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För beslut i:  
Sociala myndighetsnämnden, Kungälvs kommun 
    
För kännedom till:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

 
Granskning av Sociala myndighetsnämnden 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Kungälvs kommun genomfört en granskning av Sociala 
myndighetsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ärendehantering samt uppföljning 
och kontroll inom sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer och avstämning med berörda 
tjänstemän och politiker. 
 
Granskningen visar att sociala myndighetsnämnden är utformad på så sätt att den är en myndighetsnämnd 
utan egen förvaltning och budget. Verksamheten/förvaltningen som tar fram underlagen inför beslut är 
underställd kommunstyrelsen, som också är anställande myndighet. Nämndens arbete beskrivs således i 
praktiken utföras på ett annat sätt än vad som beskrivs åligga nämnden enligt reglementet. Det innebär att 
nämndens arbetssätt inte följer det av kommunfullmäktige fastställda reglementet fullt ut. (Det gäller i 
huvudsak § 2 punkt 1-3 i reglementet.)  
 
I intervjuer med ledamöter från nämnden beskrivs att nämnden inte har fått några signaler om att 
kommunfullmäktige anser att nämnden arbetar på ett felaktigt sätt och nämnden poängterar att nämnden, i 
den utformning den har idag, inte har resurser att leva upp till reglementet i sin helhet.  
Syftet med granskningen var att bedöma om ärendehandläggning samt uppföljning och kontroll inom 
sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Då 
ärendehandläggningen de facto inte sker inom ramen för nämndens åtagande i praktiken har granskningen 
begränsats till att omfatta de moment som nämndens ledamöter hanterar. Vi har vi vår granskning funnit att 
nämndens arbete avseende beslut gentemot enskilda samt egenkontroll och uppföljning av beslut mot 
enskilda bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
 
Mot bakgrund av vår granskning och för att förtydliga nämndens uppdrag föreslår vi att nämnden tar initiativ till att 
kommunfullmäktige ser över sociala myndighetsnämndens reglemente. Om reglementet även fortsättningsvis ska vara utformat i 
sin nuvarande form bör nämnden agera för att nämnden bereds möjlighet att leva upp till det som reglementet avser att 
nämnden ska utföra. 
 
Kommunrevisionen önskar, senast i februari 2019, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som nämnden 
planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de risker som identifierats ovan. 
 
 
Kungälv den 7 december 2018 
För Kommunrevisionen 
 
 
Christina Carlsson    
Ordförande   
































