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Granskning av styrning och ledning av hem-
tjänstverksamheten
PwC har på uppdrag av oss ftirtroendevalda revisorer genomfort en granskning i syfte att
bedöma socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med fokus på
myndighetsutövningen.

Utifrån genomfürd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden
delvis uppffllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning
av densamma. Vi noterar dock att ett kontrollmål inte uppfulls, vilket innebär att en upp-
foljning på individnivå av utftirda insatser inte är möjlig, vilket inte är tillfredsställande.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag für den övergripande
bedömningen av revisionsfrågan:
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Kontrollmål Bedömning

Detfinns riktlinjer, rutiner och till-
hörande system för myndighetsutöv-

ning som dr kdndq och tillcimpøs

Vi bedömer kontrollmålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer
ffir biståndsbedömning inom äldreenheten som är antagna i
socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom

området är nedbrutna från nuvarande riktlinje och behöver

därav revideras. Riktlinjer och rutiner upplevs kända i
organisationen.

H andl ciggnings pr o c es s ens utþr m-

ning ger föruts dttningar för likabe-
dömning och r cittssciker handldgg-
ning

Ví bedöme¡ kontrollm,ålet som delvß uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska vecko-
möten i syfte att säkra likabedömning där berörd verksam-

hetschef och handläggare deltar. Det finns en dokumente-

rad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera

inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegations-
fdrteckningen utgår från antal beviljade hemtjänsttimmar
och beslut från verksamheten tas utifrån insatser och vil-
ken tid på dygnet som insatsen utförs.
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Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillna-
der mellan handläggarnas beviljade tid per brukare och
nrånad. Detta indikerar på att en likvärdig biståndsbedöm-
ning inte säkersttillts.

Det sker en strukturerad uppföljning
av beslut och av utJörda iimmar i

.l-ör hål I ande t il I b e s lut

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något stmktu-
rerat system fdr uppfüljning av att brukarna fir den insats

som det beslutats om. De underlag vi erhållit i granskning-

en avser endast beviljade timmar.

Det pågår dock ett arbete med att ta fram ett system fiir
tlel.ta. Nämntlen har inte i enlighet med internkontrollplan
for2017 följt upp densamma avseende uppfìiljning av
individuella beslut.

Det sker en strukturerad uppföljning
och kontroll qv ekonomi och lwalitet

Ví bedömer hontrollmålet som delvís uppfyllt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker
varannan månad till nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrap-

porter, tertialrapporterna samt årsrapporten. Uppföljning
avseende mål fór myndighetsavdelningen sker genom

tertialrapporterna samt åLrsrapporten. Det har dock i
granskningen framkommit otydligheter vem som har bud-
getansvar lór berörda verksamheter under 20 1 7-20 I 8.

\
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Efter genomfürd granskning lämnas fÌiljande rekommendationer till socialnämnden:

o Säkerställa att rutiner avseende biståndsbedömning/handläggning inom myndighets-
utövningen uppdateras och blir kända i verksamheten.

o Säkerställa likabedömning mellan handläggare.
o Säkerställa att delegationsftirteckning överensstämmer med de beslut som tas.

¡ Säkerställa att utford tid kan ftiljas upp på ett tillforlitligt sätt.

o Säkerställa att uppfoljning av individuella beslut ftiljs upp inom bestämd tidsram.
o Säkerställa att individuppftiljning sker ftir att beakta att brukaren har den insats som

denna har rätt till.
o Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

För

Modig
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S crtntnønfø:ttníng o ch reuisi onell
bedömníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat
och bedömt socialnämndens ledning och styrning av hemtjänstverksamheten med
fokus på myndighetsutörmingen.

Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömningen att
socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig
styrning och ledning av densamma.

Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag för den
övergripande bedömningen av revisionsfrågan:

KonhollrnåI

Det finns riktlínj er, rutiner o ch
tillhörsnde systemft)r
myndig hetsutöuning som är kända
och tillämpas

H andltig g ning spr o ce s s ens
u{ormning g er fi ruts ättning ar fiir
Iikab e dö mning o ch r ätt s s äke r
handläggning

Det sker en strukturerad
uppfi)Ijning au beslut och au utfi)rda
timmqr i firhãIlande tiII b eslut

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Bedömning

Ví bedömel- kontrollmâIet som deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade
riktlinjer för biståndsbedömning inom
äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som
finns inom området ár nedbrutna från nuvarande
riktlinje och behöver därav revideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs këinda i
organisationen.

Ví b edömer kontrollmãlet s om deluís
uppfuIIt.
Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska
veckomöten i syfte att säkra likabedömning där
berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen
delegationsordning som vi kan konstatera inte
överensstämmer med de beslut som tas.
Delegationsförteckningen utgår från antal beviljade
hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas
utifrån insatser och vilken tid på dygnet som
insatsen utförs.

Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik,
skillnader mellan handläggarnas beviljade tid per
brukare och månad. Detta indikerar på att en
lilcvärdig biståndsbedömning inte säkerställts.

Vì b ed.ömer kontrolhnãlet s otn ej uppfu IIt.
Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något
strukturerat system för uppföljning av att brukarna
får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade

2av23
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Det sker en strukturerad
uppþIjning och kontroll au ekonomi
och |asalitet

timrnar. Det pågår clock ett albete med att ta fram
ett system för detta. Nämnden har inte i enlighet
med internkontroþlan för zorT följt upp
densamma avseende uppföljning av individuella
beslut.

Ví b ed.ii¡ner kontr olbnãlet sotn deluis
uppfgllt.
Vidbedömer det utifrån att ekonomisk
rapportering sker varannan må'nad till nämnd.

Ekonomisk rapportering skor i samband med
månadsrapporter, tertialrapporterna samt
ärsrapporten. Uppföljning avseende mål för
myndighetsavdelningen sker genom
tertialrapportema samt årsrapporten. Det har dock
i granskningen framkommit otydligheter vem som
har budgetansvar för berörda verksamheter under
zotT-zot8.

Vi rekommenderar socialnämnden följande:

. Säkerställa att rutiner avseendehiståndsherlömning/handläggning inom
myndighetsutörmingen uppdateras och blir kända i verksamheten.

. Säkerställalikabedömningmellanhandläggare.

. Säkerställa att delegationsförteckning överensstämmer med de beslut
som tas.

. Säkerstálla att utfördtidkan följas upp på ett tillf<irlitligt sätt.

. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd
tidsram.

. Säk-erställa att indivrduppföljning sker för att bealcta att brukaren har
den insats som <ienna har rätt tiii.

. Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.
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7 a

7.r. Bøkgrund
Enligt 4 kap r $ Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och livsföring i öwigt. Den enskilda ska genom bistånd
tillförsäkras en skälig lermadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges

för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet.

Alla personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte rätt till bistånd, där-
emot finns alltid rätten att få sin ansökan om bistånd prövad. Rätten att få ett beslut
föregås av en prörming, där myndigheten står för bedömningen av hjälpbehovet
samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en myndighetsföreträdare
som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjälp ska
utgå. Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, Srsiska, psykiska
och/eller sociala funktionshinder eller annan orsakbehöver stöd och hjälp i den
dagliga livsföringen.

Nämnden som ansvarar för hemtjänst har ett ansvar för att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning. Eftersom hemtjänst är en väsentlig verksamhet som med sin
omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det
finns en välfungerande styrning och ledning avverksamheten.

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av
myndighetsutövning/biståndsbedömning fi nns en risk för en rättsosäker
biståndsbedömning för den enskilde. För kommunen kan även eventuella brister i
ledning och styrning av myndighetsutör'ning/biståndsbedömning leda till ökade
kostnader i form av exempelvis högre volymer och högre
personalkostnader/tj änsteköp.

t.z. Sgfte och reuisionqfrû"ga
Syftet är att granska socialnämndens styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

StikerstäIler socialnämnden en öndamåIsenlig styrning ochledning au hemtjättst-
uerksamheten?

Februari 2019
Vallentuna kommun
PwC
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t.p.7. KontrollmäI
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har
följande û.a (+) kontrollmål ftrrmulerats:

1. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas

2. Handläggningsproccsscns utformning gcr förutsättningar för
likabe<iömning och en rãttssäker hantiläggning

3. Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i
förhållande till beslut

4. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

1.5. Metod och ølgr¿insnling
För granskningen har socialchef, avdelningschef myndighetsavdelning,
verksamhetschef äldreenheten, två handläggare inom äldreenheten samt
socialnämndens ordförande intervjuats. En telefonavstämning har hållits mcd
kommunens äldlestrateg och lcommuuens verksamhetschcf för utföraravdclningcn
lildreomsorg har gett kommentarer via mail.

Granskningen har utöver intervjuer genomförts genom dokumentstudier av
relevanta måI, riktlinjer och rutiner. Över dessa finns en förteckning i bilaga r. Även
aktuell statistik över ekonomi, volymer och beslut har inhämtats. En aktgranskning
av totalt 15 ärenden har gjorts.

Revisionsobjehet är socialnämnden. Granskningen har avgränsats till
socialnämndens ansvar avseende biståndsbedömning av hemtjänst för år zotS

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten.

