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1 Sarnmanfattning och svar på revisionsfrågorna

Kommunens revisorer har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers uppdraget att
granska att arbets- och näringslivsnämnden säkerställer att verksamheten inom arbets-
marknadsenheten sker ändamålsenligt och effektivt. Granskningen har genomförts genom
intervjuer, aktgranskning och analys av styrande dokument.

Granskningen visar en rad förbättringsområden för styrningen av verksamheten men också
för att utveckla arbetet med kvalitet och uppföljning. För att på ett tillfredsställande sätt
säkerställa att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig bör detta ses över och åtgärdas.

Mål, riktlinjer och budget

Nämnden styr verksamheten genom mål, budget och riktlinjer. Att den operativa verk-
samheten inte känner till målen och inte uppfattar budgeten som styrande innebär dock att
styrningen förloras. Vi ser det som nödvändigt att utveckla ett arbetssätt där implemente-
ring av och delaktighet i styrningsprocessen är tydligare.

Varken riktlinjer och checklista fiir ekonomiskt bistånd ger anvisningar för hur en plane-
ring och uppföljning ska göras av insatser för att den enskilde ska klara sin försörjning på
egen hand, vilket vi bedömer som otillfredsställande.

Nämnden säkerställer inte att den interna kontrollen är tillräcklig.

,ear Verksamheternas rutiner

Rutiner för handläggning och dokumentation inom ekonomiskt bistånd och för flykting-
mottagandet bedöms vara tillgodosett men bör ses över för vuxenvården.

Det finns inte rutiner för kvalitetsarbete vilket bör utarbetas.

Arbetsmetoder samt individuell planering och uppföljning

Vi bedömer det som tillfredsställande att utbildning getts för att utföra utredningar gällan-
de vuxna enligt en vedertagen metod vilket är i överensstämmelse med de riktlinjer som
Socialstyrelsen utfärdat för missbruksvården. Vi bedömer det dock som otillfredsställande
att detta tillämpas i liten utsträckning liksom användandet av den vägledning som Social-
styrelsen i övrigt ger i de nationella riktlinjerna.
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Vi bedömer att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte i tillräcklig omfattning arbetar
med planering för att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. En
tydligare planering av åtgärder för att nå ett givet mål vad gäller sysselsättning skulle ock-
så kunna ge effektivitetsvinster vad gäller journalföring.

Vi bedömer det som tillfredsställande att utredningarna inom vuxenvården innehåller en
planering med mål för vården. Revidering av planeringen och uppföljning mot fastställda
mål bedömer vi behöver utvecklas och förbättras.

De arbetsmetoder som används vid insatser inom enhetens vuxenvård och insatser för att
främja insteg på arbetsmarknaden bedöms som adekvata utifrån behov som uppmärksam-
mas. Avtal med externa utförare bidrar till att olika vårdformer kan erbjudas.

Uppsökande och förebyggande verksamhet

Vi bedömer att den uppsökande verksamhet som utförs inom vuxenvården via beroende-
pedagogen är tillräcklig för att informera om socialtjänstens insatser. Detta gäller främst
där missbruksproblematik redan är uppmärksammad.

2 Iniedning

Budget- och skuldrådgivningen är också en viktig förebyggande verksamhet.

Vi bedömer att den information som ges via kommunens hemsida behöver utvecklas.

Samverkan

Vi bedömer att fasta samverkansforum med externa och interna parter liksom en god per-
sonkännedom skulle kunna vara en god förutsättning för att utveckla en ändamålsenlig
samverkan. Granskningen visar inte att den samverkan som sker har några direkta effekter.

2.1 Bakgrund

Socialtjänsten svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomiskt
hjälp och annat bistånd. Den ska aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk
samt arbeta uppsökande för att upplysa om verksamheten och erbjuda hjälp.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem till-
godosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. Bistån-
det ska utformas så att den enskildes förutsättningar att i framtiden klara sin försörjning
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och livsföring förbättras. I arbetet med ekonomiskt bistånd kan socialtjänstens huvudupp-
gift ses som den att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den
andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått./ Socialtjänsten
har som uppgift att även arbeta uppsökande för att upplysa om verksamheten.

