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1. Sammanfattning

Revisorerna i Gällivare kommun har gett uppdrag till PwC att genomföra

granskning som ska besvara följande revisionsfråga:

 Har Socialnämnden, när det gäller stöd till barn och ungdomar, en

ändamålsenlig verksamhet avseende ledning/styrning, organisation och

arbetssituation.

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden, Gällivare kommun, i allt

väsentligt har en ändamålsenlig verksamhet när det gäller stöd till barn och

ungdomar.

Vi bygger våra slutsatser på fyra kontrollmål som utarbetats för att besvara den

övergripande revisionsfrågan. Dessa presenteras nedan.

o Finns tydliga mål/styrkort från socialnämnden avseende arbete med barn

och ungdomar. Dessa mål är kända och tillämpade i verksamheten.

Det finns ett väl inarbetat arbetssätt med styrkort inom barn- och

ungdomsgruppen. Socialnämndens mål för arbetet med barn och ungdomar är av

övergripande karaktär. Gemensam biståndsenhet inom socialförvaltningen har

preciserat målet inom perspektiv Medborgare till ett mer verksamhetsnära

perspektiv. I styrkort för Barn- och ungdomsgruppen framkommer tydligt de

aktiviteter som ska genomföras under 2013-2014 för att uppnå målet. För övriga

perspektiv är kopplingen mellan socialnämndens målsättning och barn- och

ungdomsgruppens aktiviteter svårutläst i gruppens styrkort.

o Bemanning och kompetens vid Barn- och ungdomsgruppen är tillräcklig i

förhållande till mål och uppdrag.

När bemanningen vid Barn- och ungdomsgruppen är fulltalig upplevs

arbetsbelastningen som acceptabel. Perioder med vakanser och introduktion av

nyanställda som en följd av personalomsättning innebär dock högre

arbetsbelastning vilket vi inte uppfattar påverkar ärendehandläggningen.

o Arbetet vid Barn- och ungdomsgruppen är tillräckligt effektivt organiserat

till exempel i förhållande uppdragens omfattning och inriktning samt

värdegrund och metoder.

Vi uppfattar att det finns en tillräckligt effektiv organisering inom barn- och

ungdomsgruppen. Samordarens verksamhetsstödjande och koordinerande roll är

av stor betydelse för verksamheten inom barn- och ungdomsgruppen. Den funktion

samordnaren har anser vi dock ställer krav på en fortlöpande dialog mellan berörda

gällande ansvar och uppdrag för att säkerställa en hög effektivitet.
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o Socialnämnden/socialförvaltningen undersöker regelbundet medarbetarnas

uppfattningar avseende arbetssituation och arbetsmiljö och vidtar vid behov

åtgärder.

Granskningen visar att det genomförs regelbundna medarbetarundersökningar vid

socialförvaltningen och resultat redovisas vid arbetsplatsträff. Handlingsplan

utifrån medarbetarundersökning samt de genomförda åtgärderna redovisas för

Socialnämnd. Årligen genomförs arbetsmiljöbokslut inom Gemensam

Biståndsenhet.
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2. Bakgrund och uppdrag

Socialtjänstlagen 5 kap 1 § ålägger socialnämnden att arbeta för att barn och

ungdomar kan växa upp under trygga och goda förhållanden. Detta gäller inte minst

de barn och ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling och som

därigenom riskerar att drabbas av olika problem. I samverkan med hemmen ska

socialnämnden se till att dessa barn och ungdomar får stöd och skydd, men även vid

behov vård och stöd utanför hemmet. Detta arbete ska ske i samverkan med andra

berörda samhällsorgan och organisationer.

En förutsättning för att detta arbete kan bedrivas effektivt och med goda resultat är

att socialnämnden har väl fungerande verksamhetsorganisation. I Gällivare

kommun vilar detta uppdrag till stor del på socialförvaltningens Barn- och

ungdomsgrupp.

Revisorerna i Gällivare kommun har gett uppdrag till PwC att genomföra

granskning gällande om Socialnämnden har en ändamålsenlig organisation när det

gäller stöd till barn och ungdomar, avseende ledning, styrning, arbetsformer och

arbetsklimat.

