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Socialnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade socialnämnden och förvaltningsledning vid ett sammanträde
den 19 november 2008 där frågor diskuterades som bland annat berörde nämn-
dens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är särskilt fo-
kuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionens intryck och syn-
punkter från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i denna skri-
velse. I slutet av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra bedöm-
ningar. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i
detta arbete.

1 Socialnämndens jämställdhetsarbete

Nämnden har upprättat en åtgärdslista på både vidtagna och icke vidtagna åtgärder inom
området jämställdhet, där utgångspunkten har varit den centrala jämställdhetsplanen.

Medarbetarsamtal genomförs medan kartläggning av arbetsmiljö inte genomförts. Frågan
kommer att behandlas av den lokala skyddskommittén där tanken är att även jämställd-
hetsarbetet skall tas upp.

För övrigt har kontakter tagits med personal- och jämställdhetsutskottet med begäran om
att medarbetarundersökningen även bör innehålla frågor inom området jämställdhet. Ett
etikombud finns på arbetsplatserna, som även skall vara kontaktpersoner gällande trakas-
serier. För att ytterligare stärka arbetet med SAM och jämställdhetsfrågan har en samord-
nare tillsatts.

För övrigt hänvisas till resultatet i granskningsrapporten avseende SAM som
upprättats i samband med tidigare ansvarsutövandegranskningen.

Vi anser att socialnämnden på ett konstruktivt sätt tagit till sig resultatet av
granskningen avseende jämställdhetsarbetet och vidtagit nödvändiga åtgärder
för att ytterligare utveckla arbetet. Utifrån vidtagna åtgärder bedömer vi att
jämställdhetsarbetet i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt.



2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Nämnden uppfattar att förvaltningen tydligt och löpande redovisar måluppfyllelser där
delårsrapporterna utgör ett viktigt dokument. Nämnden nämner den kontinuerliga status-
rapportering som ett gott exempel på återkoppling. Målarbetet utgår från de kommunö-
vergripande målen i den strategiska planen, som sedan bryts ner och anpassas till social-
tjänstens verksamheter.

Nämndens bedömning är att endast ett av alla mål i delårsrapporten inte kommer
att uppfyllas. Detta mål kommer att utgå (övergripande plan för framtida social-
tjänst).

Eftersom större delen av verksamheten är lagstadgat är det av avgörande bety-
delse för vilken ekonomi som finns. Nämnden uppfattar att de ekonomiska och
verksamhetsmässiga målen inte alltid harmoniserar. Ifall ekonomin inte räcker
till för att klara verksamheterna görs omprioriteringar i samspel med verksam-
hetsansvariga. Hela tiden är utgångspunkten att klara den lagstadgade delen av
verksamheten.

Nämnden uppfattar att strukturen på planeringsmodellen ger bra underlag för att
följa upp mål och genomföra korrigeringar vid behov.

Vår bedömning är att nämnden har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning av målen.

3 Ekonomi

Nämnden uppfattar att mål och pengar inte alltid harmoniserar, för att kunna utveckla
verksamheten behövs mer resurser. Noteras kan att utvecklingsarbete bedrivits samtidigt
som åtstramningar görs.

Nämnden konstaterar att avvikelserna mot standardkostnaderna minskar och närmar sig
nyckeltalen för vad t.ex. äldreomsorgen bör kosta enligt dessa.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat men uppfattar att det är en balansgång på skör
tråd och några små händelser kan innebära att prognosen eller resultatet kommer att änd-
ras. Samtidigt nämner nämnden att sparkrav kommer att finnas framöver.

Vi ser positivt på att nämnden har fortsatt att utveckla den ekonomiska styrning-
en. Vår bedömning är att nämnden i gott samspel med verksamhetsansvariga på
ett systematiskt och strukturerat sätt har arbetat med ekonomin under 2008, vil-
ket i stor utsträckning har bidragit till det positiva resultatet.



4 Uppföljningen av revisorernas kommunövergripande granskningar

När det gäller säkerställande av Barnkonventionens tillämpning anser nämnden att det
redan finns i och med den lagstiftning som styr verksamheterna.

Med anledning av revisionens tidigare granskning av bemanningsenheten gav nämnden i
uppdrag till förvaltningen att vidta åtgärder och bland annat kommer nya rutiner att tas i
nämnden.

5 Övriga frågor

Viktiga frågor för nämnden att arbeta med är:
 Genomlysningar av IFO och samverkan kring Hälso- och sjukvård frågor för att

hitta förbättringar. Arbetet ansvarar förvaltningen för genom att grupper upprät-
tats där även politiker ingår.

 Samarbete med miljö- och byggnämnden diskuteras utifrån arbetet med bostads-
anpassningar m.m.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndes arbete i många avseenden
följer en bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsät-
ter att nämnden beaktar och agerar inom de områden som vi berört ovan. Vida-
re avser vi att inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i likhet
med tidigare år följa styrelsens utvecklingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Michael Sundberg
Revisor


