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Uppföljning av granskning av ekonomiskt bistånd 2018
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har genomfört en uppföljning av granskningen av ekonomiskt bistånd 2018. Socialnämndens arbete inom området syftar till att personer med ekonomiskt bistånd ska stärkas till självförsörjning.
Den uppföljande granskningen syftar till att följa upp hur socialnämndens arbete har fortlöpt
med utgångspunkt i de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som framhölls i tidigare genomförd granskning. Det är vår sammanfattade bedömning att nämnden i hög utsträckning har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i 2018 års granskningsrapport. Våra bedömningar grundar sig på följande:
Sedan 2018 har det påbörjats ett förändringsarbete som bedöms ha tydliggjort strukturerna
och uppföljningen av nämndens arbete för att främja självförsörjning.
Det finns tydliga mål, riktlinjer och handlingsplaner för arbetet med ekonomiskt bistånd och
insatser som ska leda till självförsörjning. Nämnden har sedan 2018 års granskning fastställt
en strategisk inriktning med målsättningar och genomfört en processkartläggning som resulterat i en processbeskrivning. Det finns flera anvisningar och rutiner på området. Vi noterar
dock att det finns rutiner där det inte framgår när dessa är upprättade. Rutinerna bör kompletteras med datum och ansvarig funktion för att enklare kunna identifiera behov av revideringar
som en del i arbetet med att utveckla och säkra kvalitet i verksamheten.
Vi bedömer att samverkan såväl internt inom socialnämnden som mellan förvaltningarna har
stärkts genom att det finns en biträdande verksamhetschef med särskilt ansvar för att samordna och koordinera arbetet med arbetsmarknadsinsatser. Det finns övergripande målsättningar som styr samverkan såväl internt som externt med Arbetsförmedlingen. Vi vill uppmärksamma nämnden på att det är av vikt att se över hur de olika målsättningarna inom området
hänger ihop, som en del i att skapa en effektiv organisation och samordning inom arbetsmarknadsområdet.
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Vi rekommenderar socialnämnden att:
Komplettera de skriftliga rutinerna med datum och ansvarig funktion för att enklare
kunna identifiera behov av revideringar
 Göra en översyn/kartläggning över vilka målsättningar som gäller för arbetsmarknadsområdet, för att skapa en tydlig och samlad bild som i sin tur kan ligga till grund för att
stärka effektiviteten och samordningen


Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den
15 oktober 2021.
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