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Socialnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade socialnämnden och förvaltningsledning vid ett sammanträde
den 21 november 2007 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. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisionen i
detta arbete.

1 Socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialnämnden anser att strukturen på det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) är bra med tydligt ansvar långt ut i organisation. Uppfattningen är att
socialchefen organiserat det på ett bra sätt. Nämndens uppfattning är att det är
viktigt att följa utvecklingen och att inte enskilda ärenden hamnar på nämndsni-
vå. Behandling av enskilda ärenden, anser nämnden, innebär en misstro mot dem
som har arbetsmiljöansvaret i organisationen.

Nämndens styrning fungerar tillfredsställande där bland annat upprättade doku-
ment har bidragit till detta. De brister, som revisorerna konstaterade 2006, finns
inte idag. Nämnden pekar även på den positiva utvecklingen av måluppfyllelsen.

Återkoppling från ansvariga i organisationen sker på ett systematiskt sätt.
Nämnden uppfattar att dialogen mellan nämnd och verksamhetschefer är bra och
avvikelser ges alltid till nämnden. Oppositionen har en avvikande uppfattning.
De anser att det finns exempel på att personalen i vissa avseenden har en besvär-
lig situation och detta diskuteras alldeles för lite i nämnden. Det finns, enligt
oppositionen, en misstro ute i verksamheten att förhållanden avseende arbetsmil-
jön inte alltid kommer fram till nämnden.

En samordnare kommer att tillsättas för att ytterligare stärka och utveckla SAM.



Det pågår en utredning om situationen för ca 100 personer, som är långtidssjuk-
skrivna. Dagsläget kommer att redovisas senast januari 2008. Nämnden ser fram
emot redovisningen och anser att det är viktiga siffror.

Avseende vår bedömning hänvisar vi till resultatet i granskningsrapporte,
”Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunkoncernen januari
2008”.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Nämnden utgår från de kommunövergripande målen i den strategiska planen.
Dessa mål bryts sedan ner och anpassas till socialtjänstens verksamheter.

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 måste utgångspunkten vara 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 delaktigheten i att hantera ekonomin är god. Underlagen är bra
och egna nyckeltal är framtaget. I sammanhanget nämns att det är viktigt att känna trygg-
het i underlagen då beslut skall tas. Samtidigt konstaterar nämnden att kostnaderna inom
äldreomsorgen med jämförbara kommuner ligger högre i Boden. Därför har bland annat
genomförts ett studiebesök i en likvärdig kommun Mjölby. Besöket visade sig att det inte
är så enkelt att få ner kostnaderna. Med anledning av de höga kostnaderna inom äldreom-
sorgen har kommunfullmäktige gett nämnden i uppdrag att analysera siffrorna och kom-
ma med förslag till åtgärder.



Genom att ekonomin för första gången på flera år är i balans ser nämnden framtiden med
tillförsikt. Oppositionen anser att bidragande orsaker till det goda resultatet är bland annat
höjda taxor. Nämnden planerar ur ett framtida perspektiv att starta en öppen vård för unga
kriminella. Bedömningen är att detta kan vara en investering, som kostar i början, men
ger resultat i framtiden. Nämnden har positiva erfarenheter av år 2007 utifrån bland annat
att de har lyckats spara och samtidigt utvecklat verksamheten.

Nämnden uppfattar att fortsatt balans i ekonomin inte går att förutse till hundra procent,
eftersom det är svårt att påverka eventuella förändringar i lagstiftningen eller att männi-
skor blir äldre. En annan faktor, som kommer att påverka ekonomin både 2007 och 2008,
är att löneavtalet har gett större utfall än beräknat. Samtidigt ser nämnden med tillförsikt
framåt utifrån uppfattningen att tjänsteorganisationen innehåller kompetenser, som klarar
av att dels genomföra verksamheten på ett bra sätt och dels klarar av att möta olika
scenarier.

Vi ser positivt på att nämnden har jämfört med 2006 utvecklat den ekonomiska
styrningen. Vår bedömning är att nämnden i gott samspel med verksamhetsan-
svariga på ett systematiskt och strukturerat sätt har arbetat med ekonomin under
2007, vilket i stor utsträckning har bidragit till det förbättrade resultatet.

4 Övriga frågor

Nämndens uppfattning är att då ekonomin är i balans kan prioritering genomfö-
ras på det förebyggande arbetet. Ett annat område, som nämnden nämner, är att
se över personalens arbetssituation där en viktig del är att skapa förutsättningar
för heltider. Denna fråga finns även med i verksamhetsplanen. Nämnden avser
att utveckla vidare hanteringen av demenshandikappade, som redan idag ligger
långt framme vid jämförelse med andra kommuner. Nämnden uppfattar att per-
sonalens förmåga att hitta nya ekonomiska resurser genom att söka projektpeng-
ar kommer att ge extra förstärkning av ekonomin.

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, och vi
avser att inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i likhet med
tidigare år följa styrelsens utvecklingsarbete.
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