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Granskning av ärendehanteringen inom socialnämnden

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Boden kommun granskat socialnämnden
avseende ärendehanteringen. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet med granskningen har varit att bedöma
effektiviteten och ändamålsenligheten i ärendehanteringen, dvs. processen från anmälan
via behandling till beslut, utifrån följande frågeställningar;

 Finns det något regelverk/policys för ärendehantering?

 Följs dessa regelverk?

 Görs uppföljning på om regelverken följs?

 Rapporteras detta till nämnden?

 Hur lång tid tar ett ärende inom de olika verksamhetsområdena?

Granskningen visar att framtagna rutiner och riktlinjer i allt väsentligt tillgodoser de krav
på innehåll och struktur som kan sägas utgöra grunden för en rättssäker och effektiv
ärendehantering samt att tillämpningen av de upprättade rutinerna och riktlinjerna till
stora delar är tillfredsställande.

Vi bedömer att systemen och rutinerna för uppföljning av ärendehanteringsprocessen
inom socialnämndens ansvarsområde till stora delar är tillfredsställande. Uppföljning sker
bland annat genom kontinuerlig dialog mellan handläggare/ socialsekreterare och
ansvarig enhetschef angående den aktuella utredningssituationen, vilket vi finner
tillfredsställande. Att följa ett pågående ärende via verksamhetssystemet görs enligt de
ansvariga enbart vid behov. Dessutom är det inte möjligt att på ett strukturerat sätt få
fram de totala utredningstiderna (från inkommet ärende) för biståndsenheten, vilket vi
finner otillfredsställande.

Vår bedömning är att uppföljningen av utredningsprocessen via verksamhetssystemet kan
förbättras, dels genom en mer strukturerad och samordnad uppföljning, dels genom att i
mätningar av utredningstider inkludera tiden från det att ärendet inkommit till social-
förvaltningen. Vi noterar i sammanhanget att nämnden inte har någon kontinuerlig
uppföljning av utredningstider.

Utifrån tillgängligt material är vår bedömning att utredningstiderna inom både IFO och
biståndsenheten i allt väsentligt hanteras på ett skyndsamt och rättssäkert sätt.



Vår sammantagna bedömning är att socialnämndens ärendehantering till stor del bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Vi anser dock att uppföljningen av utredningstiderna inom IFO
och biståndsenheten kan utvecklas.

För Boden kommuns revisorer

Stellan Lundberg Michael Sundberg
Vice Ordförande Förtroendevald revisor
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Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.


