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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt 
socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg enligt kontorets förslag samt 
 
att  omedelbar justering sker. 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har under våren 2013 genomfört en inspektion av socialbidragsverksamheten i 
Uppsala kommun. Detta utifrån att flera klienter till Socialstyrelsen klagat på hanteringen av 
sitt ärende. Socialstyrelsen valde även i samband med detta att inte bara göra en inspektion av 
de berörda ärendena utan att göra en större inspektion som berörde stora delar av 
verksamheten. Skälet som anges är att Socialstyrelsen någon gång per år väljer ut en kommun 
som man granskar mer noggrant. 
Socialstyrelsen rapport av resultatet för inspektionen kom nämnden tillhanda i juli 2013. 
Socialstyrelsen har begärt att nämnden inkommer med svar på rapporten senast 130920. 
 
Ärendet 
Yttrande gällande tillsyn enligt socialtjänstlagen av Uppsala kommuns arbete med 
ekonomiskt bistånd. (Dnr 9.2-21753/2012) 
 
Socialstyrelsen genomförde en verksamhetstillsyn i Uppsala kommun av socialtjänstens 
handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen har med anledning av detta begärt att 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) redovisar åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa att: 
•avslagsbeslut, inklusive besvärshänvisning, kommuniceras enskilda, 
•extraordinära utbetalningssätt, som exempelvis matrekvisitioner, används ytterst restriktivt, 
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•krav om urinprov ställs ytterst restriktivt och att ett reellt samtycke till provtagningen 
inhämtas från den enskilde vid varje tillfälle urinprov krävs, 
•krav om rehabilitering, med syfte att komma till rätta med missbruksproblematik, inte ställs 
som villkor för att erhålla ekonomiskt bistånd, 
•det av riktlinjerna tydligt framgår vilken typ av rehabiliterande insatser nämnden kan kräva 
av den enskilde, 
•planering görs tillsammans med den enskilde och att den kontinuerligt följs upp, 
•att det av dokumentationen ska framgå beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse, 
•att bedömningar som ser till den enskildes förmåga, behov och helhetssituation görs i 
samtliga ärenden och att 
•synpunkter och klagomål som kommit till nämndens kännedom systematiskt sammanställs, 
analyseras och utvärderas. 
 
Sedan tillsynen genomfördes har förändringar i organisationen skett och ett arbete pågått 
bland annat för att åtgärda de kritiska punkter som identifierats i samband med inspektionen. 
Det betyder att flera av de punkter som tagits upp i beslutet från Inspektionen för vård och 
omsorg är åtgärdade. Andra delar kommer att åtgärdas i och med verksamhetens nya 
organisation. En revidering av nämndens riktlinjer kommer också att ske under hösten för att 
där förtydliga vissa begrepp och principer. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 FÖRSLAG TIL YTTRANDE 

  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen 
(Dnr 9.2-21753/2012) 
 
Nämnden ser allvarligt på den kritik som inkommit från Socialstyrelsen och avser att 
genomföra samtliga åtgärder. Principer och rutiner för handläggning kommer att införas i 
”Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt”. Rutiner kommer att föras in på kommunens 
intranät som ett stöd för handläggarna. Uppföljning kommer att ske genom systematisk 
ärendegenomgång. Ett stort fokus kommer att ligga på att utredning och annan dokumentation 
är korrekt. En översyn av internkontrollsystemet genomförs under höstenför att säkra att bland 
annat stickprovsuttagen sker med en bra kvalitet. 
 
Avslagsbeslut  
Enligt nämndens riktlinjer ska avslagsbeslut kommuniceras skriftligt, om så inte sker ska det 
framgå att den enskilde har avböjt detta. Genom återkommande genomgång av riktlinjerna 
och sticksprovskontroll av avslagsbeslut kommer nämnden att säkerställa att besluten 
kommuniceras skriftligt. 
 
Extraordinära utbetalningssätt 
Matrekvisitioner används ytterst restriktivt d v s när den enskilde begär det själv, det inte 
finns konto eller kort att utbetala bistånd till. I vissa fall även när det gäller akut bistånd 
avseende medicin då det går snabbare än kontoöverföring eller när det är helt uppenbart att 
biståndet kommer att gå till något annat än det är avsett för. Fr.o.m. 2013 är det möjligt att 
istället för rekvisition använda engångs-, kontantkort på ICA. Användandet av matrekvisition 
har skett i expedition 4 men inte förekommit i expedition 2 vilket beskriver dels att 
målgrupperna skiljer sig åt men också att granskningen i expedition 2 gäller ett urval av akter 
där dokumentationen skett i stort sett ett år senare än i expedition 4. Detta speglar att 
verksamheten över tid i allt mindre utsträckning använt matrekvisitioner. 
 
Krav om urinprov  
Krav om urinprov ställs ytterst restriktivt d v s när det är aktuellt med arbetsmarknadsinsatser 
och det ställs krav om drogfrihet för att få påbörja insatsen. Det kan också ske om klienten vill 
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komma tillbaka till verksamhet som Krami och tidigare blivit utskriven därifrån p.g.a. 
misstänkt återfall och i det läget behöver bevisa sin drogfrihet. 
I expedition 4 handplockas personalen utifrån sin förmåga att arbeta med målgruppen, 
enheten kommer att vara mindre än de andra enheterna i den organisation som startar 130902 
och endast ha specialiserade uppdrag som bygger mycket på samverkan med andra aktörer. 
Det medför att arbetsledarna har större möjlighet att handleda sin personal samt bedriva en 
aktiv uppföljning. 
 