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd som inte fyllt 25 år, eller om
särskilda skäl finns, under viss tid skall delta i anvisad verksamhet2.

Stora delar av individ- och familjeomsorgens verksamhet (IFO) är lagbunden. De lagrum
som är aktuella för den granskade verksamheten är delar av socialtjänstlagen (SoL) och
lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

I kommunallagen betonas nämndernas ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt, i en-
lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig3.

Arbetsmarknadsenhetens budget för år 2009 uppgår till nästan 13.5 miljoner kronor. Pro-
gnos för året visar ett minus om 2.5 miljoner kronor vilket till sin helhet finns inom för-
sörjningsstöd (ett utfall om 143 %). I delårsbokslutet konstateras att detta är större än för
kommuner med liknande struktur. Ungdomar konstateras stå för den större delen av ök-
ningen.

Vid intervjuerna beskrivs kommunen som belastad vad gäller missbruk. Som förklaring
förs bland annat fram att högre krav för att få bostad i kringkommunerna leder till att per-
soner med svårigheter bosätter sig i Hylte. Kostnadsjämförelser med liknande kommuner
enligt statisk i WeBor visar att kommunens kostnad för missbruksvård är låg men kostna-
den för ekonomiskt bistånd är hög (se bilaga).

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd i landet under andra kvartalet 2009 visar en ökning
med 20 procent vid jämförelse med andra kvartalet 2008. Till flyktingar har under det
andra kvartalet 2009 betalats ut 4 procent mera i ekonomiskt bistånd och introduktionser-
sättning jämfört med andra kvartalet 2008. Detta ses som en konsekvens av främst lågkon-
junktur vilken kommunerna inte kan påverka

' Socialstyrelsen: (2004) Ekonomiskt bistånd

2 Socialtjänstlag 4 kap 4 §

3 Kommunallagen 6 kap 7 §
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2.2 Uppdrag och revisionsfråga

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har av kommunens revisorer fatt i uppdrag att
granska hur arbets- och näringslivsnämnden säkerställer att verksamheten sker ändamåls-
enligt och effektivt.

Områden som kommer att belysas är:

• Mål, riktlinjer och budget
• Verksamheternas rutiner
• Arbetsmetoder
• Uppsökande och förebyggande verksamhet
• Samverkan
• Individuell planering och uppföljning

Granskningen begränsas till den del i nämndens verksamhet som berör enskilda över 20 år
och som organiseras inom arbetsmarknadsenheten.

2.3 Revisionsmetod

Enskilda och gruppvisa intervjuer har genomförts med nämndens ordförande, förvaltning-
ens ledningspersonal och handläggare av ärenden som rör ekonomiskt bistånd, vuxenvård
och flyktingmottagande. Intervju har också genomförts med beroendepedagog samt hand-
ledare inom två av nämndens verksamheter för arbetsmarknadsåtgärder.

En aktgranskning av sammanlagt tio akter har genomförts. Fyra av dessa rör handläggning
av ekonomiskt bistånd, fyra rör utredning och uppföljning inom vuxenvård och två berör
flyktingmottagande.

För uppdraget relevanta dokument har granskats och analyserats. Dessa har varit måldo-
kument, riktlinjer, budgetdokument och rutiner.

Denna rapport är i sin faktadel avstämt med chefen för arbetsmarknadsenheten och kvali-
tetssäkrad av Inger Kullberg, certifierad kommunal revisor.
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3 Organisation

Arbets- och näringslivsnämnden och dess kontor är en ny verksamhet från år 2007. Inom
nämnden finns tre ansvarsområden, arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor samt folkhäl-
sa.

Inom arbetsmarknadsenheter finns ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, soci-
albidrag, flyktingmottagandet och vuxenverksamheten inom IFO. Ett avtal finns med mi-
grationsverket om att årligen ta emot 40 flyktingar.

Arbetsmarknadsåtgärderna består av insatser som främst riktas till personer som får för-
sörjningsstöd och/eller har missbruksproblem. Inom vuxenvården ges insatser i form av
institutionsplacering, öppna insatser, kontakt- och stödpersoner, stöd till boende med miss-
bruksproblematik, eftervård samt uppsökande och förebyggande verksamhet.

