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Socialnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade Socialnämnden, representerade av socialutskottet och förvaltnings-
ledningen, vid ett sammanträde den 8 juni 2005 där frågor diskuterades som bl a berörde
nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsutövandet är särskilt fokuse-
rad på det frivilliga miljöarbetet enligt kommunens Agenda 21-dokument, samt på han-
teringen av allmänna handlingar. Revisionens intryck och synpunkter från dels denna
träff, dels utförd undersökning sammanfattas i denna skrivelse. Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i detta arbete.

1 Nämndens interna miljöarbete

Kommunfullmäktige antog 2000-03-07 ett program för kommunens frivilliga miljöarbe-
te; Bodens lokala Agenda 21 – Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Boden.

I programmet finns ett antal punkter och mål till 2005 som berör Sn antingen direkt eller
indirekt. Någon heltäckande miljöplan specifikt för Socialnämnden och –förvaltningen
har inte tagits fram. Nämnden arbetar i stället utifrån den kommunövergripande planen
och dess mål, då dessa bedöms täcka in nämndens verksamhet på ett bra sätt. 

Sn har alltså arbetat utifrån kommunens övergripande program, och förvaltningen följde
under nov –04 upp detta arbete. Uppföljningen visar att nämnden/förvaltningen vidtagit
åtgärder för att miljömässigt utveckla sin egen verksamhet i ett flertal avseenden. I den
årliga verksamhetsberättelsen kommenteras också miljöarbetet kortfattat.

Av konkreta åtgärder diskuteras vid träffen 8 juni särskilt målet om att 25 % av bilparken
ska bestå av s k miljövänliga bilar (med förnyelsebara bränslen) senast 2005. Nämnden
kommer inte att nå detta mål dels för att vagnsparken är stor och omsättningen tar viss
tid, dels för att kostnaderna för miljövänliga bilar är högre och slutligen upplevs problem
finnas med kallstarter av etanoldrivna bilar (vilket idag är det mest allmänt förekomman-
de alternativet).

Nämnden upplever vidare det som omöjligt att i dagens pressade ekonomiska läge prio-
ritera miljöutbildning till alla anställda.

I övrigt har åtgärder vidtagits eller planeras för hantering av miljöfarligt avfall (främst
överblivna mediciner) samt för förbättrad källsortering vid de särskilda boendena.
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För en nämnd som Socialnämnden vars verksamhet i relativt begränsad utsträckning är
miljöpåverkande är det förståeligt att miljöarbetet har en lägre prioritet. Väsentligt är
dock att nämnden upptar en diskussion angående realismen i målet om miljövänliga bilar
kopplat både till kostnadssidan och till de upplevda tekniska problemen. I samband med
den för kommunen nyligen beslutade uppföljningen av Agenda 21-arbetet bedömer vi det
som lämpligt att föra denna diskussion.

2 Hanteringen av allmänna handlingar

Vår granskning liksom diskussionerna vid träffen 8 juni visar på att Sn överlag har bra
rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Även kvaliteten på uppföljningen av
ärendenas status i handläggningen har förbättrats på senare tid. De områden som upplevs
vara något oklara avser hanteringen av muntliga uppgifter, politikernas hantering av in-
kommande e-post, samt frågan om hur e-post till tjänstemän som är lediga ska hanteras.
Nämnas i sammanhanget kan att Justitieombudsmannen vid granskningar i kommuner
har ansett att det inte är tillräckligt att endast ”använda funktionen autosvar i e-
postsystemet vid frånvaro. För att leva upp till bl a offentlighetsprincipens krav bör åt-
gärden kompletteras med att en kollega får behörighet och möjlighet att öppna den elek-
troniska posten hos en frånvarande tjänsteman eller nämndledamot”. JO diarienr 1624-
2003.

Det är vår uppfattning att Sn:s hantering av allmänna handlingar i stor utsträckning le-
ver upp till de krav som kan ställas, och att den i huvudsak får betraktas vara väl ordnad.
Åtgärder för att leva upp till kraven även vid hantering av e-post för såväl anställda som
politiker bör dock vidtas i enlighet med det nämnda utlåtandet från JO. Vidare bör in-
formation om de krav som kan ställas angående hantering av muntliga uppgifter, utifrån
t ex förvaltningslagens regler om rätt till muntlig handläggning vid myndighetsutövning
mot enskild, omgående lämnas till såväl nämndens politiker som förvaltningens tjänste-
män.

3 Arbetsmiljö

Bland målen i den strategiska planen för 2005-2007 finns bl a nämnt att sjukfrånvarotalen
ska minska med 2 % per år. I den senaste delårsrapporten framgår att sjuktalen sjunkit i
kommunen som helhet. Vidare refereras en färsk undersökning inom socialnämndens
verksamhetsområde som visat på stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För-
klaringarna till att arbetsmiljöarbetet uppenbarligen inte bedrivs enligt målsättningarna
uppges vid träffen 8 juni hänga samman med:

 att det ute i verksamheten är otydligt hur ansvaret är fördelat och ska utövas
främst vad gäller första linjens chefer, samt 

 att bevakningen av ohälsofaktorer och –signaler är för dålig i ett tidigt skede då
det skulle vara möjligt att arbeta mer förebyggande.

