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Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistand 

i. Sormmonadruttning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd. Syftet med 
granskningen är att bedöma om detta arbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med tifträcklig intern kontroll. Granskningens syfte tar utgångspunkt från kommu-
nallagens revisionskapitel. 

Utifrån gemomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att 
kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd bedrivs i allt 
väsenligt på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Bedömning-
en baseras på följande iakttagelser; 

Ett strukturerat arbetssätt för att kartlägga och analysera behoven av ekono-
miskt bistånd tillämpas i stort. Bedämningen baseras på att verksamheten an-
vänder ett IT-stöd för att kartlägga/analysera behovsgrupperna. Uppgifter in-
hämtas även från andra verksamheter för att få en komplett bild av omfattning 
och behov. 

- Verksamheten vidtar i allt väsentligt tillräckliga åtgärder för att minska beroen-
det av ekonomiskt bistånd. Bedömningen baseras på att insatsernas planering 
och genomförande har en tydlig inriktning för att individen ska uppnå egen för-
sörjning 

- Uppföljning och mätning av åtgärdernas effekter och resultat är i stort tillräck-
liga. Bedömningen baseras på att insatser och deltagare i projektet Norrsken 
följs upp regelbundet, familje- och individomsorgen följer försörjningsstödets 
utveckling. Vidare sker återrapportering av det ekonomiska biståndet samt ana-
lys kring detta till nämnden via delårsrapport. 

Ansvarsfördelningen mellan socialnänmden och kommunstyrelse bedöms vara 
tydlig och ändamålsenlig. Bedömningen baseras bl.a. på att nämndens och sty- 
relsens ansvar är reglerat både i lag och i reglemente. 

- Samordningen mellan berörda kommunala verksamheter bedöms i stort ske i 
tillräcklig utsträckning. Bedömningen baseras på att täta och regelbundna kon-
takter sker mellan socialnämndens verksamhet och kommunstyrelsen. För frå-
gor kring barn och unga används riktlinjerna enligt Norrbus. 

För att utveckla verksamheten i framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Att kommunstyrelsen förtydligar flyktingmottagningens ansvar och roll i för-
hållande till övriga berörda förvaltningar för ett effektivare samarbete. 
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insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

2. tralledruing 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har i 2012 års revisionsplan beslutat genomföra en gransk-
ning inom området ekonomiskt bistånd. Valet av granskningsinsats har skett ut-
ifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 

Inom socialtjänsten återfinns individ- och familjeomsorgen. Delar av denna verk-
samhet utgörs av försörjningsstöd mm till enskilda medborgare. År 2010 redovisar 
Arvidsjaur länets högsta kostnad för ekonomiskt bistånd (kr/inv). Ett bristfälligt 
arbete med att motverka bidragsberoende kan riskera dels bestående höga kostna-
der för kommunen dels försämrad livskvalitet för den enskilde bidragsmottagaren. 

Ansvaret för kommunens individ- och familjeomsorg vilar på socialnämnden. I 
kommunstyrelsens uppdrag ingår att svara för områdena sysselsättning och flyk-
tingverksamhet. Därutöver har styrelsen ett övergripande ansvar för att samordna 
kommunens verksamheter. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens insatser för att motverka 
beroende av ekonomiskt bistånd bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med  till- 
räcklig intern kontroll. Följande frågor ska besvaras: 

• Tillämpas ett strukturerat arbetssätt för att kartlägga och analysera behoven 
av ekonomiskt bistånd? Fokus på behovsgrupper och omfattning. 

• Vidtas tillräckliga åtgärder för att minska beroendet av ekonomiskt bistånd? 
Fokus mot om insatserna planeras och utförs på ett strukturerat sätt. 

• Är uppföljning och mätning av åtgärdernas effekter och resultat tifiräckliga? 

• Är ansvars- och arbetsfördelning mellan socialnämnd och kommunstyrelse 
tydlig och ändamålsenlig? 

• Sker en tillräcldig samordning mellan berörda kommunala verksamheter? 