4 Granskningsresultat

4.1 Mål, riktlinjer och budget

På kommunens hemsida framkommer att ett arbete ska pågå för att till år 2010 utveckla
styr- och uppföljningsprocesser med kommunens mål och resursplan i centrum. Genom
detta ska en gemensam styrmodell arbetas fram som tydliggör det politiska ansvaret och
tjänstemanna ansvaret. Detta ska också fokusera på att arbeta fram ett gemensamt system
för kvalitetsutveckling.

Övergripande inom kommunen har kommunfullmäktige fastställt att verksamheterna ska
medverka till helhetssyn och samverkan för att skapa förutsättningar för ett strategiskt och
framtidsinriktat arbetssätt. Verksamheterna ska styra, leda och följa upp all verksamhet för
att nå en kvalitetsutveckling och bedrivas med god ekonomiskt hushållning och en lång-
siktigt uthållig ekonomi i balans.

Enligt delårsbokslut för arbets- och näringslivsnämnden år 2009 är grunden i verksamhe-
ten att skapa  en arbetslinje  från beroende av försörjningsstöd till att individen är fullt ar-
betsför. Ett väl utvecklat samarbete med offentliga organisationer och näringslivet förs
fram som förutsättningar för att lyckas. Enligt delårsbokslutet fortgår ett arbete med att
dokumentera processer och rutiner för att få en bättre kontroll på ekonomi och kvalitet.

Enligt intervjuerna finns en strävan i verksamheten om utökad samverkan för att nå det
övergripande målet i enlighet med arbetslinjen. Detta innebär konkret en planering för att
lokalmässigt kunna flytta samman enhetens handläggare med arbetsförmedlingen.
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Målarbetet

Nämnden har beslutat om  serviceåtaganden,  vilka uttrycker vad medborgaren kan förvän-
ta från verksamheten och  utvecklingsmål,  vilka uttrycker nämndens ambitioner.

Serviceåtagandena säger att flyktingar ska  få  introduktionsprogram inom en månad, att
ungdomar mellan 18 — 24 år ska erbjudas sysselsättning inom fem dagar, att den som är i
akut behov av försörjningsstöd ska erbjudas en personalig kontakt eller kontakt via telefon
samma dag samt att försörjningsstöd ska betalas ut inom tre dagar.

Ett av utvecklingsmålen är att få till stånd en samlokalisering mellan arbetsförmedling,
försäkringskassan och socialsekreterare, ett annat att erbjuda feriearbete för gymnasieung-
domar.

Nämndens ordförande påtalar att nämnden organisation är relativt ny vilket också präglar
styrningen. Enligt enhetschefen är de mål som flnns för verksamheten oftast framtagna i
dialog mellan nämnd och tjänstemännen. Vid intervjuerna med övrig personal framkom-
mer att verksamheterna inte uppfattar att det fmns mål som styr verksamheten, undantaget
flyktingmottagandet. Överhuvudtaget beskrivs nämndens styrning som svag och vid inter-
vjuerna framkommer en önskan om närmare kontakt med nämndens ledamöter.

Budgetprocessen

Enligt mål- och resursplan 2010 — 2012 har budgetarbetet inletts med en gemensam om-
världsanalys för nämnd och verksamhetens personal. Analyser av tidigare utfall har tagits
fram. Det konstateras att inflyttning av personer i behov av försörjningsstöd, förändrade
A-kasseregler och nya sjukförsäkringsregler riskerar att leda till ökade kostnader.

Det prognostiserade underskottet inom ekonomiskt bistånd har uppmärksammats och kon-
stateras till större delen ha sin grund i ökade behov hos gruppen unga. Inför framtiden
kommer samverkan att stimuleras för att effektivisera verksamheten samtidigt som studie-
och yrkesvägledning förstärks inom budgetram för att möta behov som uppstår hos en-
skilda, enligt planen. För att klara att hålla budgetram för missbruksvård har mera före-
byggande arbete och flera insatser på hemmaplan prioriterats.

