
Revisionsrapport

Granskning av 

Socialnämndens LSS-verksamhet

Bodens kommun

Juni 2005

Susanne Wallin Pettersson

Ulla Lundberg



Innehållsförteckning Sida
1. BAKGRUND...................................................................................................................1

1.1 Två huvudmän och en rättighetslagstiftning ................................................................1
2. Uppdrag och revisionsfråga.............................................................................................2

2.1 Revisionsfråga..............................................................................................................2
2.2 Metod ...........................................................................................................................2

3. LAGENS KRAV PÅ KOMMUNEN..............................................................................4
3.1 Socialtjänstlagen ..........................................................................................................4
3.2 Lagen om stöd och service ...........................................................................................4
3.3 Lagen om assistansersättning.......................................................................................5

4. GRANSKNINGSRESULTAT ........................................................................................6
4.1 LSS-verksamheten .......................................................................................................6
4.2 Finns tydliga riktlinjer i verksamheten?.......................................................................6

4.2.1 Målsättningar .........................................................................................................6
4.2.2 Budget....................................................................................................................7
4.2.3 Riktlinjer................................................................................................................7
4.2.4 Verksamhetsplan ...................................................................................................7
4.2.5 Revisionskommentarer ..........................................................................................8

4.3 Finns tydlig ledning av verksamheten?........................................................................8
4.3.1 Myndighetsutövningen ..........................................................................................8
4.3.2 Verksamhetsledning ..............................................................................................8
4.3.3 Verksamhetsplanering .........................................................................................10
4.3.4 Budgetprocess......................................................................................................10
4.3.5 Personalplanering och vikariehantering ..............................................................10
4.3.6 Revisionskommentarer ........................................................................................11

4.4 Finns effektiva rutiner i verksamheten?.....................................................................11
4.4.1 Rutinbeskrivningar ..............................................................................................11
4.4.2 Kvalitetssäkring...................................................................................................12
4.4.3 Revisionskommentar ...........................................................................................12

4.5 Finns tillräcklig intern kontroll av ekonomi och verksamhet?...................................12
4.5.1 Måluppfyllelsen...................................................................................................12
4.5.2 Ekonomi och resursnyttjande ..............................................................................13
4.5.3 Verkställda beslut ................................................................................................15
4.5.4 Intern tid ..............................................................................................................16
4.5.5 Revisionskommentar ...........................................................................................16

5. Revisionell bedömning..................................................................................................17
Bilaga
1 Enkätresultat                             
2 Sammanställning



1

 1. BAKGRUND

 1.1 Två huvudmän och en rättighetslagstiftning
Handikappreformen 1994 syftade till att reformera vård och omsorgen av de funktionshind-
rade samt föra över omsorgsverksamheten från landstinget till kommunerna. 

Två nya lagar; lag om stöd och service (LSS) samt lag om assistansersättning (LASS) ersatte
tidigare omsorgslag. Den reform som den nya lagstiftningen innebär kännetecknas av huma-
nistisk människosyn. Valfrihet och integritet är två viktiga begrepp i lagarna. Målsättningen
med handikappreformen är att höja kvaliteten i de funktionshindrades liv och främja jämlik-
het i levnadsförhållandena. 

Kommunen är huvudman för insatsen personlig assistans enligt LSS upp till brukarnas 20
första assistanstimmar medan försäkringskassan ansvarar för assistans som överstiger dessa.
Kommunen utreder och bedömer insatser enligt LSS medan det är försäkringskassan som ut-
reder och bedömer behov utifrån LASS. Huvudmännen har ett delat ansvar för vården och
omsorgen om de funktionshindrade vilket fordrar ett förtroendefullt samarbete och respekt
för varandras huvudmannaskap. 

I Socialstyrelsens uppföljning av handikappreformen framkommer följande:
”Det finns fortfarande stora brister i samverkan mellan huvudmännen och ibland också
mellan olika förvaltningar. En god samverkan och ett gemensamt förhållningssätt ger bättre
möjligheter att hjälpa personer med omfattande behov. Samverkan behövs inte bara vad
gäller enskilda individer utan också vad gäller planering och förebyggande arbete. 

Antalet personer som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) ökar. Som en följd av detta ökar även den totala kostnaden för LSS. Däremot har
inte kostnaden per person med insats enligt LSS ökat nämnvärt. Det handlar således om att
insatser enligt LSS blivit tillgängliga för fler personer än tidigare, snarare än om att kostna-
den per insats blivit dyrare.