Vår bedömning är att nämnden har sådana brister i ansvarsfördelning, system och ruti-
ner för arbetsmiljöarbetet att omfattande åtgärder omgående måste vidtas.
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4 Ekonomi och internbudgetarbete

Nämnden uppvisar för 2004 på en total nettobudget om 467,3 mnkr ett underskott på 11,8
mnkr netto, vilket i nämndens årsredovisning för 2004 uppges vara bättre än nämndens
mål för 2004 på max 15 mnkr i underskott. Tanken var vidare att nämnden skulle uppnå
balans till halvårsskiftet 2005, vilket nämnden nu bedömer inte kommer att klaras.

Skälen till att kostnaderna inte har kunnat pressas ned till budgeterad nivå är, enligt soci-
alnämndens utskott och förvaltningsledningen, skilda och mångfacetterade: 

 Verksamheten omfattar vissa verksamheter som är mycket svåra att budgetera och
som har haft kraftig kostnadsökning de senaste åren.

 Det finns fortfarande vissa poster i budgeten som är under- eller rent av ofinansie-
rade trots kunskap om hur stora kostnaderna kan antas bli. 

 De många åren med underskott utan egentliga ”repressalier” har lett till ”farligt
dålig” budgetdisciplin på vissa håll i verksamheten. 

 Målen avseende kapacitet och kvalitet är i flera avseenden orealistiskt höga och
målkonflikter finns därmed gentemot de ekonomiska målen. 

 Synpunkter finns om att servicenivån generellt sett påverkas alltför mycket av an-
hörigas önskemål och krav, vilket gör att nivån i praktiken blir högre än vad
kommunen har beslutat om. Nämnden har därför behov av att utarbeta och utfärda
servicedeklarationer/motsvarande som tydligt redovisar den enskildes rätt och
som fungerar som stöd i biståndshandläggningen. 

 När det gäller biståndshandläggningen finns vidare behov av att knyta denna när-
mare verksamheten för att få in ett större mått av ekonomiskt hänsynstagande i bi-
ståndsbesluten. 

 Slutligen finns behov av bättre uppföljningssystem och exaktare beräkningsmo-
deller samt tydligare konsekvensbeskrivningar för att kunna styra ekonomin mer
effektivt.

Vi ser positivt på nämndens öppenhet angående svårigheterna med den ekonomiska styr-
ningen. Samtidigt är det närmast anmärkningsvärt att nämndens budget inte i alla avse-
enden redovisar verkliga och kända förhållanden, vilket vi menar vara ytterligare en or-
sak till bristerna i budgetdisciplinen. Angående tankarna på att knyta biståndshandlägg-
ningen närmare till verksamheten har vi förståelse för det ekonomiska argumentet bakom
detta, men menar samtidigt att det är lika viktigt att den enskildes rättssäkerhet upprätt-
hålls, varför vi rekommenderar nämnden att noga överväga hur biståndshandläggningen
bäst och säkrast kan bedrivas.

Sammantaget är vår bedömning att nämnden har ett omfattande arbete framför sig för att
nå en ekonomi i balans. Ett arbete som inte enbart omfattar direkta besparingsåtgärder
utan även åtgärder som syftar till förbättrat ekonomiskt ansvarstagande samt säkrare
system och rutiner på flera nivåer. Väsentligt är också att nämnden och dess ledamöter
är mer aktiva i budgetprocessen än vad som framkommit i vårt granskningsarbete.
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5 Ang granskningen av leasingbilarnas nyttjande

Granskning av leasingbilarnas nyttjande är nyligen överlämnad till nämnden. Med anled-
ning av bl a denna har ett förslag till åtgärder utformats som beräknas kunna behandlas av
nämnden 22 juni.

Vi ser positivt på den snabbhet med vilken frågan om nämndens administrativa hantering
(inklusive regelverk för ev privat nyttjande) av leasingbilarna handlagts, och avvaktar i
övrigt den politiska behandlingen. 

6 Överprövning av nämndens myndighetsbeslut

Diskuteras vilka erfarenheter nämnden har av överprövningar av nämndens beslut vad
gäller andelen klagande som får rätt, möjligheter att verkställa domar i rimlig tid etc.

Med de åtgärder som vidtogs våren 2003 har problemen med verkställighetstiderna för
placering i särskilt boende kunnat lösas.

Under 2004 har nämnden fått överklagan på 35 olika beslut varav 5 har gått mot kommu-
nen i högre instans. Två av dessa har kommunen av principiella skäl gått vidare till kam-
marrätten med och i övriga tre har nämnden valt att följa länsrättens beslut.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete i många avseenden följer en
bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Nämnden har dock stora för-
bättringsbehov främst när det gäller arbetsmiljöarbetet, ekonomistyrningen samt frågan
huruvida mål och medel följs åt på ett realistiskt och bra sätt. Vi förutsätter därför att
Socialnämnden kommer att agera inom de områden vi berört ovan, och vi avser att inom
ramen för vår årliga granskning av verksamheterna följa Socialnämndens fortsatt ut-
vecklings- och åtgärdsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Michael Sundberg
Ordförande revisor
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