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REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSHAND-
LÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna kommentarer till revisionens rekommendationer enligt nedan samt 
anse revisionsrapporten vara besvarad. Svar skickas till KPMG senast den 19 
november 2015. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet om revisorernas granskning av 
biståndshandläggning och verkställighet.  
 
Kommunrevisionen har genomfört granskning av biståndshandläggning och 
verkställighet, enligt bilaga. Granskning av biståndshandläggning och verkstäl-
lighet från KPMG 2015-10-26. 
 
Kommentarer till de rekommendationer kommunrevisionen lämnat till kom-
munstyrelsen: 
 

 Genomförandeplanerna: Arbetet med att utveckla genomförandeplanerna pågår 
parallellt med införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC). Införandet av 
ÄBIC innebär en större tydlighet i beslutet samt genomgående samma 
terminologi i genomförandeplanen. 

 Tidsatta beslut: Inom socialtjänsten förekommer inte sällan att bi-
ståndsbeslut som fattas tidsbegränsas och/eller förses med en ompröv-
ningsklausul. Särskilt vanligt är det inom äldre- och handikappomsorgen. En 
högfrekvent användning av tidsbegränsade beslut eller tidsburna ompröv-
ningar kan leda till flera problem. Ett problem är att det minskar den 
enskildes trygghet, ett annat problem är att biståndshandläggaren tvingas 
lägga ner avsevärd tid på omprövningar som i många fall är onödiga.  Ofta 
beror en högfrekvent användning av tidsbegränsade biståndsbeslut på en 
förhoppning om kostnadsbegränsningar och en missuppfattning av de 
juridiska skillnaderna mellan tidsbegränsade biståndsbeslut och beslut där 
bistånd ges tillsvidare. Tidsbegränsning av beslut om icke ekonomiskt 
bistånd bör inte ske schablonmässigt utan endast när särskild anledning 
föreligger. Det innebär ett betydande mer administrativt arbete. (Infosoc 
Rättsdata/ rättsfall/ 16770). Biståndshandläggare i Älvsbyns kommun tar 
idag beslut som innehåller en omprövningsklausul vilket innebär att beslu-



 

 

ten alltid kan omprövas vid förändrade förhållanden. 

 Interngranskning stick prov: I dagsläget sker inga stickprov utan ärenden tas 
upp en gång /vecka i så kallande ärendedrag. Fortsättningsvis kommer det 
att tas ut ärenden slumpvis för uppföljning och granskning. 

 Kvalitetsledningssystem: Arbetet är prioriterat, arbetet pågår och sedan sep-
tember månad är en processledare tillsatt, arbetet beräknas pågå under hela 
2106. 

 Behörigheter i verksamhetssystemet: Mellan myndighet och utförare har vi en 
skarp gräns, allt som skrivs i utredningen går inte vidare till verkställigheten. 
Endast det som myndighetsutövningen anser att utförarna behöver för att 
kunna utföra insatsen går vidare. Rutiner och riktlinjer finns till exempel, 
loggkontroller, rutiner kring beställningar, behörigheter m.m. 

 Biståndshandläggarnas roll: I arbetet med upprättandet av ett kvalitetsled-
ningssystem kommer biståndshandläggarna roll att förtydligas. 

 Kedjan verkställighet - budget - utförda timmar: Det pågår ett utvecklingsarbete 
inom hemtjänstverksamheten som syftar till att effektivisera arbetet med 
planering av arbetstider, insatstider, körtider, vilket i slutändan innebär en 
högre flexibilitet och därmed en högre effektivitet. 

Förslag till beslut 
Godkänna kommentarer till revisionens rekommendationer enligt ovan samt 
anse revisionsrapporten vara besvarad. Svar skickas till KPMG senast den 19 
november 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 
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