Februari 2019
Vallentuna kommun
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2. II emliöns t í Vo.llenttnlq, kotntÍnnt
Socialnämnden har bland annat ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas
efterfrågan och behov av god service, omvårdnad och goda levnadsvillkor. Lagen om
valfrihetl (LOV) är införd inom hemtjänsten i kommunen sedan t januari zoro. Det
innebär att privata företag får ersättning av kommunen för att utföra tjänster, och
att den som blivit beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. I Vallentuna
finns tio utförare avhemtjänst inklusive kommunens egenregi. To-TS%o av den
hemtjänst som utförs är inom den kommunala hemtjänsten. Natt- och larminsatser
utförs enbart av kommunens hemtjänst.

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning. Förvaltningen har haft sin
nuvarande organisation i cirka två och ett halvt år. Förvaltningen består av ungefür

SSo personer, inklusive timanställda, fördelat på tre avdelningar under socialchefen

- myndighetsavdelningen, utföraravdelningen samt staben.
Myndighetsavdelningen består avfem enheter där äldreenheten ansvarar för
myndighetsutörmingen inom hemtjänsten. Äldreenheten består av ca tio tjänster
med en verksamhetschef, en samordnare (fr.o.m. r feb zorg vars uppgift blir
likställd biträdande chef), en boendesamordnade, två vårdplanerare och resten
handläggare.

Utföraravdelningen var zorS organiserad med en verksamhetschef och fyra
enhetschefer vilka ansvarar för olika geografiska områden inom kommunens
hemtjänst. Fr.o.m. zorg är det uppdelat med en verksamhetschef för särskilt
boende och en för hemtjänstdelen inom utföraravdelningen.

I Lag (eoo8:962) om valfrihetssystem

Februari 2019
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3. Grsnskníngsresultøt

il.t. Ritcttinjer, rutitter och tillhöro;nde system ftr
tnyndíghefsutöuníng

Ka¡úrollrnöI t: Detfírnts ríktlinjer, rutíner och tillhörande systemfor
myndíglrctsutöwthtg sam öt" kända ach tillänryas.

S.t.t. lalcttogelser
Vid socialnämndens sammanträde 4 december zotS beslutades det om nya
Riktliujer för handläggning gällande äldre och personer med funktionsnedsättning
SoL, diarienummer SN zor8.uz. Riktlinjen beskriver arbetet med
biståndsbedömning och beskriver bl. a. beslutsgången och de olika insatser som kan
beviljas. I intervjuerna framkommer att den nya riktlinjen är välkänd i
verksamheten och att handläggare inkluderats i framtagandet av dem.

I nämndens protokoll framgår att revideringen av riktlinjen var planerad att
genomföras tidigare men att arbetet har skjutits upp under året på grund av hög
personalomsättning inom förvaltningen. Dettabekräftas även genom de intervjuer
som genomförts.

Verksamhetschefen för áldreenheten är ansvarig för att t-rnderlag, riktlinjer och
rutiner inom hemtjänstområdet finns och är aktuella. Verksamhetschef beskriver
att med hänsyn till att riktlinjen är ny har inte alla rutiner hunnit uppdateras ännu.
Den tidigare riktlinjen var antagen i juni zor5 och flera av de nuvarande rutinerna
är nedbrutna utifrån denna riktlinje. Vid intervjuer framkommer att en
processbeskrivning skall utarbetas framöver, vilket idag saknas.

Vi har tagit del av fyra delprocessbeskrirmingar uppdelat i stegen "Aktualisera och
förhandsbedöma","IJtreda och bedöma", "Besluta och avsluta handläggning" samt
"Följa upp insatser och avsluta insats". Dokumenten är uppdaterade under första
halvan av zot6. Till varje delprocess finns det utrymme för kommentarer och

hänvisning till broschyrer, checklistor, blanketter samt rutiner för dokumentation i
den al¡tuella delprocessen. Fullständig information utifrån dessa rubriker saknas i
fl era av delprocessbeskrirmingarna.

Vi har vidare tagit del av ett antal rutiner inom området, såsom "Rutin avseende
handläggningstider inom /lldreomsorgen" uppdaterad 2oL4-o4-o 4, "Rutin för
handläggning av ärenden på lildreenheten" som endast innehåller rubriker, samt
dokumentet "Traditionell biståndshandläggning hemtjänst" som saknar datum och

Februari 2019
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innehåller kortfattade punkter kring hur handläggning av ärenden och uppföljning
av beslut går till.