Frågorna utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund om området hante-
ras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

2.3. Metod 
Analys av relevant dokumentation. Intervjuer med socialnämndens ordförande, 
socialchef, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och chef för arbetsmark-
nadsenheten. 1 tid avgränsas granskningen främst till kalenderåret 2012. 
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Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

dQ33. Lagar, hatenna styrdokument och 
uppdrag 

3.1.1. Lagar 
Lag (2009:47) anger att kommunen har möjlighet inom ramen för arbetsmark-
nadspolitiska program, och i samverkan med arbetsförmedlingen, att stå som an-
ordnare av aktiviteter för deltagare i programmen. 

Komnumstyrelsens reglemente 
Enligt kornmunstyrelsens reglemente (KF 2011-02-28) ansvarar kommunstyrelsen 
för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens led-
ningsfunktion ingår att leda och samordna arbetet inom bl.a. sysselsättningsfrågor. 
Åtgärder för att främja sysselsättning utförs av underställd förvaltning. Gransk-
ningen visar att i kommunstyrelsens uppdrag inryrns även flyktingmottagningen 
med undantag av myndighetsutövning, utredningar och beslut om placering. Korn-
munstyrelsen ska vidare följa socialtjänstens arbete och verka för att socialtjänstens 
mål uppfylls. 

Socialtjänstlagen 
Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja människornas ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. För 
personer som inte har förmågan att på egenhand försörja sig själv finns möjligheten 
att via socialtjänsten ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har möjlighet 
enligt socialtjänstlagen att anvisa mottagaren av bistånd till praktik eller annan 
kompetenshöjande aktivitet om den enskilde inte kunnat beredas någon lämplig 
arbetsmarknadsaktivitet. 

Socialnämndens reglemente 
Granskning av socialnämndens reglemente (KF 2011-04-11) visar att nämndens 
ansvarsområde har fastställts, d.v.s. att fullgöra kommunens uppgifter enligt social-
tjänstlagen när det gäller individuellt stöd och förebyggande arbete för barn, unga 
och vuxna. 

3.1.5. Riktlirder för försäljningsstöd 
Granskningen visar att de interna riktlinjer för bedönming och utbetalning av eko-
nomiskt bistånd (reviderad av socialnämnden 2011-09-20 § 79) fastställer vilka 
krav som ska vara uppfyllda för att erhålla ekonomiskt stöd samt riktlinjer för vad 
som anses vara skäliga kostnader. 
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Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

40 Granskraingsresiditat 

Kartläggning och analys av ekonomiskt bi-
stånd 

Inför uppstarten av sysselsättningsprojektet Norrsken år 2009 har det gjorts kart-
läggning av vilka grupper som har störst behov av ekonomiskt bistånd. Av förstudi-
en framgår att behoven är störst inom följande målgrupper: 

1. Ungdomar 
2. Nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

Gemensamt för många i målgruppen är att de saknar yrkesrelaterad kompetens och 
hade ofullständig grundutbildning. Projektet finansieras av bl a socialnämnden, 
arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. 

Inom ramen för projektet har en projektbeskrivning som bl.a. innehåller bak-
grundsbeskrivning, syfte, mål och metod. Bland annat har projektet följande mål: 
att loo % av deltagarna ska upprätta en handlingsplan och att 50 % av de personer 
som fullföljt sin handlingsplan börjar arbeta eller studera. 

Kommunens socialtjänst är organiserad i tre enheter, där individ- och familjeom-
sorgen sköter hanteringen av ekonomiskt bistånd. Verksamheten leds av en enhets-
chef. Övrig personal utgörs huvudsakligen av socialsekreterare. Inom verksamheten 
sker det en återkommande kartläggning och analys hur behoven av ekonomiskt bi-
stånd utvecklas över tiden. Uppgifter inhämtas bl a från flyktingmottagningen över 
hur många som är på väg till kommunen och hur många som är på väg att slussas ut 
från flyktingmottagningens verksamhet. 

Verksamheten disponerar ett IT-stöd där uppgifter om olika grupper kan tas fram. 
Dessa uppgifter följs upp minst två gånger per år, dock görs detta främst när verk-
samheten bedömer att det finns behov. 

Granskningen visar att genomförd kartläggning och analys används som underlag 
för rapportering och redovisning till socialnämnd, t ex i delårsrapporter och bok-
slut. 