Granskningen ska ge svar på följande:

o Finns tydliga mål/styrkort från socialnämnden avseende arbete med barn

och ungdomar. Dessa mål är kända och tillämpade i verksamheten.

o Bemanning och kompetens vid Barn- och ungdomsgruppen är tillräcklig i

förhållande till mål och uppdrag.

o Arbetet vid Barn- och ungdomsgruppen är tillräckligt effektivt organiserat

till exempel i förhållande uppdragens omfattning och inriktning samt

värdegrund och metoder.

o Socialnämnden/socialförvaltningen undersöker regelbundet medarbetarnas

uppfattningar avseende arbetssituation och arbetsmiljö och vidtar vid behov

åtgärder.
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3. Avgränsning och metod

Granskningen är avgränsad till barn- och ungdomsgruppen vid socialförvaltningen

samt områden enligt ovan nämnda kontrollmål.

Granskningen har genomförts genom inläsning och analys av styrdokument och

uppföljningsdokument samt intervjuer har genomförts med socialnämndens

ordförande, socialchef, enhetschef för gemensam biståndsenhet, samordnare inom

gemensam biståndsenhet, utredare vid barn och ungdomsgruppen samt

familjestödjare. Totalt har sju intervjuer genomförts.

Rapporten är faktagranskad av två intervjuade inom barn- och ungdomsgruppen.
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4. Resultat

4.1. Styrdokument

Finns tydliga mål och uppdrag från Socialnämnden till Barn och

Ungdomsgruppen avseende arbetet med barn och ungdomar. Dessa mål och

uppdrag är kända. Tillämpas kända mål och uppdrag.

Gällivare kommun använder sig sedan 2008 av balanserad styrkortsmodell som

ledningsmetod. Det innebär att det inom kommunen finns en gemensam vision och

mål med en uttalad värdegrund som all verksamhet inom kommun ska utgå ifrån i

sitt arbete. Kommunfullmäktiges fastställda översiktsplan är med sina fastlagda

strategier inom perspektiven Medborgare, Tillväxt och Utveckling, Intern

Effektivitet, Medarbetare samt Ekonomi grundläggande styrdokument för

socialnämnden. Övergripande mål inom samtliga perspektiv framkommer i

socialnämndens verksamhetsplan med styrkort.

Utifrån kommunfullmäktiges mål- väl fungerande kommunala verksamheter som

medborgarna är nöjda med, inom perspektivet Medborgare har socialnämnden

formulerat övergripande mål: Väl fungerande socialtjänst, med tre delmål,

varav barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden är ett.

Socialförvaltningen har därefter preciserat målet till: Förbättra resultat i Öppna

Jämförelser, Officiell statistik och KPB1. Utifrån det har Gemensam Biståndsenhet,

tillhörande socialförvaltningen, beskrivit aktiviteter som verksamheten ska

genomföra för att uppnå socialförvaltningens mål i sin handlingsplan. Målnivå för

Gemensam Biståndsenhet är: Definiera förbättringsområden utifrån 2011 års

resultat i handlingsplan med åtgärder.

Begreppen styrtal, typ av styrtal samt målnivå används inom handlingsplanen.

Inom perspektivet Medborgare uppges barn och ungdomsvård, våld i nära

relationer samt missbruk och beroendevård vara första styrtal. Under rubriken

målnivå framkommer aktiviteter för respektive grupp inom gemensam

biståndsenhet. Det andra styrtal Gemensam Biståndsenhet formulerat är

ökning/minskning avseende officiell statistik i Öppna jämförelser.

I handlingsplan för Gemensam Biståndsenhet framkommer att resultatredovisning

har två stoppdatum. Den 15:e augusti då handlingsplan med åtgärder redovisas till

delårsbokslut, samt den 15:e december då enhetens resultat från statistik med

analys och kommentarer redovisas till bokslutet.

Inom övriga, av kommunfullmäktige, antagna perspektiv anges socialförvaltningens

ledningsgrupp som ansvarig för resultatredovisning.

1 Kostnad per brukare
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Varje grupp inom gemensam biståndsenhet har eget styrkort och följande mål har

Barn och Familjegruppen 2013-2014 i sitt styrkort inom perspektiv Medborgare:

 Fortsätta utveckla föräldrastödet till speciella grupper utifrån Evidens

Baserad Praktik.

