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Granskning av socialnämndens LSS-verksamhet

Vi har genomfört en granskning av socialnämndens verksamhet. Granskningen syftar till
att bedöma nämndens styrning och interna kontroll av LSS-verksamheten samt om LSS-
verksamheten är effektiv. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Granskningsresultatet visar att socialnämnden bedriver en effektiv LSS-verksamhet med
starkt brukarfokus. 

Däremot är nämndens styrning och interna kontroll av verksamhet och ekonomi 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 verksamhetens. 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

verksamhetsplan och löpande uppföljning)
 ett systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens författningssamling 
 avtal med brukarna som har personlig assistans
 vikariehanteringen (bla samarbetet mellan bemanningsenhet och verksamhet)
 ledningsstöd till enhetscheferna 
 samverkan mellan LSS-handläggarna och enhetscheferna i LSS-beslut
 intern kontroll av personalkostnaderna 
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Slutligen visar granskningen att arbetsledarna har ett uttalat engagemang för
verksamhetspersonalen och brukarna vilket vi upplever tillfredsställande. Dock finns en
uttalad trötthet inför nämndens och förvaltningens otydliga styrning och ledning, otydliga
direktiv och motstridiga beslut avseende verksamhet och ekonomi, vilket vi anser är
alarmerande. En bidragande orsak till situationen är även att arbetsledarna saknar
erforderligt ledningsstöd. 

Med det avslutas vår granskning. Vi vill ha nämndens plan för utveckling av LSS-
verksamheten senast december år 2005.  

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Michael Sundberg
ordförande revisor