Revisionell bedömning: Granskningen bedömer att det i stort tillämpas ett 
strukturerat arbetssätt för att kartlägga och analysera behoven av ekonomiskt bi-
stånd. Bedömningen baseras på att verksamheten använder ett IT-stöd för att kart-
lägga/analysera behovsgrupperna. Uppgifter inhämtas även från andra verksamhe-
ter för att få en komplett bild av omfattning och behov. 

4.2. Insatser 
Insatser för att minska beroendet av ekonomiskt bistånd sker framför allt genom 
sysselsättningsprojektet Norrsken. Projektet riktar sig främst till den målgrupp som 
identifierats i förstudie. 
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Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

Alla som deltar i projektet börjar med att få ett personligt mottagande för att sedan 
skrivas in i projektet och få en individuell handlingsplan för att närma sig arbete 
eller studier, 

Vidare finns ambitionen att de som söker ekonomiskt bistånd även ska delta 
kommunens sysselsättningsprojekt Norrsken, 

Målgrupp: Ungdornar 
Insatsernas inriktning och omfattning är individuellt utformade. Exempel på aktivi-
teter och åtgärder är att ungdomar mellan 16-19 år under 2012 erbjudits feriearbete. 
Deltagarna har även erbjudits läxhjälp och stöd i inläsningen av körkortsteori. 

Granskningen visar att antalet inskrivna ungdomar har minskat jämfört med tidiga-
re år. 

I övrigt framhålls att individ- och familjeomsorgen samverkar med bl.a. skolan, 
primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin för barn och ungdomar med sam-
mansatta behov. 

Målgrupp: Nyanlända och ensamkommandeflyktingbarn 
Granskningen visar att för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn upprättas 
så snart som möjligt en planering tillsammans med arbetsförmedlingen. Sedan sker 
inskrivning på Svenska för invandrare (SFI) samt matchning mot arbete eller studi-
er. Ensamkommande flyktingbarn har möjlighet att få stöd via kommunens arbets-
marknadsenhet upp till 21 års ålder. 

Deltagarna i kommunens sysselsättningsprojekt erbjuds utslussning från projektet, 
vilket kan innehålla föreberedelser till eget boende och försörjning, praktik, kör-
kortsutbildning m.m. 

Nyanlända som befinner sig i slutfasen av SFI kan erbjudas inom kommunen med 
s.k. instegsjobbl. Totalt finns fyra heltidstjänster för detta ändamål. 

I övrigt konstateras att kommunen bedriver öppenvårdsenheten Pärlan för personer 
med alkohol- och drogmissbruk. Detta sker inom ramen för Individ- och familjeom-
sorgens verksamhet. Individens deltagande bygger på frivillighet. Förutom att får 
vårdplaner upprättas erbjuds bl.a. stödsamtal och hjälp i kontakterna med andra 
myndigheter. 

Revisionell bedömning: Vår bedömning är att verksamheten i allt väsentligt 
vidtar tillräckliga åtgärder för att minska beroendet av ekonomiskt bistånd, Be-
dömningen baseras på att insatsernas planering och genomförande har en tydlig 
inriktning för att individen ska uppnå egen försörjning. I samband med att insatsen 
är på väg att ta slut finns utslussningsrutiner för att öka individens möjlighet att 
bibehålla en skälig levnadsstandard. 

Anställningsstöd där staten står för en större del av kostnaderna med villkoret att den an-
ställda är eller under anställningen har avslutat studier vid SPI 
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Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

4.3. Uppföljning och mätning av vidtagna åtgärder 
Projektbeskrivningen fastställer att projektgruppen och styrgruppen ska få ta del av 
projektresultat i syfte att utveckla projektet. Projektplanen beskriver inte närmare 
hur uppföljningen ska ske. Företrädare för projektet uppger att redovisning av pro-
jektets mål sker varje månad till styrgruppen och innehåller uppgifter om antal av-
slutade deltagare, grad av måluppfyllelse samt eventuellt bortfall i underlaget. Styr-
gruppen får även uppföljning av vad deltagarna har för aktivitet tre månader efter 
avslutad ins ats. 

