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Yttrande över granskning av tillsyn i enskild verksamhet inom
socialtjänsten
Bilagor: Kommunrevisionens revisionsrapport gällande granskning av tillsyn i
enskild verksamhet inom socialtjänsten

Ärendebeskrivning
Rubricerade granskning är genomförd med utgångspunkt i revisorernas
väsentlighets- och riskanalys i 2009 års revisionsplan. Den utgör ett led i
revisorernas årliga bedömning av socialnämnden och utifrån
revisionskriterierna ändamålsenlig skötsel och tillräcklig intern kontroll.
Granskningen av tillsynen i enskild verksamhet inom socialtjänsten består i att
utreda om socialnämnden utövar tillsyn enligt Socialtjänstlagen 13 kap 5 §
samt enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och att bedöma hur
bestämmelserna tillämpas. Utöver det innefattar granskningen att kontrollera
om socialnämnden hämtar in nödvändig kunskap om resultat beträffande den
tillsyn som sker i verksamheter, som kommunen anlitar i andra kommuner.
Genomförande
Med utgångspunkt i gällande riktlinjer har ansvariga handläggare vid
socialförvaltningen intervjuats. Beskrivning av hur verksamheten organiseras
samt hur arbetet genomförs har lämnats.
Avgränsning har skett till hem för vård eller boende inom individ- och
familjeomsorgen
Följande delar har undersökts:
• använda rutiner och kontroller för socialnämndens löpande tillsyn
• om och på vilket sätt tillsynen genomförs i kommunen
• den utvärdering och uppföljning som sker inom ramen för
upphandling av platser för vård eller boende; dock har
bestämmelser i upphandlingsförfarande inte berörts av
granskningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Socialnämndens ansvar
Socialnämnden ska utöva tillsyn för de verksamheter som bedrivs med
tillstånd av länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen. Tillsynen avser
verksamheter som bedrivs inom kommunen och som bedrivs av bolag,
förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ i form av bland andra
hem för vård eller boende. Viktigt att notera att socialnämnden inte har någon
skyldighet och inte heller någon rättighet att utöva tillsyn på verksamhet
utanför kommunen. Däremot finns det inget hinder att socialtjänsten
kontrollerar socialnämnden i den aktuella kommunen som har genomfört
tillsyn och vilken slutsats nämnden kommit fram till.
Resultat från rubricerade granskning
Verksamhet i kommunal regi
Socialnämndens ansvar omfattar inte löpande tillsyn av verksamhet i
kommunal regi utan det ankommer länsstyrelsen. Verksamheten vid Öberga,
Hammarbakkens behandlingshem och boenden för asylsökande flyktingbarn
sköts av anställd personal i kommunen. Kunskaper om verksamheten bottnar
i god kännedom genom långvariga relationer med de personer som ansvarar
för verksamheten. Regelbundna kontakter gör att handläggarna känner sig väl
förtrogen med på det sätt som verksamheterna sköts. Varje enskild placering
följs upp lika noggrant som vid extern placering.
Enskild verksamhet i kommunen
Socialnämnden har ansvar för löpande tillsyn i enskild verksamhet som
bedrivs i kommunen. I dagsläget bedrivs ingen sådan verksamhet i
kommunen varför ingen tillsyn heller görs.
Enskild verksamhet i annan kommun
Beträffande enskild verksamhet i annan kommun så faller tillsyn över den
verksamheten på socialnämnden i den kommunen där verksamheten bedrivs.
Det finns dock inget hinder att socialtjänsten begär upplysningar om den
tillsyn som skett via aktuell kommuns socialnämnd. I dag sker ingen
regelmässig begäran att få ta del av den dokumentationen som upprättats vid
tillsyn i enskilt bedrivna behandlingshem i andra kommuner. I de fall det
förekommit signaler om eventuella missförhållanden så tas kontakter med
länsstyrelsen på socialförvaltningens initiativ.
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Granskningen ger vid handen att en ansvarsfull hantering kring inhämtande
av kunskaper och utbyte av viktig information för hem för vård och boende i
både enskild och kommunal regi har redovisats. Granskningen framhåller
dock att det är väsentligt att arbetssätt och arbetsmetoder dokumenteras i
skriftliga rutiner för handläggning, för att säkra kunskapsöverföring vid
exempelvis byte av personal vid socialförvaltningen.
Avslu tande kommentarer
Revisionen rekommenderar att socialnämnden;
• Upprättar rutinbeskrivningar för den löpande tillsyn som
socialnämnden svarar för i det fall att behandlingshem startas upp i
hemkommunen.
•

Regelmässigt hämtar information om resultat från den tillsyn som
skett i annan kommun.

Förvaltningens yttrande
Socialnämnden känner väl till sitt ansvar för tillsynen av enskilda
behandlingshem. Socialnämnden anser att i det fall ett enskilt
behandlingshem etableras i kommunen kommer nämnden att upprätta
rutiner för den löpande tillsynen.
Enligt gällande regler har den tillsynsmyndighet som funnit brister
i verksamheten vid ett behandlingshem skyldighet att meddela de kommuner
som har placeringar i det aktuella behandlingshemmet varför en regelmässig
inhämtning av tillsynsrapporter synes onödig.

Förvaltningens förslag till beslut
- avge ovanstående yttrande över granskning av tillsyn i enskild verksamhet
inom socialtjänsten.
_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
- avge ovanstående yttrande över granskning av tillsyn i enskild
verksamhet inom socialtjänsten.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Gerd Bergman verksamhetschef individ och familj, Ralph
Nilsson sektionschef vuxensektionen, Anna Norén sektionschef barn och
ungdomssektionen
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