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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av en konsultrapport
”Genomlysning av IFO 1” (fortsättningsvis benämnd som genomlysning) från 2013. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2014.
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har vidtagit beslutade åtgärder med
anledning av genomlysningen.
Vi konstaterar att genomlysningen innehåller ett antal förbättringsförslag men att socialnämnden
inte har fattat några beslut om åtgärder. Verksamhetsledningen har inte heller fattat några sådana
beslut. Några åtgärder i form av att tillsätta verksamhetsutvecklare och förste socialsekreterare har
dock genomförts, vilket vi naturligtvis ser positivt på.
Vår bedömning är därför att det finns en risk för att resultatet av genomlysningen inte kommer att
få någon betydande effekt på verksamheten, vilket kan innebära att de problem som identifierats
inte kommer att åtgärdas.
Vi rekommenderar:
att

nämnden fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av genomlysningen.
Vi anser vidare att nämnden bör följa upp att åtgärderna genomförs och att de får avsedd
effekt. Det kan också vara lämpligt att formulera mätbara övergripande projektmål som efter
implementeringen av projektet följs upp.

att

i samband med att ny IFO-chef tillträder att en handlingsplan för verksamhetsutveckling
upprättas.

Vi anser att det är av yttersta vikt att den nya IFO-chefen i uppstartsskedet av projektet får stöd och
vägledning av socialchef och övrig ledning för att driva projektet framåt.

2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av en konsultrapport
”Genomlysning av IFO” från 2013. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Under 2013 genomfördes en genomlysning av individ- och familjeomsorgen (IFO). Syftet med
genomlysningen var bl.a. att kartlägga verksamhetens mål och styrdokument, analysera nuvarande
arbetssätt, metodik och målstyrning samt att analysera tänkbara förbättringsmöjligheter.
Åre kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder till följd av genomlysningen av IFO inte genomförts fullt ut. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått
avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att
säkra att så sker.

1

Individ- och familjeomsorgen
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3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har vidtagit beslutade åtgärder.
Vi har därför granskat:

4.

om

åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig nämnds beslut

om

vidtagna åtgärder är implementerade inom aktuell förvaltning

Avgränsning
Granskningen görs på en översiktlig nivå och verifiering av att beslutade åtgärder efterlevs sker
främst genom intervjuer.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
•

6.

Interna regelverk och policys

Ansvarig nämnd
Granskningen har avsett socialnämnden.
Rapporten är saklighetsgranskad av Lena Modigh Larsson, socialchef.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Lena Medin, certifierad kommunal revisor.
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9.

Rapport ”Genomlysning av IFO”
Vi har i våra granskningar beträffande försörjningsstöd2 och integration 3 pekat på brister inom IFOverksamheten vad gäller dokumentation av rutiner samt avseende samverkan med andra enheter.
Personalomsättningen på chefstjänsten för IFO varit mycket hög, vilket kan vara en förklaring till
att verksamhetsutveckling inte har varit en prioriterad uppgift.
Socialnämnden beslutade i augusti 2013 4 med anledning av ett stort prognostiserat underskott för
år 2013 att genomföra en genomlysning av IFO. En rapport presenterades för nämnden som
informationsärende i december 2013 5.
Av rapporten framgår bl.a. följande förbättringsförslag:
•

Klargör verksamhetens uppdrag utifrån nämndens och socialkontorets mål. Roller och
ansvar för kopplas till funktion och inte till person.

•

Skapa förutsättningar för strategiska ställningstaganden och verksamhetsutveckling genom
renodla IFO-chefsrollen från ärendehandledning.

•

Inrätta en funktion med ansvar för det nära ledarskapet med ansvar för fördelning och
handling av ärenden.

•

Identifiera verksamhetens processer och identifiera utifrån dessa hur verksamheten bäst
samordnas med andra verksamheter.

Kommentar
Vid presentationen av rapporten fattade socialnämnden inte några beslut om åtgärder med
anledning av genomlysningen. Verksamhetsledningen har inte heller fattat några sådana beslut.
Såsom vi uppfattat är dock avsikten att åtgärda de brister som såväl revisionsrapporter som genomlysningen visat på.
Vi anser för att säkerställa att åtgärder blir genomförda att en tydlig handlingsplan behöver upprättas samt att ansvar och tidsramar tydliggörs. Eftersom något sådant strukturerat arbete inte pågår
bedömer vi att det finns en risk för att resultatet av genomlysningen inte kommer att få någon
betydande effekt på verksamheten, vilket kan innebära att de problem som identifierats inte
åtgärdas.
Vi rekommenderar därför att nämnden fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning
av genomlysningen. Vi anser vidare att nämnden bör följa upp att åtgärderna genomförs och att de
får avsedd effekt. Det kan också vara lämpligt att formulera mätbara övergripande projektmål som
efter implementeringen av projektet följs upp.

2

2013-08-13

3

2013-10-12

4

§ 44

5

§ 74
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10.

Vad har hänt?
I samband med vår granskning av försörjningsstöd sommaren 2013 slutade dåvarande IFO-chef.
Ny chef tillträdde maj 2014 men slutade i oktober samma år. Verksamheten är därför åter igen utan
chef fram till och med januari 2015 då ny chef ska tillträda tjänsten. Flera av de som lämnat tjänsten
som IFO-chef ska enligt uppgift ha angett en orimlig arbetsbörda som orsak till att de slutat.
Avsaknad av ansvarig chef uppges som förklaring till att arbetet med åtgärder inte har kommit
igång.
Några åtgärder är dock genomförda:
•

En tjänsteman har utsetts till verksamhetsutvecklare med ansvar för styrdokument, rutiner,
processer samt verksamhetssystem. Någon plan för detta arbete har inte upprättats.
Verksamhetsutvecklaren ansvarar även för uppföljning och rapportering av statistikuppgifter, en uppgift som avlastar den tillträdande IFO-chefen jämfört med dennes företrädare.

•

En förste socialsekreterare har också utsetts och ska avlasta IFO-chefen med en del operativa arbetsuppgifter.

•

Enligt uppgift har nämnden beslutat om att utöka antalet tjänster.

Kommentar
Vi anser att det är av yttersta vikt att den nya IFO-chefen i uppstartsskedet av projektet får stöd och
vägledning av socialchef och övrig ledning för att driva projektet framåt.
Vi ser positivt på att en verksamhetsutvecklare och en förste socialsekreterare har utsetts.
Vi rekommenderar att i samband med att ny IFO-chef tillträder att en handlingsplan för
verksamhetsutveckling upprättas.

KPMG, dag som ovan

Lena Medin
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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