Kommunernas kostnader för stöd och service till personer med funktionshinder har ökat med
19 procent sedan 1998 (fasta priser) och utgjorde år 2002 21 procent av socialtjänstens
kostnader. Mest ökar kostnaderna för personlig assistans enligt LSS och LASS.”
En parlamentarisk kommitté är tillsatt för att göra en bred översyn av personlig assistans
enligt LSS och LASS. Utredningens första delbetänkande ska redovisas 31 augusti 2005 och
innehålla en analys och bedömning av det gemensamma finansieringsansvaret samt orsakerna
till den nuvarande kostnadsutvecklingen. 
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 2. Uppdrag och revisionsfråga

 2.1 Revisionsfråga
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers granskat socialnämndens LSS-verksamhet. Granskningen syftar till
att bedöma om LSS-verksamheten är effektiv samt om nämndens styrning och interna kon-
troll av verksamheten är tillräcklig och tillförlitlig. 

I granskningen har följande revisionsfrågor särskilt granskats:

 Finns tydliga riktlinjer (mål, policys, plan, direktiv) i verksamheten?

 Finns tydlig ledning (planering, personalbemanning, utveckling, anpassning) av verk-
samheten? 

 Finns effektiva rutiner (handläggning, beslut, verkställighet, uppföljning) i verksam-
heten? 

 Finns tillräcklig intern kontroll av verksamhet (beslut, verkställighet, arbetsplaner,
kvalitet) och ekonomi (kostnader, intäkter, avvikelser, volymförändringar)?

 2.2 Metod
Granskningen har genomförts genom sedvanlig dokumentationsgranskning. Vi har tagit del
av nämndens:

 Strategiska plan för verksamheten

 Verksamhetsberättelse 

 Rutinpärm

 Ekonomisk uppföljning 

 Statistik.
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Vi har intervjuat följande funktioner:

 Verksamhetsansvarig för LSS-verksamheten

 Chef biståndsenheten

 Enhetschefer (11)

 LSS-handläggare (2)

 Socialkamrer

 Controller

 Assistent ansvarig för internkontroll av LASS.

Slutligen har samtliga personal (391) fått en enkät bestående av frågor avseende enhetens
inre arbete, organisation, arbetsledning, planering, utveckling m m. Med en sammanlagd
svarsfrekvens på 50 % är det svårt att dra några långtgående slutsatser av materialet varför vi
sparsamt kommenterat personalens uppfattningar. Bortfallsanalys har inte genomförts. 

Enkäten har i sin helhet framtagits i samverkan mellan Komrev och Bodens kommun.
Komrev har ansvarat för hela enkätprocessen, dvs utskick, påminnelse, bearbetning och
sammanställning av enkäten. 

Enkätresultatet redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
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 3. LAGENS KRAV PÅ KOMMUNEN

 3.1 Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen (SoL) omfattar alla som har ett funktionshinder och som inte kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Lagen ska tillse att den enskilde får
en skälig levnadsnivå. 

 3.2 Lagen om stöd och service
Lagen om stöd och service (LSS) omfattar inte alla som har funktionshinder. För att få ta del
av lagens insatser krävs att den enskilde tillhör den s k personkretsen, dvs de tre kategorier
funktionshinder som medger vård och omsorg enligt lagen. Med funktionshinder enligt denna
lag avses förvärvade eller medfödda, fysiska eller psyksiska, uppkomna av skada eller sjuk-
dom. Funktionshinder uppkomna av vanlig åldersskröplighet ger inte rätt till insats enligt
denna lag. 

Några ytterligare krav är att funktionshindret ska vara stort, varaktigt, betydande och omfat-
tande.

Enligt lagen får den enskilde insatsen om deras insatser inte tillgodoses på annat sätt. Lagen
ska tillgodose att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatsen ska anpassas till
mottagarens individuella behov samt utformas enligt närhetsprincipen. 

Lagen innehåller följande 10 LSS-insatser:

1. Råd och stöd 

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet i anslutning till skoldagen
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8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassat boende för vuxna

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.

 3.3 Lagen om assistansersättning
Ansökan om assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) görs hos försäk-
ringskassan. Enligt lagen om assistansersättning har försäkringskassan till uppgift att pröva
och betala ut assistansersättning till funktionshindrade med behov av personlig assistans
överstigande 20 timmar per vecka. Om den enskilde inte ansökt om assistansersättning hos
försäkringskassan men antas vara berättigad till sådan ska kommunen anmäla detta till
kassan. Om kassan beviljar ansökan får kommunen assistansersättning via kassan eller så kan
kommunen tillgodogöra sig ersättningen i form av avgift. 

Kommunen har ett finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna per vecka. 

Regeringen fastställer årligen timbeloppet för assistansersättningen enligt LASS. År 2005
uppgår detta belopp till 212 kr per timme.



 4. GRANSKNINGSRESULTAT

 4.1 LSS-verksamheten 
I sociala avdelningens verksamhet för funktionshindrade finns nämndens LSS-verksamhet
samlad. I figuren nedan redovisas verksamhetens organisatoriska indelning.
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 Tillämpningen av rättighetslagstiftningen ska vara i paritet med länsgenomsnittet.

83 % av dem som besvarat vår enkät anser att nämndens mål för LSS-verksamheten är bra. 

46 % av dem som besvarat enkäten anser att informationen från ledningen om måluppfyllel-
sen är bra. 