Det finns en aktuell rutin för introduk¡tion av nyanställda vid
myndighetsavdelningen frân zotT-o6-z8. Introduktionen ska säkerställa att berörd
arbetstagare fär tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och
att medarbetaren ska känna sig behövd, delahig och nyttig och vi¡-a stanna kvar på
arbetsplatsen. I rutinen finns checklista för introduktionen och information kring
chefens ansvar samt att alla nyanställda bör få en fadder och vad fadderns uppgift
är. Det finns även ett dokument som heter Information - avdelningsgemensam
introdulition av medarbetare vid myndighetsavdelningen, upprättad 2or7-o1-28,
med övergripande information riktad till den nyanställde.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att kommunen ska börja
använda IBIC (Individens Behov I Centrum). Förvaltningsledningen har dock tagit
ett beslut om att skjuta på införandet och genomföra en förstudie på området under
2OLg.

I intervjuerna beskrivs att dokumentation, rilitlinjer och rutiner tidigare har funnits
i en gemensam mapp digitalt men att det pågår ett arbete med att lägga över all
dokumentation i systemet Stratsys. Vid intervjuer framkommer att Stratsys har
använts inom förvaltningen i flera år men att det tagit tid att utbilda all personal i
systemet och att det dåvarit vihigt att fortsatt använda den gemensamma mappen
för att inte riskera att riktlinjer och rutiner blir svårtillgängliga. De intervjuade
handläggarna upplever att riktlinjer och rutiner finns tillgängliga för dem i Stratsys
och att de olika ruinerna i varierande utsträckning används i det dagliga arbetet.
Handläggarna beskriver svårigheter med Stratsys sökfunktion.

För myndighetsutörming används verksamhetssystemet Treserva. Vid intervjuer
framkommer att Treserva inte är tillräckligt optimalt. Det påtalas att det saknas
vissa funlitioner för att säkerställa att fattat beslut hänger samman med rätt
utredning. Det finns två personer inom äldreenheten som är så kallade super
users/expertanvändare, vilka bl. a. har utökade behörigheter att skicka
supportärenden till IT-avdelningen som kan korrigera felaktiga beslut i Treserva.

5.1.2. Bedömning
Ví b edötner kontr olbnälet s otn deluís uppfu llt. -

Detta bedömer vi utifrån att det finns uppdaterade riktlinjer för biståndsbedömning
inom äldreenheten som är antagna i socialnämnden.

Vi kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom området är nedbrutna
från nuvarande riktlinje och behöver däravrevideras.
Riktlinjer och rutiner upplevs kända i organisationen.
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5.2. Förutsättning ar.ftr líks.bedötnning och
rci ttss¿i ker ha;ndläg gníng

Kantrollmâl p: Handläggningsprocess¿rls utfarmníng aerförutsättningarJör
Iíkabe döntning o ch en r ätts s öker hsndläg g ning .

5.2.1. Iakttagelser

S. 2. 1. i . Ansu ar sþr delníng o ch handläg g ning spr o ce s s

Förvaìtningse}efen ânsvarâr övergripanrìe för äìrìreomsorgcn i förwaltningcn.
Därtill finns en avdelningschef för myndighetsavdelningen och en för
utföraravdelningen samt en stabsavdelning som bland annat stöttar
myndighetsavdelningen och utföraravdelningen med processutveckling.
Förvaltningschefen och avdelningscheferna träffas i ledningsgruppsmöten en gång
per vecka. Avdelningscheferna har sedan i sin tur ledningsmöten inom sina
respektive avdelningar. Under avdelningschefen för myndighetsavdelningen finns
fem enheter med tillhörande verksamhetschef. Verksamhetschefen med ansvar för
äldreenheten sammankallar till morgonmöte med äldreenheten varje dag,
gruppmöte en gång i veckan samt APT en gång i månaden.

I intervjuerna framgår att det zotT och zor8 togs fram gemensamma
uppdragsbeskrivningar inom myndighetsavdelningen för verksamhetschef,
qqmnrrìnqrp r¡prl¡cqrnhetqrrfr¡enì¿ìqre rrtrpdninoqceì¿rpfprqre cqmf hqndläsqqrp

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen påtalar att det är respektive
verksamhetschefs uppdrag att havidare dialog kring hur rollerna fungerar i
praktiken så alla förstår sitt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna beskriver de
generella uppdraget och rnål för rnyndighetsavdelningen samt de uppdrag som
åligger respektive yrkeskategori. De intervjuade beskriver att de känner till sina
respelitive uppdrag i enlighet med uppdragsbeskrirmingen och att de är medvetna
om dokumenten.

I och med Lag(zo17:6rz) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har arbetsbelastningen på äldreenheten kring utskrivningsplaneringar
ökat och sedan i höstas är två av handläggarna ansvariga enbart för
vårdplaneringar. Resterande biståndshandläggare på enheten fördelar ärenden
mellan sig utifrån geografiska områden vilket innebär att alla biståndshandläggare
handlägger alla typer av ärenden. Verksamhetschefen beskriver att varje
handläggare har ca t3o ärenden var, inklusive ärenden om trygghetslarm.