 Utveckla ett mera heltäckande föräldrastöd i samverkan med BoUK2 enligt

LIV-modellen

 Utveckla orosamtalen tillsammans med polisen.

 Erbjuda behandling i egen regi till våldsutsatta barn (Trappan3)

 Hösten 2013 påbörja utbildning i Signs of Saftey4- skyddsbedömningar för

barn.

 Implementera rutinen för handläggning av ViNR5.

 Bekanta sig med bedömningsinstrumentet FREDA6

Vilken målnivå gemensam biståndsenhet har framkommer endast för perspektiv

Medborgare.

Inom perspektiven tillväxt och utveckling, medarbetare och ekonomi beskrivs

mycket kort vilken aktivitet barn- och ungdomsgruppen ska genomföra. Inom

perspektiv intern effektivitet finns inga definierade aktiviteter.

Riktlinjer för handläggarna i klientärenden finns inom den elektroniska

processkartan, och arbete pågår med att inkludera samtliga handläggningsriktlinjer

i denna. BBIC7- licens innebär att Gällivare kommun arbetar med ett enhetligt

system för handläggning och dokumentation av barnavårdsärenden, och detta

system utgår från nio grundprinciper med uttalad värdegrund, teori och metodsyn.

Intervju

Beskrivning ges om att verksamhetens styrning och ledning förändrats under

senaste åren bl.a. genom tydligare ansvarsfördelning i förhållande till samverkande

parter och mer tydlig struktur på processflödet inom verksamheten. Det beskrivs

som positivt och förbättrande för stöd till barn och ungdomar.

Vid intervjuer efterfrågas vilka dokument som ger beskrivning över de övergripande

mål som finns för barn- och ungdomsgruppens arbete. Det som hänvisas till är det

styrkort varje grupp inom gemensam biståndsenhet arbetat fram. Måldokumentet

beskrivs som ”våra styrkort” och det utgår från Handlingsplan för Gemensam

2 Barn, Utbildning och Kulturförvaltningen.
3 Samtalsmetodik för krissamtal med barn och ungdomar som bevittnat eller själv varit utsatt för våld.
4

Utredningsmodell
5 Våld i Nära Relationer
6 Bedömningsmetod i arbetet mot våld i nära relationer
7

Barns Behov I Centrum



7 av 11
PwC

Biståndsenhet 2013-2014. Styrkorten följs upp vid APT8 där samtliga grupper inom

gemensam biståndsenhet deltar. Vid dessa träffar får varje grupp rapportera hur

långt de kommit i arbetet utifrån styrkortet.

För år 2013 har socialförvaltningen valt att använda sig av Öppna Jämförelser,

offentlig statistik och KPB som målsättning. Det beskrivs som ett sätt att försöka

finna mätvärden som är möjligt att långsiktigt följa utvecklingsmässigt. I styrkorten

för gemensam biståndsenhet framkommer att mål är ökning/minskning av statistik

inom Öppna Jämförelser. Det uppges innebära att en förbättring av resultatet ska

ske av indikatorerna inom Öppna Jämförelser.

Socialnämnden har en ärendeuppföljningslista vilket innebär att utvalda

verksamheter får rapportera till nämnden om viss verksamhet. Enligt uppgift ingår

barn- och ungdomsgruppen i uppföljningslistan, dock inte under år 2013. Ett

intresse från socialnämnden beskrivs finnas över barn- och ungdomsgruppens

verksamhet, och tjänstemän har tidigare år inbjudits av socialnämnden att berätta

och rapportera om sin verksamhet.

Bedömning

Det finns en trygghet i styrkortsarbetet inom barn- och ungdomsgruppen och det

uppfattas som ett väl inarbetat arbetssätt med koppling till de intervjuades

arbetsuppgifter. Beskrivning ges om att aktiviteter inom styrkorten följs upp

regelbundet vid APT. Det kan tolkas som en bra möjlighet att följa gruppens nuläge

i förhållande till uppsatt mål. Vid intervju beskrivs arbetet med styrkort på ett sätt

som tolkas som inriktat mot verksamhetsutveckling som en följd av att det är inom

perspektiv Medborgare som barn- och ungdomsgruppen har flest och mest

detaljerade aktiviteter beskrivna.