 4.2.2 Budget
LSS-enhetens budget är fastställd av socialnämnden. Internbudgeten är fördelad per pro-
gramverksamhet. När det gäller personlig assistans så bygger denna budget på verksamhets-
volymen under hösten före budgetåret. Nämnden har även objektsbudgetar för respektive
brukare som har LSS/LASS-insatser i syfte att följa kostnadsutvecklingen och avvikelser mot
beviljad volym. 

Nettobudgeten för den sociala avdelningen för 2005 är ca 12,5 mkr lägre än nettokostnads-
utfallet 2004. 

 4.2.3 Riktlinjer
Nämnden har inte antagit några samlade riktlinjer för LSS-verksamheten, vare sig handlägg-
ning och beslut eller verkställighet. Det pågår dock ett sådant utvecklingsarbete vid LSS-
enheten och som vid granskningstillfället inte slutförts. 

Vi kan konstatera att Bodens kommun inte tecknar avtal med brukarna avseende assistans-
anordningen. 

 4.2.4 Verksamhetsplan
LSS-verksamheten saknar dokumenterad verksamhetsplan. Det förekommer dock verksam-
hetsplaner i vissa dagverksamheter och gruppbostäder. Gemensamma direktiv kring verk-
samhetsplan saknas. 

79 % av dem som besvarat enkäten anser att verksamhetsplaneringen är bra. Lika många
anser att de är delaktiga i planeringsprocessen. 

50 % av dem som besvarat enkäten anser att enheten tar fram en plan för att utveckla verk-
samheten. 63 % av dem som besvarat enkäten anser att de får vara delaktiga i verksamhetens
utveckling. 
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 4.2.5 Revisionskommentarer
Vi anser att verksamheten bör utveckla åtgärder för att nå:

 tydliga riktlinjer för verksamhetens handläggning, beslut och verkställighet

 tydliga riktlinjer för verksamhetens inre arbete (arbetsplatsträffar, introduktionstid,
kompetensutveckling, rapporteringstid, planeringstid etc) 

 tydlig kort och långsiktig verksamhetsplan 

 löpande åtgärder för en balanserad budgeten. 

 4.3 Finns tydlig ledning av verksamheten?
 4.3.1 Myndighetsutövningen

Nämnden saknar riktlinjer för biståndsenheten. Ledningen för biståndsenheten deltar för det
mesta i enhetens ärendedragningar varje vecka. På detta viset kvalitetssäkras handläggningen
och beslutsfattandet.

Biståndsenheten har ansvaret för utredning, bedömning och beslut. LSS-enheten ansvarar för
att verkställa besluten så snabbt som möjligt. Vid granskningstillfället förekommer två icke
verkställda beslut pga avsaknad av lämpligt boende.

Biståndsenheten deltar även i löpande vårdplaneringsmöten med landstinget vilket upplevs
fungera bra. Inom socialpsykiatrin förekommer en s k stödplaneringsgrupp vari LSS-hand-
läggarna ingår tillsammans med enhetschefen och landstinget. 

Rutiner för LSS-handläggarnas samarbete med (IFO) individ- och familjeomsorgens barn-
och ungdomsverksamhet saknas. Av intervjuerna framkommer att det finns otydliga och
svåra gränsdragningsproblem mellan IFO och LSS-enheten avseende personer med neuro-
psykiatriska funktionshinder. För denna grupp finns idag inga adekvata insatser vilket inne-
bär att LSS-handläggarna beviljar insatser enligt Sol i väntan på rätta insatserna.

LSS-handläggarna träffar kontinuerligt enhetscheferna för personlig assistans i syfte att tyd-
liggöra rutiner, ansvarsfördelning i enskilda ärenden, verkställighet. 

 4.3.2 Verksamhetsledning
Verksamhetsledningen vid socialförvaltningen har under den senaste tiden drabbats hårt av
chefsbyten till följd av bl a sjukfrånvaro och tjänstledighet. Vid granskningstillfället var
majoriteten av ledarna i förvaltningens ledningsgrupp vikarier varav verksamhetschefen för
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sociala avdelningen för funktionshindrade är en av dem. Intervjuerna vittnar om mycket hårt
arbete för att klara verksamheten inom givna ramar. Under en tid har verksamheten förvaltats
snarare än utvecklats. Initiativ och förslag till utvecklingsåtgärder kommer inte igång. Det
finns en trötthet bland verksamhetens ledare som enligt vår uppfattning är orsakad av dels
hård arbetsbelastning/överansträngning och dels svagt ledningsstöd. 

Enhetscheferna beskriver att det sker en ineffektiv styrning av verksamheten genom de olika
direktiv som kommer från ekonomikontoret, IT-kontoret, personalkontoret, socialchefen,
nämnden etc i verksamhets- och personalfrågor. Bättre samordning av direktiv och kravstäl-
lande bör kunna ske via verksamhetscheferna. 