Nedanstående statisk påvisar antalet ärenden per handläggare per den r november
zor8.
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KäIIo' : Vallentuna kommun

I intervjuerna med handläggarna framgår att det inte finns några formella former
för samverkan mellan äldreenhetens handläggare och utförarna men att det är en
tät kontakt mellan handläggare och utförare avseende kunder på individnivå och
beslut. Handläggarna beskriver att de sinsemellan har olika rutiner för i vilka fall de
ringer till utföraren för att meddela om ett beslut. I de rutiner vi tagit del av finns
ingen information kring hur och när kontakt med utförare ska tas i samband med
beslut.

Avdelningschefen för myndighetsavdelningen redogör för den styrgrupp som finns
inom äldreområdet där man ska kunna lyfta frågor och funderingar mellan
myndighetsavdelningen och utförandesidan. En rutin för mötesstruktur och
styrgrupp fastställdes av Socialförvaltningens ledningsgrupp 2018-12-o5. Rutinen
innehåller information kring styrgruppens förutsättningar, dagordning samt
deltagare, vilka är strateg och verksamhetschefer från både myndighetsavdelningen
och utförarsidan inom områdena IFO, LSS, och äldreomsorgen. Avdelningschefen
för myndighetsavdelningen beskriver att tanken med gruppen är att den ska ha
mandat att fattabeslut och göra utvecklingsprocesserna inom området smidigare.

5.2. 1.2. Struktur er ftr likabedömníng
I intervjun med verksamhetschefen för äldreenheten beskrivs den kollegiala
granskning som görs på de veckovisa gruppmötena. I syfte att säkra likabedömning
har handläggarna möjlighet att ta upp ärenden som de anser svårbedömda eller av
någon anledning vill rådfråga sina kollegor om. Vi har tagit del av den rutin som
beskriver vad handläggaren ska förbereda för punlcter kring ärendet innan det tas
upp i gruppen, bl. a. vilken typ av ärende det är, aktuell hälsosituation för kunden
samt aktuella insatser. Vid intervjuer framkommer det dock att de ärenden som tas
upp vid gruppmötena oftast handlar om ledsagning och särskilt boende och inte om
hemtjänstbeslut.

I intervju framkommer att nya former för granskning av likabedömning är aktuellt i
och med den nya samordnare som börjar r februari zor9. Tanken är att
samordnaren ska ha systematiska avstämningar med alla handläggare kring deras
ärenden. Detta var tanken att även den tidigare samordnaren skulle göra men då

'z 
IFO står för individ- och familjeomsorg. LSS är en förkortning för lagen om stöd och

service till vissa fu nktionshindrade.
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denne också var ansvarig för korttidsplatserna fanns inte utrymme att göra
uppföljningar kring likabedömning i den utsträckning som var önskvärt.

S. 2. 1. S. Deleg ationsordning
Socialnämndens delegationsordning är godkänd av nämnden 2or4-L2-ró och
reviderad 2o18-o9-1. I den framgår att biståndshandläggare har rätt att fatta beslut
om hemtjänst upp till rzo timmar per månad, därefter är det verksamhetschef som
behöver fatta beslut om ytterligare tirnmar.

Dc intcrvjuadc handlöggûrna, vcrksamhctschcf samt avdclningschcf upplcvcr
delegationsordningen som tydlig och ár känd i verksamheten.

I intervjuer och saþranskning framkommer att biståndsbeslut beslutas avseende
insatser och inte timmar. Kund debiteras utifrån typ av insatser (personlig
omvårdnad eller service) och vilken tid på dygnet som hjälpen utförs, inte för antal
hemtjainsttimmar. På så sätt överensstämmer inte clelegationsordningen och det
pralrtiska heslutsförfarancì et,

S. 2. 1. 4. Biståndshandläg g arnas beslut
Nedanstående jämförelse påvisar samtligabeslutade insatser under zor8, med
beviljat antal timmar i snitt fördelat på handläggare.

Jämförelse 2018
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KäIla : Vallenfitna kommun, Treseraa sammanstäIlning ar

Nedanstående jämförelse avser antal insatsbeslut för respelitive handläggare under
zor8.
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KöIIa : Vallenhtna kommun, Tresera a sammanställning ar

Det kan konstaterats utifrån ovan statistik att insatserna varierar mellan
handläggarna och vissa insatser som till exempel "personlig omvårdnad - dag" där
spannet är mellan 4,9 till 6,8.

Vidare kan vi konstatera att insatser såsom exempelvis städ, tvätt och promenad har
en mer jämn fördelning.