Möjligheten att ur styrkortet utläsa vilken övergripande och sammantagen

målsättning barn- och ungdomsgruppen har, är däremot mer svårutläst. Det

förklaras delvis av att endast ett, av kommunfullmäktige fastställda perspektiv och

med det av socialnämnden formulerat övergripande mål för, är beskrivet ur enhets-

och gruppnära aktivitetsperspektiv. Aktiviter inom övriga perspektiv beskrivs på ett

sätt som uppfattas som förvaltningsövergripande och härmed blir kopplingen

mellan barn- och ungdomsgruppens aktiviteter och socialnämndens målsättningar

inom dessa perspektiv otydlig.

4.2. Organisering

Tillräcklig bemanning och kompetens vid Barn och Ungdomsgruppen i

förhållande till mål och uppdrag.

8 Arbetsplatsträff
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Socialtjänsten ska bistå barn och ungdomar samt deras familjer med råd, stöd och

behandling/vård med barnets bästa i centrum. Utifrån ansökan, anmälan eller

genom socialtjänstens kännedom utreds behovet av insatser, i första hand på

frivillig väg i samråd med barn/ungdom och vårdnadshavare, men även genom

LVU9. Vårdnadshavare har alltid huvudansvar för barn och ungdomars trygghet,

omvårdnad och fostran. Socialtjänsten finns som komplement och stöd till

vårdnadshavarna i deras arbete att skapa goda uppväxtvillkor för barn och

ungdomar.

Inom Gemensam Biståndsenhet finns personal organiserad inom sex grupper, varav

barn- och ungdomsgruppen är en. Enhetschef för Gemensam Biståndsenhet har

personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Samordnare/1:e socialsekreterare

innebär att koordinera verksamhetsnära operativa frågor (handledning och

fördelning av ärenden) samt vissa verksamhetsutvecklande uppdrag. Strategisk

verksamhetsutveckling ansvarar enhetschef för.

Inom barn- och ungdomsgruppen arbetar sex socialsekreterare, en familje-

sekreterare samt tre familjestödjare. Arbetsfördelningen mellan dessa innebär att

socialsekreterarna och familjesekreteraren utreder behovet av insatser och stöd till

barn och ungdomar (upp till 20 år) samt deras familjer, och familjestödjarna

arbetar på uppdrag av handläggarna.

Intervju

Vid intervjuer framkommer att Barn- och ungdomsgruppen haft relativt stor

personalomsättning under de senaste åren vilket innebär att det funnits perioder

med färre handläggare och/eller samtidig introduktion av nyanställd. Det ges

beskrivning att när personalgruppen är fulltalig bedöms arbetsbelastningen vara

rimlig, medan färre handläggare innebär en tyngre arbetssituation. Det uppges inte

påverka ärendena i sig, men däremot blir t ex. verksamhetsutveckling och annat

inte direkt verksamhetsnära arbete nedprioriterat. Samordarens roll lyfts fram som

viktig för barn- och ungdomsgruppen, och beskrivs vara ett stort stöd för

handläggarna.

De intervjuade har alla längre yrkeserfarenhet inom socialt arbete och/eller

ärendehandläggning. Att arbeta med barn och ungdomar beskrivs som att det

ibland kan upplevas belastande och för enskilda handläggare t.o.m. alltför

krävande. Beskrivning ges om att det är normalt att en handläggare arbetar ca 2 år

inom enheten innan denne söker sig till annat arbete och att det är en bild som

uppges vara lika inom andra kommuners socialförvaltningar. Däremot uppges att

de som senaste året slutat sin anställning arbetat en längre tid, 3 år, vilket tolkas av

de intervjuade som att personalomsättningen minskat. Den kompetens och

erfarenhet som de som slutat innehar, anses vara unik och mycket värdefull på

arbetsmarknaden. Vilket ges som förklaring till att det inte är några svårigheter för

dem att finna nytt arbete. De intervjuade upplever att det i förhållande till

uppdraget finns relevant kompetens inom gruppen att tillgå. Om behov av att

9
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
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genomgå viss utbildning beskrivs det finnas bra med möjligheter för att tillgodose

det behovet.

En omorganisering av handläggarfördelning har skett inom barn- och

ungdomsgruppen våren 2013, det mot bakgrund av lagkrav om att barn som är

placerade i familjehem ska ha egen handläggare och inte samme handläggare som

familjehemmet har. Åsikter ges om att det är positivt med möjlighet till mer

avgränsat arbetsområde som denna förändring inneburit.