I planen konstateras att kostnader för ekonomiskt bistånd liksom för institutionsplacering-
ar är svåra att kontrollera och bygger på uppskattningar.

1oktober beslutar nämnden att hos kommunfullmäktige hemställa om utökad ram ekono-
miskt bistånd om 2.5 miljoner för år 2009 och 1 miljon för år 2010.
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Vid intervjuerna uppger personalen att de inte uppfattar att budgeten styr verksamheten
och att detta i många fall uppfattas som omöjligt då verksamheten är så tydligt lagreglerad.
Enligt enhetschefen uppfattar den operativa verksamheten budgeten som styrande när det
gäller arbetsmarknadsåtgärderna och administrationskostnader.

Riktlinjer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  antogs av nämnden i januari 2007 och har reviderats se-
nast i maj i år. Dessa styr handläggning och bedömning av ekonomiskt bistånd. De anger
lagstiftning, kommunens delegation av beslut vid bedömningar och anger lokala ekono-
miska nivåer för bistånd. Vi intervjuerna beskrivs riktlinjerna som ett stöd.

Regler för introduktionsersättning  visar vem som är berättigad till ersättningen och i vilka
situationer det fmns anledning att göra avdrag. För att underlätta flyktingars inträde på ar-
betsmarknaden kan stöd för körkortsutbildning beviljas. Vid intervju framkommer att des-
sa är fastställda av såväl nämnden som KF.

Vid intervjuerna framkommer att verktyg för intern kontroll saknas.

Vid granskning av de styrande och dokumenten och vid intervjuerna framkommer en
otydlighet i vad som är nämndens riktlinjer och vad som är verksamheten rutiner.

Uppföljning av mål, budget och verksamhet

Nämndens delårsbokslut visar att uppföljning av serviceåtgärderna görs utifrån mätbara
kvalitetsindikatorer. De innehåller olika aktiviteter vilka också är tidsatta. Exempelvis
mäts uppfyllelse av åtagandet att  den som är flykting ska få introduktionsprogram inom en
månad  utifrån avvikelsen som får vara högst 15 % enligt kvalitetsindikatorn. Målet är
uppfyllt.

Vid intervjuerna framkommer att nämnden också efterfrågar specifika uppföljningar vilket
innebär att vissa frågor föredras efter anmodan Varje kvartal görs ekonomiskt uppföljning
av utfallet för ekonomiskt bistånd.

Utfallet inom verksamheten har i ett stort antal år inneburit underskott. Vid prognostiserat
underskott efterfrågar nämnden åtgärdsplaner, enligt intervjuerna.

Vid intervjuerna har inte framkommit att nämnden använder någon form av nyckeltal för
att följa upp verksamheten.

1de tre arbetsmarknadsprojekten följs verksamheten upp med hjälp av statistik över vad
respektive inskriven tar vägen efter tiden i verksamheten.
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Vid intervjuerna framkommer att personalen får information om budget och utfall på ar-
betsplatsträffar.

Nämnden ska inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.4 Enhetschefen beskriver att kontroll
av att verksamheten görs stickprovsvis men att detta fått stå tillbaka på grund av hög be-
lastning. Handläggarna uppger att de inte känner till om några kontroller görs.

Bedömning
Vi bedömer att nämndens mål och budget samt uppföljningarna som görs är goda förut-
sättningar för att styra verksamheten. Granskningen visar dock att i övervägande del av
verksamheterna uppfattas inte mål och budget som styrande. Detta är otillfredsställande
och en tydligare implementering och delaktighet bedöms som nödvändig.

Riktlinjer för vuxenvården bör utarbetas.

Då nämnden inte har någon plan för hur den interna kontrollen ska genomföra, bedömer vi
att det inte har säkerställt att den är tillräcklig. Att en kontinuerlig intern kontroll inte prio-
riteras riskerar kännbara konsekvenser för såväl kvalitet som rättssäkerhet.

Anvisningar/handlingsplan för planering och uppföljning av insatser för att komma i sys-
selsättning vid handläggning av ekonomiskt bistånd saknas, vilket vi bedömer som otill-
fredsställande.