Granskningen av den statistik som producerats innehåller uppföljning av projektets 
målsättningar. Det finns även en beskrivning av underlaget, d.v.s. hur många som 
svarat och vad eventuellt bortfall i underlaget beror på. Av intervju med företrädare 
för projektet sker uppföljningen av projektets insatser löpande genom bl.a. aktivi-
tetslistor och utvärderingsformulär som deltagarna fyller i efter avslutad aktivitet. 
Uppföljningen skickas till administrativ personal i Piteå som sammanställer uppgif-
terna till styrgruppen. Granskningen av styrgruppens uppföljning visar att projek-
tets målgrupper inte har särredovisats. 

Granskningen av uppföljning och mätning av vidtagna åtgärder visar bl.a. att 75 % 
av deltagarna per 2012 har gått ut till arbete eller studier. Vidare finns även en 
sammanställning av personer som lämnat projektet för tre månader sedan och vil-
ken ersättning de får idag. Projektets företrädare framhåller att den statistiken inte 
är komplett då det finns svårigheter att nå dessa personer efter avslutad insats. 

Av intervju med företrädare för individ- och familjeomsorgen framgår att förvalt-
ningen minst två gånger per år gör en genomlysning över hur behovet av försörj-
ningsstöd ser ut i kommunen. Till sin hjälp används främst IT-stöd för att ta fram 
information om behovet av ekonomiskt stöd. 

Granskningen visar att följande utveckling har noterats sedan år 2009: 

År 2009 Ekonomiskt bistånd, tkr År 2010 År 2011 År 2012*  

Ungdomar -25 år 2 052 2 390 2 218 1 335 

Nyanlända/ Ensamkommande 
flyktingbarn 

171 331 329 383 

Totalt 2 223 2 721 2  547 1 738 

*Perioden 2012-01-01-2012-09-30 

Individ- och familjeomsorgen kunde fram t.o.rn år 2011 endast göra mätningar av 
försörjningsstödets omfattning per hushåll och ålder. Under 2012 har ett nytt IT-
stöd införts som kan mäta motsvarande uppgifter per person. Statistiken visar att 
antal hushåll/personer som haft ekonomiskt bidrag har minskat sedan 2010. 

Granskningen visar att återrapportering även sker till socialnämnden i nämndens 
delårsrapport för april 2012. Där framgår att försörjningsstödet ligger på en lägre 
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nivå än under samma tid förra året. Detta förklaras bl. a. med sysselsättningspro-
jektet Norrsken. 

Revisionell bedönming: Vi bedömer att uppföljning och mätning av åtgärdernas 
effekter och resultat är i stort tillräckliga. Bedämningen baseras på att insatser och 
deltagare i projektet Norrsken följs upp regelbundet, familje- och individomsorgen 
följer försörjningsstödets utveckfing. Vidare sker återrapportering av det ekonomis-
ka biståndet samt analys kring detta till nämnden via delårsrapport. 

4.4. Ansvars- och arbetsfördelning mellan politiska 
organ 

Kommunfullmäktige har i reglemente för kommunstyrelsen respektive socialnämn-
den reglerat ansvarsfördelningen mellan organen. Fördelningen redovisas i avsnit-
tet 3.1.2 och 

Granskningen visar att arbetet med att minska behovet av ekonomiskt bistånd ut-
förs av personal inom såväl socialnämndens som kommunstyrelsens verksamheter. 

Av intervju med företrädare för kommunledningen och kommunstyrelsen upplevs 
samarbetet mellan kommunstyrelsen och socialnämnden fungera bra. Gränsen mel-
lan respektive verksamhet samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnden 
upplevs vara tydlig. 

Av intervju med företrädare för socialnämnden framgår att ansvarfördelningen 
mellan kommunstyrelsen och nämnden är tydlig men arbetsfördelningen kan ut-
vecklas. Av intervjun framgår att det finns en brist i kunskapsförmedlingen mellan 
nämnden och kommunstyrelsen vilket påverkar kommunstyrelsens förståelse för 
nämndens arbete. 

På förvaltningsnivå upplevs rollfördelningen vara bra. Socialtjänsten fokuserar på 
motivationsarbete och arbetsmarknadsenheten utformar och genomför insatser 
mot arbete/studier. När det gäller finansiering av projektet visar granskningen att 
socialförvaltningen delfinansierar projektet utifrån antalet deltagare och vilken in-
sats som ska genomföras. Granskningen noterar att liknande finansieringsmodell 
gäller även för exempelvis Arbetsförmedlingen. 

