.
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I sammanhanget kan nämnas att de intervjuade nämner att boendeplacering enligt LSS kan
föregås av ett speciellt förfarande. Det kan exempelvis vara så att en ansökan inkommit
om boende och att utredningen visar att behov finns. Om då den sökande inte vill flytta in
förrän ett visst datum, beviljar inte handläggarna insatsen direkt trots att utredningen är
klar. Detta beror enligt de intervjuade på det faktum att tiden från beslut till verkställighet
i dessa fall då kan komma att överskrida 3 månader.

Av utdragen från biståndsenhetens verksamhetssystem framgår, vid tillfället för
granskningen, att enheten har totalt tre pågående utredningar. Att antalet pågående
utredningar är så pass få till antalet förklaras av de intervjuade delvis bero på att
verksamhetssystemet inte på ett bra sätt förmår att ta ut uppgifter från det att ärendet
inkommer och beslut om att starta utredning fattas. Detta beror i sin tur på att det i t ex de
fall ett inkommandedatum registreras i ett ärende där en boendeplacering inte önskas
förrän längre fram i tiden så blir detta missvisande i mätningen av utredningstiderna.
Eventuell kö till att påbörja utredning är således inte möjligt att få fram i det nuvarande
systemet utan manuell handpåläggning. För att få tillgång till dessa uppgifter måste
personalen in i varje enskild akt.

De intervjuade socialsekreterarna vid IFO nämner att utredningstiden för ett ärende inom
Rådgivning och försörjningsstöd högst ligger på cirka sju till tio dagar, medan tiden för
utredningar inom Ungdomsenheten ofta är betydligt längre med anledning av ärendenas
komplexitet. Enligt dem händer det vid något enstaka tillfälle att utredningstiderna inom
Ungdomsenheten inte håller. Det ligger på varje enskild handläggare att ha koll på sina
utredningstider och i vissa fall sker misstag. Vid kortare tids sjukdom blir ärendena
liggandes enligt de intervjuade handläggarna, och vid längre tids frånvaro fördelar
enhetscheferna ut arbetet på övriga handläggare.

Enligt de intervjuade cheferna inom IFO klarar barn- och familjeenheten utredningstiden
på högst fyra månader i 99 procent av fallen. I vissa fall, förenat med att ärendet kräver
mer, kan beslut om förlängd utredningstid ske och i dessa fall finns alltid en skälig
anledning enligt verksamhetschefen.

När det gäller ärenden som rör barn är det mycket att utreda, ofta p g a diger problematik
och krav på mycket dokumentation, vilket innebär att det generellt tar längre tid än andra
ärenden.

Via utdragen ur IFO:s verksamhetssystem över pågående utredningar kan konstateras att
ingen av de 43 barn och ungdomsutredningarna överskridit fyra månadsgränsen. Hur
långa utredningstiderna är följs enligt de intervjuade upp kontinuerligt via en muntlig
dialog mellan enhetscheferna och underställd personal för respektive grupp. Vid behov
finns även möjligheten att ta ut de samlade utredningstiderna från verksamhetssystemet.