4.2 Verksamheternas rutiner

Enligt Socialstyrelsens författningssamlig5 ska säkerställas att det finns rutiner för hand-
läggning och dokumentation av ett ärende, för genomförande av beslutad insats, för hur
uppgifter skall lämnas mellan dem som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för
det praktiska genomförandet av insatsen samt för uppföljning och utvärdering av en beslu-
tad insats.

Vidare ska rutiner finnas för hur fel och brister i verksamhetens skall identifieras, doku-
menteras, analyseras och åtgärdas. Verksamheten ska också ha rutiner för att samla in och
använda synpunkter och klagomål.

4 Kommunallagen kap 3 § 7

SOSFS 2006:11 Om ledningssystem fifor kvalitet i verksamhet enligt SoL, LV1J, LVM och LSS.
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Checklista/riktlinjer missbruk samt övriga vuxna visar i huvudsak olika insatser som kan
beviljas och deras innehåll. Viss hänvisning finns även vad gäller utredningsrutiner.

En checIdista — ekonomiärenden innehåller rutiner för handläggning av ekonomiskt bi-
stånd och för flyktingmottagande. Här framgår också att arbetsmarknadsinsatserna Reali-
teten och Handtaget ska erbjudas alla i behov av försörjningsstöd som står till arbetsmark-
nadens förfogande, att ungdomar under 25 år ska erbjudas sysselsättning inom fem arbets-
dagar, att äldre ska erbjudas sysselsättning om det fmns särskilda skäl samt att missbruka-
re ska anvisas plats först efter att under en månad lämnat negativa urinprov.

För flyktingmottagandet finns en introduktionsplan som beskriver kontakter och uppfölj-
ning.

imer Samtliga handläggare ses varje vecka vid behandlingsgrupp. Här diskuteras enskilda ären-
den vilket leder till att rättssäkerhet eftersträvas genom att bedömningar blir likartade.

4air
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Bedömning
Rutiner för handläggning och dokumentation inom ekonomiskt bistånd och för flykting-
mottagandet bedöms vara tillgodosett.

Rutiner bör också finnas för handläggning och dokumentation vilket inte helt kan anses
tillgodosett enligt de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och bör därför ses över.

Socialstyrelsen ger klara föreskrifter om vilka rutiner som bör finnas gällande kvalitetsar-
bete och för att uppmärksamma fel och brister i verksamheten. Nämnden har inte säker-
ställt att verksamheten utarbetat dessa rutiner vilket är otillfredsställande.

4.3 Arbetsmetoder

Samtliga handläggare, handledare och beroendepedagogen är utbildade i lösningsfokuse-
rade samtal. Detta innebär ett förhållningssätt i mötet med klienten som utgår ifrån hur
denne själv ser på sin situation och sina möjligheter.

Utredningsmetoder

Utredningar av ansökan om ekonomiskt bistånd görs i stort efter checklistan som ger an-
visningar för det administrativa arbetet. 1 övrigt präglas arbetet, liksom övrigt arbetet inom
enheten, av kunskaperna i det lösningsfokuserade förhållningssättet. Detta innebär att ver-
ka för och lyfta fram individens egna lösningar för förändring.
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Inom vuxenvården har utredaren utbildats i ASI6 men endast ett fatal utredningar har ännu
utförs enligt denna metod, enligt intervjuerna.

Socialstyrelsen har 2007 utgivit "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård".
Dessa ska vara vägledande och innehåller ett antal rekommendationer, vilka riktas till
kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvården. Exempelvis förordas användandet
av strukturerade bedömningsinstrument i samband med utredning. Dessa är ännu inte im-
plementerade i kommunens missbruksvård men nämns i nämndens delårsbokslut som en
utmaning under året.

Förändrings-/behandlingsmetoder

Arbetsmarknadsåtgärder
Svensk lokalhistorisk databas  ger sysselsättning till åtta personer genom lönebidragsan-
ställning och ett antal praktikanter med varierande sysselsättningsgrad. Ofta finns bety-
dande sysselsättningshinder i form av psykiskt ohälsa och/eller missbruk. Verksamheten
drivs i samverkan med flera kommuner och innebär att äldre dokument, ofta protokoll,
digitaliseras. Genomströmningen av personer som erbjuds sysselsättning genom detta är
liten. Arbetsförmedlingen och kommunen hänvisar personer hit. Arbetsförmedlingen an-
svarar för utsluss till annan sysselsättning.