Granskningen av projektbeskrivningen visar att rutiner för samverkan mellan pro-
jektmedlemmarna finns upprättade. Detta styrks av företrädare för projektet. Vida-
re framgår av intervju med företrädare i projektet Norrsken att det finns dokumen-
terad arbetsbeskrivning för bl.a. projektledaren och att ansvars- och arbetsfördel-
ningen upplevs vara tydlig. 

Enligt projektbeskrivningen har rutiner för samverkan mellan projektets samver-
kansparter fastställts. Företrädare för projektet upplever att ansvars och arbetsför-
delningen inom projektet är tydliga. 

Revisionell bedömning: Ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och kom-
munstyrelse bedöms vara tydlig och ändamålsenlig. 
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Bedömningen baseras på att nämndens och styrelsens ansvar är reglerat både i lag 
och i reglemente. Där framgår bl,a. att socialnämnden ska stödja individen till att på 
egen hand försörja sig själv. Kommunstyrelsen ansvarar för att främja sysselsätt-
ning samt bedriva flykfingmottagning. 

På förvaltningsnivå konstateras att arbetsmarknadsenheten bedriver sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder och individ- och familjeomsorgen stöttar individer som 
saknar förmåga att på egen hand försörja sig själva. För dessa ändamål har riktlinjer 
och projektbeskrivningar upprättats. Av intervjuer med företrädare på 	och 
verksamhetsnivå upplever ansvars- och arbetsfördelning som tydlig. 

4.5. Sarnordning 
lagstiftning och interna styrdokument ställs krav på samordning och samverkan 

mellan kommunens verksamheter. 

Enligt socialnämndens reglemente ska nämnden särskilt tillvarata olika samord-
nings- och sanwerkansmöjligheter inom och meflan nämndens verksamhetsområ-
den samt med andra samhällsaktörer. Granskningen konstaterar att det närmare 
inte finns reglerat hur samverkan ska ske. 

Granskningen konstaterar att socialsekreterare och handledare har täta kontakter 
med varandra för att följa deltagarna i projektet Norrsken. Projektiedare och före-
trädare för socialsekreterargruppen regelbundet. Styrgruppen håller regelbundna 
träffar. 

Granskningen visar vidare att för ökad kvalite' i individ- och familjeomsorgens arbe-
te med de ensamkommande flyktingungdomarna har en fillfällig resursförstärkning 
gjorts. Arbetsmarknadsenheten bidrar med drygt 6o % av kostnaden i syfte att bätt-
re möjliggöra pojkarnas integration. 

I frågor kring barn och unga sker sanwerkan enligt riktlinjerna i Norrbus, 1 den 
lokala styrgruppen finns bLa. företrädare från socialförvaltningen representerade. 
Företrädare för socialförvaltningen upplever att detta samarbete kan utvecldas bl.a. 
genom utbildning av personal som jobbar med individerna. 

Av intervju med företrädare för socialförvaltningen framgår att samarbetet med 
kommunstyrelsens verksamhet upplevs fungera bra. Samarbetet sker främst via 
projektet Norrsken och ansvar- och arbetsfördelningen upplevs vara tydlig. Samar-
betet med skolan sker inom ramen för Norrbus. 

Brister finns dock när det gäller den kommunala flykfingmottagningen. Företrädare 
för socialförvaltningen upplever att det saknas ansvar och styrning för detta områ-
de. Kommunens flykfingmottagning är underordnad kommunstyrelsens verksam-
hetsområde. 

Revisionell bedönming: Samordningen mellan berörda kommunala verksamhe-
ter bedöms i stort ske i tillräcklig utsträckning. Bedömningen baseras på att täta och 
regelbundna kontakter sker mellan socialnämndens verksamhet och kommunsty-
relsen. För frågor kring barn och unga används riktlinjerna enligt Norrbus. 
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-----D Linda Morklund, proje ttle 	 Bo Rehnberg, uppdragsledare 

Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd 

I sammanhanget noteras att företrädare för socialförvaltningen upplever flykting-
monagningens styrning och ansvarsfördelning som bristfällig. 
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