S. 2.1. S. Aktg ranskning
För revisionsgranskning har en kontroll av 15 avidentifierade hemtjänstärenden
gjorts. Dessa har granskats mot gällande lagar och kommunens styrande dokument.
Aktmaterialet som varit föremål för granskning har varit Beslutsmeddelande
(innehållande formulerad ansökan och beslut), Utredning samt
journalanteckningar kring beslut enligt tillämplig lag.

I de beslutsunderlag vi har tagit del av framgår inte omfattningen i tid för de
godkända insatserna. Av den anledningen kan vi inte stämma av besluten mot
gällande delegationsordning som enligt t6.4.t ger handläggare delegation om beslut
om hjälp i hemmet för äldre och funl<tionshindrade, nivå o-4, högst 12o timmar per
månad. Vidare noterar vi att motiv till beslut i flera fall kan förfydligas.

I majoriteten av de granskade akterna framgår exempelvis inte att handläggaren har
säkerställt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Uppföljning av insatser dokumenteras i journalen.
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Kontrollfråga Kot¡r:ntentø.r

Finns ansökan, skriftlig eller
muntlig?

Vi noterar att de granskade akterna innehåller starkt varierande
uppgiftsmängd gällande inkommen ansökan. I tre av akterna noterar
vi att uppgifterna gällande vilket stöd som ansökts om inte framgår
tydliCt.

Firns beslut som täcker hela
ansökan?

Finns det en
utredning?

I tre av de r5 granskade akterna är den inft¡r¡nation som lämnats
gällande ansökan inte tillräcklig för att kunna bedöma beslutet mot.
Ett exempel är att det i en av akterna står att personen ansöker om
mindre insatser i samband med utskrivning från sjukhus. Det går
därmed inte att jämföra beslut om insatser med ansökan. För öwiga
tolvfinns bcslut som täcker ansökan.
En av de granskade aliterna saknar bifogad utredning.

lir besluten tydligt
formulerade?

Vår bedömning är att samtliga akter innehåller tydligt formulerade
beslut.

Framgår d.et av beslutet vilken
tidsperiod beslutet avser?

Ett av r5 granskacle beslut saknar slutdatum. Tre av de granskacle
besluten gäller tillsvidare, varav ett enbart gäller trygghetslarm.

Framgår det vem som är
beslutsfattare?

Ärbeslutet i enlighet med
delegations ordningen?

Ansvarig beslutsfattare framgår i samtliga granskade akter

Tre av de granskade besluten gdller ett omfattande stöd. Det framgår
dock inte av besluten hur många timmar/minuter som beslutade
insatser omfattar, vadör det inte går att stämma av mot
begränsningar i gällande delegationsordning.

Framgår det av
dokumentation/utredning
motiv till beslut?

Bn av de granskade akterna saknar utredning bifogad till beslutet,
varför motiv inte kan utläsas.

5.2.2. Bedömning
Ví b e dömer kontrollrn&let som deluÍs uppfu llt.

Detta bedömer vi utifrån att det finns systematiska veckomöten i syfte att säkra
likabedömning där berörd verksamhetschef och handläggare deltar.
Det finns en dokumenterad och antagen delegationsordning som vi kan konstatera
inte överensstämmer med de beslut som tas. Delegationsförteckningen utgår från
antal beviljade hemtjänsttimmar och beslut från verksamheten tas utifrån insatser
och vilken tid på dygnet som insatsen utförs.
Vi kan vidare konstatera, utifrån erhållen statistik, skillnader mellan handläggarnas
beviljade tid per brukare och månad. Detta indikerar på att en likvärdig
biståndsbedömning inte säkerställts.
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S.S. Uppfoljning su beslut oeh au u(ftrds tbntnør í
ftrh&llørnde tíll beslut

Kotúrolbnå\3: Det sker en strttktureraduppftIjnùtg au beslut och au utförda
tímnxtr i þrhållande till b e slut.

5.5.1. Iakttagelser

S. 5.1.1. Uppfoljníng du beslut
I Vallentuna kommun har det hittills inte funnits något system för att följa upp
utförda timmar i förhåIlande till beslut, utan statistik finns endast utifrån beviljade
timmar. I intervju med socialchef och i den statistik vi fått ta del av framkommer att
det finns planer och former för hur en uppföljning avutförda timmar i förhållande
till beslut ska se ut framöver.

Verksamhetschefen för äldreenheten beskriver att det finns genomförandeplaner
där det görs en uppföljning av hemtjänsttimmarna. Verksamhetschefen uppger att
det finns en välfungerande och löpande dialog med utförare kring förändrade behov
hos kunderna.

En typ av uppföljning av utförda timmar som görs är att ansvarig handläggare på
äldreenheten granskar inkomna fal¡turor från utförare och stämmer av mot
beställningen samt rapporterar om någon betydande awikelse framkommer.
Handläggarna beskriver att detta görs men att de saknar tid att vidare följa upp
beslut i den mån de önskar. De uppger att det saknas en systematik i hur
handläggare ska fö¡-a upp beslut som går ut, och att handläggarna får försöka att
skapa en överblick genom den lista av bevakningar över beslut som varje
handläggare har.