Realiteten  har mellan 20 30 inskrivna om hel- eller deltid. Ungdomar och invandrare
prioriteras. Ett avtal fmns med arbetsförmedlingen om att ta emot ungdomar för vägled-
ning. Invandrare ges introduktion genom verksamheten. Verksamheten utreder behov av
insatser och åtgärder samt gör planering för att nå sysselsättning. Olika former av praktik
ordnas härifrån, liksom studiebesök och utbildning. Handledarna arbetar med utredningar
kring möjligheter och eventuella arbetshinder samt planerar och coachar mot uppställda
mål.

Handtaget  erbjuder sysselsättning för omkring 20 — 25 personer från 25 år och uppåt.
Sysselsättningen blir ofta långvarig, ibland i form av OSA7-anställning. Verksamheten far

6 Addiction Severity Index, är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för klienters

missbruksproblem, vilken täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbe-

te, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet.

' Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) som syftar till att ge vissa grupper av personer med funk-
tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med utvecklande inslag. På sikt ska
anställningen kunna leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
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uppdrag från övriga kommunen som kan handla om posthantering, sophantering m m.
Syfte är att öva arbetsförmåga för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Situatio-
nen för de inskrivna kan vara mycket varierande vad gäller förmåga och arbetshinder. Pla-
nering för insatser görs ofta av handledare på Realiteten.

Vid intervjuerna framkommer att de åtgärder/insatser som finns inom kommunen som
stöd för att  få  en sysselsättning ses som värdefulla och ändamålsenliga.

Vård vid missbruk
Verksamhetens beroendepedagog ger stöd främst efter beslut om bistånd. Hon kan även ge
en samtalsserie om tre till fem samtal utan beslut. Stöd ges i form av individuella samtal
som återkommer varje eller varannan vecka. Samtal har grund i samtalsmetodik av olika
slag8. Beslut om stödet fattas oftast för tre månader och kan förlängas efter uppföljning.

Utformningen av samtalen styrs av de behov som är aktuella i kommunen. Flera personer
med en tung missbruksproblematik är aktuella för samtalsbehandlingen.

Extern öppenvård kan beviljas om den interna inte bedöms kunna möta behoven. Exempel
som ges i intervjuerna ärpsykologresurs  för djupare samtal  och  kiropraktisk behandling.

Avtal finns med flera externa institutioner och med Halmstad kommuns verksamheter som
riktas till drogmissbrukare i mera specialiserade former samt till anhöriga, enligt intervju-
erna.

Individuell planering och uppföljning

Den planering som görs tillsammans med den enskilde ska enligt SoL dokumenteras lik-
som genomförandet av beslutad insats. Metoder ska finnas för uppföljning av hur verk-
samheten tillgodoser enskilda och gruppers behov.

Ekonomiskt bistånd
Aktgranskningen visar att fokus i journalanteckningar läggs vid aktiviteter för att få någon
form av sysselsättning och därmed också komma ur beroende av ekonomiskt bistånd. Att
en gemensam planering av åtgärder för att nå detta görs framkommer inte och dokumenta-
tionen handlar främst om en kontroll av vad den enskilde själv gjort, oftast hur många ar-
beten som sökts. Intervjuerna bekräftar att handlingsplaner inte upprättas.

8 MI (motiverande intervju) och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
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Kontakter med arbetsförmedlingen och andra vårdgivare framgår i liten utsträckning vid
aktgranskningen.

Vuxenvård
Vid beslut om insatser inom vuxenvården upprättas en arbetsplan som beskriver mål med
vården. Aktgranskningen visar att uppföljningen ofta är otydlig vad gäller kopplingen till
arbetsplanens mål.

Vid intervjuerna framkommer att uppföljningar ofta handlar om vad klienten vill, snarare
än om målen med vården nåtts. Insatser avslutas om klienten inte längre är intresserad el-
ler om annan insats bedöms kunna ge bättre resultat, enligt intervjuerna.