Av enkäten framkommer att 70 % av dem som besvarat vår enkät anser att de har en tydlig
och bra chef. 55 % av dem som besvarat enkäten anser att ledningen vidtar åtgärder för att
utveckla arbetsplatsens innehåll. 

Den sociala avdelningen för funktionshindrade har följande formaliserade ledningsstruktur: 

1. Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för hela LSS-verksamheten, ekono-
min och personalen. I ledningsansvaret ligger ett ansvar för verksamheten, 16 arbetsledare, ca
400 verksamhetspersonal och en total nettobudget på ca 111 mkr för 2005. 

Verksamhetschefen leder avdelningens två ledningsgrupper (en grupp med enhetschefer för
personliga assistenter och en grupp med enhetschefer för resten av verksamheten). Verksam-
hetschefen kallar till månatliga möten i syfte att informera cheferna i övergripande verksam-
hetsfrågor. Mötena är inte beslutsmöten utan fungerar som informationsmöten mellan enhe-
terna och avdelningschefen. Strategisk ledning av verksamheten, utvecklingsplan eller ut-
vecklingsåtgärder diskuteras sällan medan åtgärder för en budget i balans fått desto mer ut-
rymme. 

2.       Enhetscheferna har ett operativt arbetsledaransvar för verksamhet, ekonomi och per-
sonal för dagverksamheten, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, gruppbostäder,
fritidsaktiviteter m m. I det genomsnittliga arbetsledaransvaret ligger ett ansvar för ca 30 per-
sonal. 

Enhetscheferna prioriterar sina verksamheter och besöker dem i genomsnitt en till flera
gånger per vecka. Utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka för det operativa beslutsfattandet i
verksamhetsfrågor. I verksamheten uppstår dagligen brandkårsutryckningar till följd av
operativa problem och hinder vilket gör att enhetscheferna prioriterar detta.  
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Enhetscheferna har löpande (månatliga) arbetsplatsträffar med personalen. Vid arbetsplats-
träffarna följs vårdtagarna och deras situation upp samt information om budgetuppföljning,
verksamhetsförändringar, personalfrågor. 

67 % av dem som besvarat vår enkät anser att informationsspridningen är snabb. 

Alla personliga assistenter kallas inte till regelbundna arbetsplatsträffar t ex kontaktpersoner,
timanställda, anhörigvårdare. I dessa situationer sker kontakterna med ledningen vid behov
och via telefonen. 

 4.3.3 Verksamhetsplanering 
Verksamhetsplanering av strategisk och långsiktig karaktär har varit mycket otydlig eller i
stort sett saknats i verksamheten. Enheten upprättar inte någon dokumenterad verksamhets-
planering för att verkställa årets uppdrag utifrån nämndens beslut. Av intervjuerna med
ledarna framkommer att det är otydligt vem som har ansvaret att verksamhetsplanera i de
olika verksamhetsdelarna. 

Vissa av enhetscheferna tar fram en egen verksamhetsplan för verksamheten tillsammans
med sin personal. De avsätter ett par dagar per år när de gemensamt prioriterar verksamheten
under året. 

Under 2005 ska avdelningen göra en ny behovsinventering avseende de psykiskt funktions-
hindrade vilken ska ligga till grund för verksamhetens utveckling och anpassning. 

 4.3.4 Budgetprocess
Budgetprocessen fungerar inte på ett tillfredsställande sätt enligt enhetscheferna. De upplever
inte att de är delaktiga i processen. En dialog förs med de verksamhetsansvariga som för
2005 års budget har utmynnat i ett antal budgetförslag från ledningsgruppen. Dessa har före-
lagts nämnden som gjort de slutgiltiga prioriteringarna. 

 4.3.5 Personalplanering och vikariehantering
Arbetsscheman tas fram lokalt i verksamhetens enheter. 72 % av dem som besvarat enkäten
anser att verksamheten har bra scheman och 68 % anser att de får vara delaktiga i planeringen
av arbetsschemat. 

Rutinerna för rekryteringen av vikarier fungerar inte tillfredsställande. Det finns tendenser i
enkäten som visar att vikarierekryteringen kan förbättras (anser 53 % av dem som besvarat
enkäten). Det finns också en okunnighet omkring hur rutinerna fungerar för att rekrytera
vikarier ute till verksamheten. Enkäten visar även att samverkan mellan arbetsplatserna är
otydlig. 



11

Rutinerna för vikariehantering är nyligen reviderade. 60 % av dem som besvarat enkäten
anser att rutinerna är tydliga och klara. Generellt upplevs det som svårt att rekrytera vikarier
till LSS-verksamheten. Kontinuiteten på vikarierna brister vilket upplevs få negativa konse-
kvenser för verksamheten. Den centrala rekryteringen av vikarier via bemanningsenheten
klarar inte alltid att bemanna med vikarier i verksamheten vilket innebär att enheterna får till-
baka s k 0-vik, dvs vikariat som inte kunnat besättas med vikarie. LSS-enheten får i dessa fall
själv ringa ut vikarier till verksamheten eller ta ut ordinarie personal på övertid. Enligt inter-
vjuerna tas ordinarie personal ut på övertid med mycket hög restriktivitet. Av redovisningen
framkommer dock att det förekommer övertidsarbete vid i princip samtliga verksamheter. 32
% av dem som besvarat vår enkät anser att den ordinarie personalen tas ut på övertid utan att
den är beordrad.