Bedömning

När personalgruppen inom barn- och ungdomsgruppen är fullt bemannad så är

arbetsbelastningen acceptabel och tillräcklig kompetens inom arbetsgruppen

beskrivs finnas. Däremot har perioder med vakanser och introduktion av

nyanställda skapat högre tryck på de anställda, vilket inte kan uteslutas tidigare kan

ha bidragit till ytterligare uppsägningar och svårrekryterat läge. Här finns anledning

att överväga ett mer intensivt arbete med både kortsiktiga och långsiktiga

rekryteringsinsatser. Vinst kan även finnas av att ta del av arbetsgruppens

erfarenheter av den personalomsättning som varit tidigare.

Arbetet är tillräckligt effektivt organiserat till exempelvis i förhållande till

uppdragens omfattning och inriktning samt värdegrund och metoder.

På barn- och ungdomsgruppens hemsida framkommer att personalen arbetar

utifrån ett systemteoretiskt tänkande där människors egna resurser och nätverk tas

till vara. Vad det innebär för personal inom gruppen i deras dagliga arbete och

möten med barn och ungdomar samt deras familjer är inte beskrivet. Beskrivning

av värdegrund saknas på hemsidan men en gemensam filosofi framkommer här,

vilken är att de strävar efter att se möjligheter istället för hinder och problem.

Intervju

Ett systemteoretiskt arbetssätt beskrivs vid intervjuer som en metod som tidigare år

var mer aktuell. Metoden har sitt ursprung från Norge och flertalet personal, vilka

har avslutat anställningen inom gruppen, genomgick utbildning gällande metoden.

Gällivare kommun innehar ordinarie licens för BBIC. Det innebär att kommunen

uppfyller vissa krav och har avtal med Socialstyrelsen för att använda sig av ett

enhetligt system för handläggning och dokumentation gällande barnavårdsärenden.

BBIC är ett system som bygger på en helhetssyn om barns och ungas utveckling, och

utgår från nio grundprinciper utifrån en uttalad värdegrund, teori och metodsyn.

Beskrivning ges om att en intern uppföljning gällande licenskraven under 2012

visade att samtliga krav uppfylldes för barn- och ungdomsgruppen.

Familjestödjarna har sina arbetsplatser utanför kommunhuset och de delar lokaler

med annan verksamhet. Det innebär att familjestödjarna kan uppleva brist på

samtalsrum för besökande och det anses inte optimalt att besök tas emot på
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kontorsrum. Dels har för målgruppen barn och ungdomar lokalens utformning stor

betydelse och dels kan det få konsekvensen att arbetsstationen blockeras för övriga

familjestödjare om kontorsrummet används för besök.

Vid intervju framkommer att kännedom om en gemensam värdegrund och vilken

den är saknas hos flera intervjuade. Någon beskriver sig ha kunskap om

kommunala värdeord och att dessa ska finnas på hemsidan. Vid sökning av hemsida

återfinns de inte och vid websökning av ordet värdegrund framkommer inget

sökresultat inom barn- och ungdomsgruppen. Kommunens gemensamma värdeord

beskrivs vara under implementeringsfas och fortsatt värdegrundsarbete kommer att

ske under hösten 2013.

Det ges beskrivning av att organiseringen och fördelat/tilldelat ansvar mellan

enhetschef och samordnare, möjligen kan påverka att beslut ibland kanske kan

fördröjas. Det eftersom ärenden i särskilda fall kan innebära att ytterst ansvarig

enhetschef måste tillfrågas innan beslut kan fattas. Betydelsen av samordnarens roll

beskrivs som värdefull för enhetens verksamhet genom sin koordinerande funktion.

Synpunkter ges om att enhetschef ibland kan upplevas vara ”en bit ifrån”

verksamheten. Samtidigt framhålls och beskrivs av flera intervjuade att möjligheten

alltid finns att boka in sig för möte hos enhetschef, men att det oftast är

samordnaren som kontaktas i första hand när det behövs i verksamhetsfrågor. Vem

det är som ska kontaktas när det gäller personalfrågor och frågor enskilda

medarbetare har, är självklart för de intervjuade. I dessa fall vänder de sig direkt till

enhetschefen.