Flyktingnionagande
Två akter har granskats av denna typ av handläggning. De visar att en konkret planering
gjorts vad gäller sysselsättning och uppföljning mot målen som ställts för att nå sysselsätt-
ning, arbetssättet bekräftas vid intervjuerna.

Bedömning
Vi bedömer det som tillfredsställande att utbildning getts för att utföra utredningar gällan-
de vuxna enligt en vedertagen metod vilket också är i överensstämmelse med de riktlinjer
som Socialstyrelsen utfärdat för missbruksvården. Granskningen visar dock att detta till-
lämpas i liten utsträckning liksom användandet av den vägledning som Socialstyrelsen i
övrigt ger i de nationella riktlinjerna, vilket vi bedömer som otillfredsställande.

Vi bedömer att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte i tillräcklig omfattning arbetar
med planering för att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. En
tydligare planering av åtgärder för att nå ett givet mål vad gäller sysselsättning skulle ock-
så kunna ge effektivitetsvinster i arbetet med journalföring.

Vi bedömer det som tillfredsställande att utredningarna inom vuxenvården innehåller en
planering med mål för vården. Revidering av planeringen och uppföljning mot fastställda
mål bedömer vi behöver utvecklas och förbättras.

De arbetsmetoder som används vid insatser inom enhetens vuxenvård och insatser för att
främja insteg på arbetsmarknaden bedöms som adekvata utifrån behov som uppmärksam-
mas. Avtal med externa utförare bidrar till att olika vårdformer kan erbjudas.

4.4 Uppsökande och förebyggande verksamhet

Det uppsökande och förebyggande arbetet utförs i huvudsak genom beroendepedagogen.
Enligt intervjuerna söker hon upp personer som genom anmälan eller annan kännedom
kan finnas en anledning att känna oro för och besöker kontinuerligt platser där missbruka-
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re vistas. Genom att kommunen inte är så stor finns en stor kännedom om personer vilka
kan behöva stöd.

Budget- och skuldrådgivningen erbjuds vilket är en förebyggande verksamhet.

Det har inte framkommit att nämnden genom annan uppsökande verksamheter informerar
om de insatser som kan erbjudas. Den information som ges på kommunens hemsida säger
att bistånd  i  form av information och behandling förmedlas vad gäller missbruk.

Bedömning
Vi bedömer att den uppsökande verksamhet som utförs är tillräcklig för att informera om
socialtjänstens insatser. Detta gäller främst budget- och skuldrådgivning och där miss-
bruksproblematik redan är uppmärksammad. Då granskningen inte omfattar vilken uppsö-
kande och förebyggande verksamhet som riktas till de lägre åldersgrupperna vilket bör
komplettera det arbete som görs inom nämndens område kommenteras detta ej vidare.

Vi bedömer att den information som ges via kommunens hemsida kan utvecklas för att nå
ett syfte att vara förebyggande.

4.5 Samverkan

Enligt Socialstyrelsens författningssamlig9 ska säkerställas att det finns rutiner som tyd-
liggör ansvaret för samarbete och hur samverkan ska bedrivas.

1 reglemente för arbets- och näringslivsnämnden anges att nämnden tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar att sam-
ordna insatser för olika grupper.

Vid intervjuer beskriver handläggarna att samverkan med andra huvudmän uppfattas som
god. Att kommunen är liten leder till god personkännedom vilket gynnar samverkan.
Samverkan sker i hög omfattning kring enskilda klienter. Ett exempel är träffar med vård-
centralens disktriktsköterska/alkoholsjuksköterska tillsamman med klienten för planering
av insatser. Insatser från andra huvudmän nämns som del i den planering som görs från
socialtjänsten.

Fasta forum finns för träffar med den psykiatriska öppenvården, vårdcentralen, arbetsför-
medlingen, försäkringskassan, polisen och frivården. Forumen syfte är i huvudsak att dis-
kutera kring planering kring enskilda men även för att delge erfarenheter och generella

9 SOSFS 2006:11 Om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
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behov som uppmärksammas i de olika verksamheterna. Genom detta fås en helhet och en
gemensam syn på hur problem kan mötas.