Målet att alla personliga assistenter ska ha en basplacering i verksamheten har inte fullt ut
effektuerats. Det gör att bemanningsenheten har svårt att effektivt nyttja alla assistanstimmar
för vikariat. Det pågår ett utvecklingsarbete inom vikariehanteringen som kommer att bli
klart under hösten 2005. 

 4.3.6 Revisionskommentarer
Vi anser att verksamheten bör utveckla:

 den långsiktiga och strategisk verksamhetsplaneringen 

 tydlig budgetprocess

 en effektiv samordning av beslut innan verkställställighet för att personer ska komma
i åtnjutande av rätt insats/boende/dagverksamhet 

 förutsättningar för att ledarna ska prioritera verksamhetsutveckling och personalens
kompetensutveckling istället för operativa verksamhetsfrågor

 arbetsplatsträffarnas innehåll 

 personalens delaktighet i verksamheten och personalplanering.

 4.4 Finns effektiva rutiner i verksamheten? 
 4.4.1 Rutinbeskrivningar

År 2003 startade verksamheten en rutinöversyn. Ett steg i detta arbete var att ta fram en
gemensam rutinpärm. Av intervjuerna framkommer att detta arbete helt avstannat. Vissa av
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rutinerna gäller medan andra ersatts av nya. Det finns dock en intern grupp med uppdrag att
på nytt ta tag i detta utvecklingsarbete. 

En av rutinerna i pärmen avser framtagandet av individuell arbetsplan/habiliteringsplan för
brukarna. Av enkäten framgår att 83 % av dem som besvarat enkäten anser att arbetsplaner
förekommer i verksamheten. 

37 % av dem som besvarat vår enkät anser att de får bra stöd i rutinhandböcker etc. 

Stöd och tydligare direktiv i operativa PA-frågor saknas bland enhetscheferna. 

Rutiner för dokumentation av brukarna vid enheterna visar sig fungera på många olika sätt.
Det förekommer brukarböcker, personalböcker och rapporteringsböcker. 

 4.4.2 Kvalitetssäkring
Verksamheten saknar kvalitetssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 1998:8 (S).
Uppdraget att ta fram s k kvalitetsgarantier i verksamheten har inte verkställts ännu. Av
nämndens strategiska plan framgår att ett systematiskt kvalitetssystem utgör ett av nämndens
prioriterade områden. Den 22 juni 2005 har nämnden tagit beslut om att upprätta service-
garantier och ett kvalitetsarbete inom LSS/LASS-området. 

 4.4.3 Revisionskommentar
Vi anser att verksamheten ska utveckla: 

 Aktuella och heltäckande rutinbeskrivningar för verksamheten 

 Aktuella och heltäckande rutinbeskrivningar för utredning, beslut och verkställighet

 Rutiner för effektiv vikariehantering i samarbete med bemanningsenheten

 Rutiner för ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete 

 Rutiner för verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

 4.5 Finns tillräcklig intern kontroll av ekonomi och verksamhet? 
 4.5.1 Måluppfyllelsen

Intern kontroll av måluppfyllelsen redovisas såväl kontinuerligt för socialnämnden. Av års-
redovisningen framkommer att nämnden kommer att arbeta mera fokuserat med:
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 Att utveckla organisationsstrukturen, identitet och känslan i organisationen

 Att stärka kvalitetsutvecklingen ytterligare

 Att fokusera resurseffektivitet/ekonomi i balans genom ständig processutveckling och
omprövning i verksamheten

 Att kompetensutveckla personalen samt aktivt locka personal till vårdyrket.

Avdelningschefen gör den månatliga budgetuppföljningen i verksamheten tillsammans med
administrativa enheten. Av intervjuerna framkommer att det ställs tydliga krav på arbets-
ledarna vad avser budgetuppföljning varje månad med analys och kommentarer. 

Intern kontroll av kvaliteten vid LSS-enheten har inte genomförts de senaste åren. 

Arbetsplanerna följs upp löpande vid arbetsplatsträffarna. I socialpsykiatrin har man dess-
utom inrättat s k vårdmöten i vilka enhetschef, sjuksköterska och personalgrupp träffas
månatligen för att följa upp målen i den enskildes arbetsplan. 

53 % av dom som besvarat vår enkät anser att resursförbrukningen löpande följs upp på
arbetsplatsen. 

77 % av dom som svarat på enkäten anser att uppföljningen är bra avseende deras arbete med
brukarna.