S. S. 1. 2. Utueckling au beuilj ade timmar
zorT hade totalt drygt åtta procent av befolkningen i kommunen som är 65 år eller
äldre beviljats hemtj änst.
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Tabeli i " Reviljade hemfiänsttirniliar" pr.r' rnå¡r;r¡ì .rc*ì pers{rn 65+

Beviljade/beräImade hem{iåinsttimmar
per månâd och person 65+

2ot4 2()15 2Ot6 2ot7

Vallentuna g6 98 g4 s4

Jämförbara kommuner g6 s4 s6 g6

Pendlingskommuner 36 36 36 35

Stockholms län g6 g7 gr ss

Riket 35 35 35 35

KäIIa: Kolada

Diagrarn r, Reviljade herntjänsttirnmar per månacl oc.h person 65*
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KäIla: Kolada

I tabellen och diagrammet ovan ser vi att de beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt
boende i Vallentuna har minskat något de senaste åren men trenden sticker inte ut
betydande i jämfört med andra kommuner.

Tabell a. Andel invånare 65+ av totalt antal invånare 65+,
i särskilt boende respektive ordinärt boende med hemtjänst, i procent.

2or4 2()15 2ot6 2ot7
Särskiltboende Vallentuna 3,3 2,7 2,3 2,7

Jämförbara kommuner 3,6 3,5 3,6 3,6

Pendlingskommuner 3,7 3,6 3,6 3,5

Stockholms län 3,8 3,7 3,8 3,8
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Ordinåirtboende Vallentuna 7,4 8,o 8,2 8,2

Jämförbara kommuner 6,6 2,6 2,6 7,6

Pendlingskommuner 2,9 8,o 8,o 8,o

Stockholms län 9,3 9,2 9,1 9,o

Riket 8,4 8,4

KäIIa: Kolada

Vi kan utifrån ovan statistik konstatera att antal invånare i särskilt boende har
minskat över tid i Vallentuna kommun. I jämförelse med jämförbara kommuner har
antal invånare i särskilt boende varit konstant mellan 2oL4-2ot7.
Vallentuna kommun har ökat antal invånare i ordinärt boende över tid. I jämförelse
med jämförbara kommuner har det skett en ökning mellan 2oL4-2ot5och därefter
varit konstant.

Diagram ¿. Andel invånare ó5+ av totalt antal inr'ånare 65+, i särskilt respektive
ordinärtboende, i procenf z,ot7.

KäIIa: Kolada

I Tabellerna och diagrammet ovan ser vi att det i Vallentuna är en något lägre andel
av invånare över 65 år som bor i särskilda boendeformer än i
jämförelsekommunerna. Samtidigt är det ungefär en lika stor andel som har
hemtjänst i ordinärt boende som i jämförelsekommunerna.

I intervjuerna framkommer att kommunen ser ett växande behov av platser på
särskilt boende med en befolkning som blir äldre och äldre. De intervjuade påtalar
att det i stort sett alltid är brist pä platser hos kommunens boenden vilket gör att
också tycket på korttidsplatser ökar samt att fler bor hemma länge med allt större
omvårdnadsbehov.
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3. 3. 1. 3. Intern kontr oll
I helårsuppföljningen av internkontrollplanen 2o:i7 framgår att äldreenheten inte
hatle ftiljt rulinen lu'ing uppftiljning av iutlivitluella beslul,, uren a[[ nrånga ärentle¡r
föfis upp innan bestämd tidsram på gmnd av förändrat omvårdnadsbehov.

I halvsårsuppföljningen av internkontrollplanen eorS framgår att kontrollen kring
ärendehantering för året gäller att skriftliga underlag finns samtliga kunder som får
en insats. Utfallet ska presenteras i helårsrapporten.

3.3.2. Bedömning
Ví b edömer kontrolhn&let s orn ej uppfullt.

Detta bedömer vi utifrån att det inte funnits något strukturerat system för
uppföljning av att brukarna får den insats som det beslutats om. De underlag vi
erhållit i granskningen avser endast beviljade timmar. Det pågår clock ett arbete
med att ta fram ett system för detta.

Nämnden har inte i enlighet med internkontrollplan för zorT följt upp densamma
avseende uppföljning av individuella beslut.
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5.4. Uppfoljníng och kontroll su ekonotní och
kuo,lítet

Kontrollmå|4: Det sker en struktut'erctduppfoljttittg ctu ekonotní ochkualítet.