Enligt intervjuerna ingår handläggaren som arbetar med flyktingmottagande i ett nätverk
där hon träffar övriga flyktingsamordnare i länet. Här diskuteras bland annat arbetsmeto-
der för uppföljning och utveckling av verksamheten. Regelbundna träffar med länsstyrel-
sen innebär att information ges om aktuella läget. Information kan vid dessa träffar också
ges från inbjudna, exempelvis migrationsverket och arbetsförmedlingen.

Ansvarsgränser mellan huvudmännen beskrivs som tydligt, vilket är en viktig förutsätt-
ning för en fungerande samverkan.

Även samverkan med övriga kommunala instanser beskrivs som välfungerande. Handläg-
gare inom omsorgen finns i samma byggnad vilket underlättar samverkan enligt intervju-
erna. Ansvarsgränserna beskrivs även här som tydliga. Ett exempel är samverkan med bo-
endestödjarna som finns inom omsorgen och som även kan bli aktuella för IFO:s klienter.

Initiativ har också tagits till gemensamma utbildningsinsatser vilket ytterligare stärkt sam-
verkan, enligt intervjuerna.

Aktgranskningen visar inte att samverkan med andra huvudmän vid utredningen före-
kommer. Journalföringen visar inte exempel på samverkan där annan huvudmans kan an-
ses var ansvarig. Intervjuerna ger också exempel på att nämnden beviljade externa insatser
som hör hemma hos landstinget, exempelvis psykoterapi och behandling för ryggproblem.
Det framkommer inte heller att det finns ärenden där vårdkostnaden delats mellan huvud-
männen, vilket intervjuerna bekräftar. Enligt de nationella riktlinjera för missbruksvård
bör personer med så kallad samsjuklighet, dvs både missbruk och psykisk ohälsa behand-
las från båda huvudmännen samtidigt.

Det har inte framkommit att någon verksamhet drivs i samverkan med annan huvudman,
exempelvis landstinget.

Handledarna inom arbetsmarknadsåtgärderna beskriver en god samverkan inom nämndens
verksamhet och då speciellt med socialsekreterare och Lärcentrum. De beskriver att ge-
mensamma frågor diskuteras för att ytterligare utveckla verksamheten vad gäller möjlighe-
ten att uppnå sysselsättning för så många som möjligt på ett effektivt sätt. Gemensamma
träffar sker kontinuerligt. Även dessa verksamheter deltar i regelbundna träffar med ar-
betsförmedling och med psykiatriska öppenvården.

Vid intervju med nämndens ordförande beskriv att samverkan även sker mellan nämnder-
nas utskott i gemensamma frågor. Detta gäller främst med barn- och ungdomsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden.
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Bedämning
Granskningen visar att arbetsmarknadsenheten samverkan med andra interna och externa
parter i frågor kring individen men även kring generella frågor. Ett antal samverkansforum
finns som säkerställer detta. Det har också framkommit att samverkan upplevs som god
och ansvarsgränserna upplevs som tydliga av såväl tjänstemännen som politiker.

Trots detta ges inga exempel på ett delat kostnadsansvar med andra huvudmän vilket vi
bedömer som bristtälligt. Granskningen visar också att arbetsmarknadsenheten tagit an-
svar för kostnader som åvilar annan huvudman vilket inte kan anses tillfredsställande.
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BILAGA
Kostnadsjämförelser

Hylte kommun har jämförts med ett antal kommuner liksom med ett snitt på tio kommuner
med liknande IFO-struktur som Hylte deflnierade i statistikdatabasen Webor utifrån variablerna
invånare totalt, standardkostnad för IFO samt andel verksamhet i egen regi.
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Kommunens kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder som beredskapsarbete,
offentligt skyddande anställningar, lönebidrag och andra åtgärder som helt eller delvis
nansieras av kommunen. Här ingår också kostnader för arbetslösa ungdomar under 20 år
samt åtgärder som drivs i egen regi av kommunen. Även kommunens kostnader för ut-
vecklingsgarantin för ungdomar i åldern 20 — 24 år som varit arbetslösa i minst 100 dagar.
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