73 % av dom som besvarat vår enkät anser att uppföljningen av verkställigheten i besluten/
uppdragen stämmer i stor omfattning eller helt och hållet.

73 % av dom som svarat på enkäten anser att uppföljningen avseende insatserna i brukarnas
individuella arbetsplaner stämmer i stor omfattning eller helt och hållet. 

 4.5.2 Ekonomi och resursnyttjande
Arbetsledarna inom den sociala enheten har uppföljningsrapporter upplagda ”on-line” som är
anpassade till deras verksamhetsansvar. När det gäller personlig assistans så finns rapporter
upplagda för varje verksamhetsansvarig på brukarnivå. I rapporterna går det att söka vidare
för att se specifika verifikat eller t ex underlag från lönekörningarna. Vidare skickas månatli-
gen en lista från kommunens personalsystem ut till respektive arbetsledare. 

Nämnden har en utvecklad rutin inom vilken respektive brukare ska följas upp individuellt
avseende verkställda kostnader jämfört med beviljad insats. Rutinen fungerar sidoordnat
utanför ekonomisystemet i en manuellt dokumenterad excelfil. Redovisningen ska innehålla
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en fördelad individbudget enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting.
Denna ska jämföras med det exakta utfall som redovisats per objekt i redovisningssystemet. 

Kommunens verksamhet inom sociala avdelningen delas upp redovisningsmässigt i tre en-
heter, enhet för funktionshindrade, socialpsykiatri och personlig assistans. Av tabellen nedan
framgår utfallet för åren 2002 till 2004 och nettobudget för åren 2003 till 2005 samt differen-
sen mellan budget och utfall för 2004.  

Verksamhet/tkr Utfall, 2002 Budget, 2003 Utfall, 2003 Budget, 2004 Utfall, 2004 Diff budget Budget, 2005

Enhet för funktionshindrade 78 474 85 498 83 798 84 182 84 174 8 82 335*

Socialpsykiatri 9 880 10 210 10 957 11 099 10 185 914 10 964

Personlig assistans 31 587 40 424 34 496 28 272 39 090 -10 818 27 765

Summa 119 941 136 132 129 251 123 553 133 449 -9 896 121 064

* Ramen minskad pga nedläggning av Potatisvägen.

Verksamheterna uppvisar ett underskott mot budget på totalt –9 896 tkr för 2004. I 2004 års
delårsrapport per augusti prognostiserades underskottet till –11 736 tkr. Differens mellan ut-
fall och prognostiserat utfall uppgår till +1 840 tkr.

När det gäller enheten för funktionshindrade samt socialpsykiatrin kan konstateras att budget
i princip varje år mellan 2003 och 2004 varit högre än utfallet föregående år eller oförändrad.
För personlig assistans har trenden varit att den motsatta budgetramen har minskat mellan
åren 2003 till 2005, medan kostnader ökat. 

Verksamhetens ekonomi följs upp varje månad. Redovisningarna innehåller uppgifter om av-
vikelser mot innevarande budget, årsprognos samt skriftliga kommentarer till avvikelserna.
Det sker ingen redovisning av vidtagna åtgärder för att nå en balanserad budget.

Nedan kommer vi att redogöra för de olika verksamheternas budget, kostnader och intäkter. 

• Enhet för funktionshindrade

Enheten för funktionshindrad uppvisar en avvikelse mot budget på 8 tkr för 2004. Avvikelsen
avseende intäkter uppgår till –105 tkr. Personalkostnaderna uppvisar ett budgetöverskott på
+769 tkr medan övriga kostnader uppvisar ett budgetöverskridande på –657 tkr (Se bilaga 2)
2005 år budget är 1 839 tkr lägre än utfallet 2004.
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• Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin uppvisar ett budgetöverskott på +913 tkr. Intäktsbudgeten uppvisar ett över-
skott på +397 tkr. Överskottet beror på extra bidrag för personligt ombud. Personalkostna-
derna uppvisar ett överskott på +625 tkr och övriga kostnader ett underskott på 108 tkr (Se
bilaga 2). Budgeten för 2005 är 778 tkr högre än utfallet för 2004.

• Personlig assistans

Nettobudgeten avseende personlig assistans uppgick för 2004 till 28 272 tkr. Nettokostnads-
utfallet för 2004 uppgick till 39 090 tkr och därmed uppgick budgetavvikelsen netto till 10
818 tkr. Som framgår av bilaga 2 uppgår budgetavvikelsen till +1 507 tkr avseende intäkter.
Budgetavvikelsen förklaras av att mer intäkter än budgeterat influtit från försäkringskassan
avseende assistenttimmar. Av redovisningen går inte att utläsa för vilket år dessa assistent-
timmar avser. Budgeten avseende intäkter är för 2005 3 744 tkr högre än utfallet 2004.