Rehabilitering 
Krav om rehabilitering, som villkor för ekonomiskt bistånd, sker överhuvudtaget inte numera 
då flera rättsfall påvisat att det inte är tillåtet. Inriktningen är att intensifiera samverkan med 
de delar av socialtjänsten som arbetar med rehabilitering och expedition fyras nye enhetschef 
som tillträder 130819 är rekryterad med den kompetensen.  
 
Riktlinjerna ska förtydligas och det arbetet påbörjas i september 2013 och ska vara klart 
senast till årsskiftet 2013/2014. 
 
Delaktighet och planering 
1 september 2013 genomförs en omorganisation av försörjningsstödsverksamheten. Den 
syftar till kontinuitet och en väsentlig minskning av antalet handläggare som möter klienten. 
Varje socialsekreterare kommer att ansvara för 75 ärenden och i dessa ska handlingsplaner 
upprättas gemensamt med den enskilde. I genomsnittsärendet kommer den enskilde möta 
”sin” socialsekreterare var tredje månad och däremellan teamets ende 
socialbidragshandläggare. Dessa två handläggare har ett gemensamt ansvar att kontinuerligt 
följa upp planeringen och att dokumentera de beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse.  
 
Den nya organisationen ger bättre möjlighet att följa upp verksamheten kontinuerligt, varje 
månad kommer det att genomföras en analys och uppföljning av handlingsplaner och läget för 
varje handläggare i sin ärendestock, via systematiska ärendegenomgångar och systematisk 
statistik som analyseras enhetsvis. 
 
Under hösten kommer en utbildning i utredningsmetodik att genomföras. Metodiken innebär 
att klienten i högre grad deltar och gör självskattningar när det gäller egen förmåga samt 
fysisk och psykisk hälsa. 
 
Individuella helhetsbedömningar 
De ärenden som har varit föremål för granskning på expedition 4 handlades innan oktober 
2012. Därefter har arbetsgruppens sammansättning förändrats i o m att det har blivit fler 
socialsekreterare och färre socialbidragshandläggare, sex av sju handläggare är idag 
socialsekreterare. Det har inneburit att utredningarna har en högre kvalitet och på ett helt 
annat sätt än tidigare speglar den sociala situationen och på ett annat sätt lyfter fram 
beroendeproblematik eller psykisk ohälsa som en svårighet i den enskildes liv. Av 
dokumentationen framgår det att motiverande och stödjande samtal bedrivs bland annat för att 
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motivera till kontakt med IFO:s mottagning för vuxna, beroendekliniken med dess 
alkoholmottagning eller råd& behandlingsgrupperna som har kontakt på frivillig basis. 
 
Klagomålshantering 
Nämnden antog 2010-09-15 rutiner för handläggning av synpunkter och klagomål inom 
nämndens myndighetsorganisation. Arbetet med synpunkter och klagomål har inte skötts i 
enlighet med detta beslut, vilket uppmärksammats även innan Socialstyrelsens rapport hade 
anlänt. En ny ansvarig tjänsteman har utsetts som tillsammans med den administrativa 
enheten ska förbättra hanteringen och informationen om detta.  
 
Ett arbete pågår med att systematisera internkontrollarbetet ännu mer och säkerställa att det i 
alla delar samordnas med uppdragskontoret. Detta innebär att det blir mycket tydligt vem som 
ansvarar för vilken del och när det ska vara klart. Information om detta kommer att läggas ut 
på vårt intranät i syfte att skapa tydlighet. Materialet ska ligga ute på intranätet i november 
2013. 
 
Som ett led i att möjliggöra att få in synpunkter på olika sätt kommer ett Brukarråd att inrättas 
med start i september oktober 2013. I Brukarrådet kommer klienter möta ansvarigt 
kommunalråd samt personalrepresentanter och ta upp de åsikter man har.  
 
Övrigt 
Utöver dessa beslutspunkter har IVO tagit upp att enligt 1 kap 1 § SoL ska socialtjänsten 
under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på 
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. IVO har påtalat att nämndens 
insatser ibland behöver ges en annan inriktning, exempelvis när det finns missbruksproblem 
och/eller psykosocial problematik. Motiverande och stödjande insatser kan vara en 
förutsättning för att den enskilde ska samtycka till andra insatser och kunna fullfölja en 
planering. IVO har uppmärksammat att det inte finns uppgifter i någon av de granskande 
akterna att nämnden bedriver någon typ av stödjande och/eller motiverande arbete. IVO vill 
därför uppmärksamma nämnden på vikten av att bedriva sådant arbete när det finns skäl 
därtill.  
 
Nämnden har under många år satsat på kompetensutveckling för all handläggande personal, 
bland genom utbildning i motiverande samtal (MI). Det är en metod som socialsekreterare 
använder i förändringsarbetet med den enskilde.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Nämndesekreterare 
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