Bedömning

Arbetet inom barn- och ungdomsgruppen uppfattas av oss som tillräckligt effektivt

organiserat. Ansvarsfördelningen mellan samordnare och enhetschef innebär att

samordnaren bl.a. koordinerar verksamhetsnära frågor och att vissa specifika

ärenden kräver beslut av enhetschef. Vi uppfattar dock att råd vid

handläggningsärenden ibland även kan tangera ekonomi- och personalansvar vilket

ställer krav på så tydliga ansvarsgränser mellan berörda som möjligt. En

fortlöpande dialog mellan berörda om ansvarsgränser anser vi är ett sätt för att

säkerställa att olika roller och uppdrag inom verksamheten bidrar till fortsatt

effektivitet inom verksamheten.

4.3. Arbetssituation

Socialnämnden/förvaltningen undersöker regelbundet medarbetarnas

uppfattning avseende arbetssituation och arbetsmiljö. Vidtas vid behov åtgärder.

Medarbetarundersökningar innebär en möjlighet för arbetsgivare att inhämta

uppfattningar från medarbetarna gällande deras upplevelse av arbetssituation och

arbetsmiljö. I styrkorten för Gemensam Biståndsenhet framkommer inom
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perspektiv, Medarbetare att Socialförvaltningens ledningsgrupp ska

resultatredovisa en handlingsplan med åtgärder och fokus på sjukfrånvaro samt

utifrån medarbetarundesökningens resultat. Det framkommer även att ett

arbetsmiljöbokslut genomförs varje år och en arbetsmiljödag ska anordnas under

hösten 2014.

Intervju

Vid intervjuer beskrivs det förekomma regelbundna medarbetarundersökningar

inom Gällivare kommun. Det med ett ungefärligt intervall av vartannat år, varav år

2011 var senaste tillfället. Resultatet av undersökningen beskrivs tas upp vid APT

träffar.

Arbetsklimatet inom barn- och ungdomsgruppen beskrivs ha förändrats till det

bättre under de sista åren. Tidigare kunde det finnas en tveksamhet för att ta upp

alla frågor, men det uppges inte vara på det sättet alls idag utan en trygghet finns av

att ta stöd av varandra och gruppen. Samordnarens roll och betydelse lyfts av flera

intervjuade som värdefull. En trygghet beskrivs finnas av att ha samordnaren att

vända sig till i verksamhetsnära frågor.

En nackdel som lyfts är dock att samordnaren inte har en formell ledningsroll vilket

innebär att denne inte innehar ekonomi och personalansvar. Ibland kan vissa

verksamhetsfrågor tangera dessa områden och då får samordnaren vända sig till

enhetschefen med dessa frågor.

Arbetsuppgifterna inom barn- och ungdomsgruppen beskrivs som tuffa och

utmanande och beskrivning ges om att det är ett arbetsområde som inte så många

orkar arbeta så länge inom. Det kan vara svårigheter att släppa arbetet när man går

hem. Det uppges dock att om det inte fanns en god gemenskap i arbetsgruppen

skulle man inte orka med arbetet. Gemenskapen är det som väger upp de tyngre

delarna av arbetet.

Extern handledning ges till grupperna och det beskrivs vara en ovärderlig hjälp i

arbetet vilket underlättar hur man hanterar och klarar av sin arbetssituation.

APT hålls regelbundet och vid dessa möten deltar enhetschef och samtliga grupper

inom gemensam biståndsenhet. Kollegium-möten hålls regelbundet och då deltar

gruppen och samordnaren, men inte enhetschef. Mötena beskrivs ha olika

karaktärer där APT har informationskaraktär i storgrupp, medan kollegium i

mindre grupp har ett mer verksamhetsnära perspektiv och större möjlighet för

ventilation för varje enskild medarbetare inom barn- och ungdomsgruppen.

Bedömning

Regelbundna medarbetarundersökningar genomförs vars resultat tas upp vid

arbetsplatsträffar och arbetsmiljöbokslut redovisas årligen. Arbetsklimatet beskrivs

vara gott och det finns gemenskap i arbetsgruppen vilket har stor betydelse för de

enskildas totala upplevelse av arbetsmiljön.