Personalkostnaderna är den största kostnadsposten inom personlig assistans. Budgetavvikel-
sen uppgår till –8 203 tkr. Vad avvikelsen egentligen härrör sig till går inte att utläsa av
kommunens budgetuppföljning då budgeten läggs ut i klumpsumma. Under året har kommu-
nen betalat ut 1 571 tkr i övertidsersättning. En förklaring till dessa kostnader är att vissa per-
sonliga assistenter som inte kan ta ut sin rast erhåller övertidsersättning samt att verksam-
heten haft problem med att rekrytera vikarier. Vidare har 1 134 tkr betalats ut i omkostnads-
ersättning. Budgeten avseende personalkostnader för 2005 är 4 845 tkr lägre än utfallet 2004.

Personalkostnadsbudgeten för 2004 avseende LSS utgår från de 212 kronor per timma som
kommunen erhåller för varje assistanstimma från försäkringskassan samt de rekommenda-
tioner som finns avseende hur denna ska fördelas.  

För övriga kostnader uppgår budgetavvikelsen till –4 122 tkr. Även här är budgeten utlagd i
klumpsummor. Noteras kan dock att kommunen hyrt in personliga assistenter till en kostnad
av 2 824 tkr samt att kostnaden för de 20 första LSS-timmarna uppgår till –14 671 tkr. Bud-
geten avseende övriga kostnader för 2005 är 2 835 tkr lägre än utfallet 2004.

 4.5.3 Verkställda beslut
Månatlig uppföljning av verksamhetens LASS-beslut och ledsagartimmar görs av administ-
rativa enheten. Denna följer upp beviljad/utförd LASS-tid mot influtna intäkter. Lista upp-
rättas för att kunna ge signaler till arbetsledaren när stora differenser uppkommer i assistan-
sen. 
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Intern kontroll av verksamhetens samlade intäkter och kostnader per brukare (personlig assi-
stans) sker månatligen. Intern kontroll av beviljad tid contra utförd tid saknas och därmed
saknas uppföljning av överleverans. 

Uppföljning av förändringar i volymen och produktiviteten görs därutöver årligen med
nyckeltal i årsredovisningen. 

Dokumentation av verkställigheten är enligt intervjuerna eftersläpad. Rutinen i dokumenta-
tionssystemet förutsätter att verkställarna kvitterar när de verkställt LSS-handläggarnas be-
slut, men denna rutin efterlevs inte fullt ut. Det är också oklart vem som ansvarar för uppfölj-
ningen av att besluten verkligen verkställs. 

 4.5.4 Intern tid
Uppföljning av intern tid avseende introduktionstid, planeringstid, tid för arbetsplatsträff, ut-
bildningstid, övertid, jour, dubbelbemannade arbetsmiljötimmar etc per brukare förekommer
inte. 

 4.5.5 Revisionskommentar

Vi anser att verksamheten behöver utveckla:

 rutiner för en systematisk intern kontroll av verksamhet och kvalitet

 skapa förutsättningar för att tydligare följa personalkostnaderna

 enhetschefernas förhållningssätt till intern kontroll 

 gemensamma metoder för löpande intern kontroll av verksamhetens resultat och
kvalité.
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 5. Revisionell bedömning

Vår bedömning är att socialnämnden bedriver en effektiv LSS-verksamhet med starkt brukar-
fokus. 

Däremot anser vi att nämndens styrning och interna kontroll av verksamhet och ekonomi är
otydlig, otillräcklig och behöver i allt väsentligt utvecklas. En del av de utvecklingsbehov
som framkommit i granskningen återfinns som generella utvecklingsområden i nämndens
strategiska plan för verksamheten. Vi vill på detta sätt ytterligare sätta fokus på behoven av
utvecklingsåtgärder och ett målinriktat arbete för att effektivisera nämndens styrning och
interna kontroll. Vi anser att nämnden snarast behöver utveckla följande områden: 

 konkreta mål, planer och riktlinjer för verksamheten 

 aktuella rutinbeskrivningar för verksamheten

 delaktigheten i budgetprocessen samt under löpande verksamhetsår vidta åtgärder för
en balanserad budget

 sammanhållen verksamhetsplaneringsprocessen (ansvar, dokumenterad verksamhets-
plan och löpande uppföljning)

 ett systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens författningssamling 

 avtal med brukarna som har personlig assistans

 vikariehanteringen (bl a samarbetet mellan bemanningsenhet och verksamhet)

 ledningsstöd till enhetscheferna 

 samverkan mellan LSS-handläggarna och enhetscheferna i LSS-beslut

 intern kontroll av personalkostnaderna.

Slutligen visar granskningen att arbetsledarna har ett uttalat engagemang för verksamhets-
personalen och brukarna vilket vi upplever tillfredsställande. Dock finns en uttalad trötthet
inför nämndens och förvaltningens otydliga styrning och ledning, otydliga direktiv och mot-
stridiga beslut avseende verksamhet och ekonomi, vilket vi anser är alarmerande. En bidra-
gande orsak till situationen är även att arbetsledarna saknar erforderligt ledningsstöd. 
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Bilaga 1
Enkätresultat 

Redovisningen av det samlade resultatet baseras på totalt 198 inkomna enkäter av 391 ut-
skickade. Svarsfrekvensen uppgår till 50 %. Svarsfrekvensen är för låg, varför några
långa slutsatser inte kan dras. Resultatet får istället visa vad halva personalgruppen tycker
om verksamhetens inre arbete. Bortfallsanalys är inte genomförd. Andelen ”Vet ej svar”
är förhållandevis hög. 

