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Granskning av ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn
och Ungdomsgruppen inom Socialnämnden

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi granskat om

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

ungdomar. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår

granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden i allt väsentligt har en

ändamålsenlig verksamhet när det gäller stöd till barn och ungdomar. Den

sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar inom fyra kontrollmål som

utarbetats för att besvara den övergripande revisonsfrågan;

 Socialnämndens mål för arbetet med barn och ungdomar är av övergripande
karaktär. I styrkortet för Barn- och ungdomsgruppen inom Gemensam
Biståndsenhet framkommer tydligt de aktiviteter gruppen ska genomföra för att
uppnå målet inom perspektiv Medborgare. För övriga perspektiv är kopplingen
mellan socialnämndens målsättning och barn- och ungdomsgruppens aktiviteter
svårutläst i gruppens styrkort. Det som en följd av att dessa beskrivs ur ett
förvaltningsövergripande perspektiv.

 Arbetsbelastningen upplevs som acceptabel i förhållande till mål och uppdrag när
bemanningen vid Barn- och ungdomsgruppen är fulltalig. Perioder med vakanser
och introduktion av nyanställda som en följd av personalomsättning innebär dock
högre arbetsbelastning vilket vi inte uppfattar påverkar ärendehandläggningen.

 En tillräckligt effektiv organisering uppfattas finnas 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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 Socialförvaltningen genomför regelbundna medarbetarundersökningar vid Barn-
och Ungdomsgruppen och resultatet redovisas vid gruppens arbetsplatsträff.
Redovisning av den utifrån medarbetarundersökningen fastställda handlingsplan
samt de genomförda åtgärderna sker för Socialnämnd. Årligen genomförs
arbetsmiljöbokslut inom Gemensam Biståndsenhet, vilken Barn- och
Ungdomsgruppen tillhör.

Förbättringsområde som noteras inom granskningen vilket kan ge Socialnämnden

möjlighet till ytterligare förbättrad uppföljning och intern kontroll;

 Mer förtydligade och mer preciserade aktiviteter inom samtliga, av

kommunfullmäktige fastställda perspektiv inom Barn och Ungdomsgruppens

styrkort, i syfte att Socialnämndens övergripande mål än tydligare ska genomsyra

och kunna följas inom verksamheten.

Vi emotser nämndens svar på vår granskning till 2013-12-01

Revisorerna i Gällivare kommun
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