Personalen som svarat på enkäten arbetar vid; 13 % dagverksamhet, 64% gruppbostad,
27% som personlig assistent. Av resultatet framgår inga stora skillnader i personalgrup-
pernas uppfattningar. 

Det totala resultatet redovisas i medelvärde (Mv) per fråga. Vi anger också andelen (%)
personer som svarat ”Vet ej” per fråga. 

Svaren redovisas på fyragradig skala enligt följande:

1 Stämmer inte alls

2 Stämmer i liten omfattning 

3 Stämmer i stor omfattning

4 Stämmer helt och hållet

Vi gör bedömningen att medelvärden över tre är tillfredsställande. Medelvärden omkring
2 kan man uttrycka som utvecklingsområden. 

Fråga                                                                                                                  Mv     %       

Nämndens mål för LSS-verksamheten är bra 3,02 35
Vi har en bra verksamhetsplanering 2,96 11
Besluten/uppdragen om LSS-insatser är tydliga och konkreta 2,78 25
Vi har individuella arbetsplaner för varje brukare 3,28 6
Vi får löpande information från ledningen om måluppfyllelsen i vår 2,42 8
verksamhet 
Vi har arbetsplatsträff varje månad. 3,21 3
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På våra arbetsplatsträffar hanterar vi:
Arbetsplatsplanering 3,15 4
Arbetsplatsförändringar 3,16 6
Ekonomin och budgetuppföljning 2,99 6
Sparåtgärder 3,14 5
Personalfrågor 3,12 5
Utbildningar 2,34 5
Brukarfrågor 3,29 6
Anhörigfrågor 2,83 7
Klagomål på arbetsplatsen 2,93 8
Kvalitetsfrågor 2,88 7
Säkerhetsfrågor 2,86 7

Jag får den information som jag behöver för att klara mina arbetsuppgifter 3,29 7
Informationsspridningen på arbetsplatsen är snabb 2,85 6
Jag känner mig delaktig i planeringen på arbetsplatsen. 3,12 6
Vi fattar snabbt beslut på arbetsplatsen 3,02 8
Jag tycker att ansvarsfördelningen är tydlig och klar 2,87 5

Vi har en bra samverkan mellan arbetsplatserna 2,43 13
Vi har en effektiv vikarierekrytering 2,35 5
Reglerna för att anskaffa vikarier är tydliga och klara. 2,67 5
All övertid är beordrad av arbetsledaren innan arbetet utförs 2,95 11
Jag tycker att vi har tillfredsställande scheman i verksamheten 2,99 5

Jag får vara delaktig i planeringen av mitt arbetstidsschema 2,86 3
Jag har tydliga och konkreta arbetsuppgifter 3,25 4
Jag är väl förtrogen med våra aktiviteter med brukarna 3,57 5
Vi för noggrann och uppdaterad dokumentation omkring varje brukare 3,06 6
Vi har rutiner för att hantera klagomål på arbetsplatsen 2,19 12

Vi tar löpande fram utvecklingsplaner för att vidareutveckla arbetsplatsen 2,33 9
Jag är delaktig i vårt utvecklingsarbete 2,69 8
Jag tycker vår arbetsplats tillvaratar allas kompetens och kunnande 2,80 5
Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att klara mina 2,45 6
arbetsuppgifter
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Jag har stimulerande arbetsuppgifter 2,83 5

Jag tycker dialogen på arbetsplatsen är öppen och rak 2,89 6
Jag tycker det finns en lyhördhet inför allas synpunkter och förslag 2,86 5
Jag tycker vi visar respekt för varandras kompetens och erfarenhet 3,06 6
Jag får tillräcklig handledning i mitt arbete 2,80 5
Jag tycker vi har bra handböcker som stöd i vårt arbete 2,18 8

Vi följer löpande upp resursförbrukningen på vår arbetsplats 2,50 15
Jag tycker att vi är kostnadsmedvetna 3,28 7
Vi har bra uppföljning av vårt arbete med brukarna 3,02 7
Vi följer upp verkställigheten i besluten/uppdragen 2,91 11
Vi följer löpande upp insatserna i brukarnas individuella arbetsplaner 2,94 10

Vi har en tydlig och bra chef för verksamheten 2,91 5
Min chef vidtar löpande åtgärder för att vidareutveckla arbetsplatsens 2,60 8
innehåll
Min chef ställer tydliga krav (dvs att vi ska följa gällande rutiner, hålla 3,05 8
ekonomin, följa brukarnas arbetsplaner etc)
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