5.4.1. Iakttagelser

3.4.1.1.Kommunens måI
Med kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt formulerar nämnderna mål för
sina respektive områden, varav socialnämndens mål för zorS är följande:

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med
energi och miljö så att påverkan på miljön minskas.

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som lcánnetecknas av ett
gott ledarskap och en god arbetsmiljö.

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten i
jämförelse med föregående år förVallentuna kommuns invånare.

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv.

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda
förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald
och valfrihet.

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa
förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av
ständig tjänsteutveckling.

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga
kundnytta på både kort och lång silit.

I socialnämndens verksamhetsplan formuleras flera aktiviteter för att uppf,'lla
respektive mål.

I uppdragsbeskrivningarna för handläggare, samordnare samt verksamhetschef
inom myndighetsavdelningen står följande:

Mål för myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen har

en hög rättssäkerhet med fokus på invånarens bästa

en god samverkan både internt och externt
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. en god ekonomisk hushållning med en budget i balans

¡ ett utvecklingsarbete med flexibla strukturer och ett effektivt
resursutnyttjande inom avdelningen

Vid intervjuer framkommer att genomgång av målen för verksamheten görs i
samband med medarbetarsamtal. Vi kan i granskningen inte finna någon
beskrirming avhur de fyra målen i uppdragsbeskrivningarna hänger samman med
nämndens mål eller aktiviteter. Avdelningschefen för Myndighetsavdelningen
uppger att samstämmighet mellan målen i verksamhetsplanen och
uppdragsbeskrivningarna är något som förvaltningen kommer att jobba med under
2OL9.

S. 4. 1. 2. UppftIjníng au n7åI
Vid intervjuer framkommer att nämnden erhåller uppföljningar kring
verksamhetsmålen i tertialrapporterna samt årsrapporten, och uppföljningar kring
ekonornin i månadsuppföìjningar för februati, juni och oktober, i
tertialrapporter/bokslut för april, augrrsti och december samt årsrapporten.
Nämnden får därmed ekonomisk rapportering för att följa utvecklingen av
äldreomsorgen och hemtjänsten varannan månad. Rapporterna presenteras genom

att ledamöterna får rapporten skickad till sig och att det sedan under sammanträdet
hålls en kortare dragning med en PowerPoint. De ekonomiska uppföljningarna
innchållcr prognoscr för hclårsutfall och analyser till utfallet. Vi har i granskningen
tagit del av underlag där detta styrks.

Bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmål redovisas genom s¡rmboler med
fürgerna grönt, gult och rött. Grönt innebär att utfallet stämmer överens med
uppsatta mål - uppfullt. Gult innebär att resultatet inte är helt uppnått jämfört mecl

uppsatta mål - delvis uppfyllt/arbete pågår. Rött innebär att inga/begränsade
framsteg ár påvisade för att uppnå uppsatta mäl - ej uppfullt.

I delårsrapporten januari-augusti zorS framkommer att sex av nämndens mål
prognostiseras att upp$illas medan ett måI, Socíalnämnden skauara en attraktiu
arbetsgiuare somkönnetecknas au ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö,
prognostiseras att ej bli uppfyllt och har en låg förändringstakt. Anledningen till att
måiet inte förväntas att upptyiias anges vara att andeien heltidstjänster i
verksamheten inte har ökat samt att andel sjukfrånvaro överstiger 6,5 procent.

5.4.1.5. Budget och budgetansuar
Rambudgeten för socialnämndens uppgår för år zor8 till SoB,9 mnkr. Det finns
ingen budgetpost specifikt för hemtjänst utan budgeten är fördelad på följande
poster: politiskverksamhet, förvaltningsövergripande, insatser enligt SoL, insatser
enligt LSS, HSL samt förebyggande insatser. Ett underskott om 28,1 mnkr för
socialnämnden prognostiseras för zor8. De största awikelserna finns inom insatser
enligt LSS samt förvaltningsövergripande poster.

Enligt intervjuer framkommer att det varit otydlighet vem som haft budgetansvar
för deberörda verksamheterna under zorT-zor8.Inför zorg har det tydliggiorts att
budgetansvaret är på respektive verksamhetschef. Inför zorg har det även
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tydliggjorts hur stabens ekonomifunhion ska stötta verksamhetscheferna.
Verksamhetscheferna ska också vara delaktiga i budgetarbetet fr.o.m. zor9.

S. 4. 1. 4. Kostnader ftr kommunens hemtj änst
En jämförelse av kommunens kostnader för hemtjänst har gjorts. Jämförelsen visar
att Vallentunas kostnader för hemtjänst ligger lägre än jämförbara kommuner,
kommuner i Stockholms län, pendlingskommuner liksom riket i öwigt.

Tabell 3. Kostnad hern{iänst äldreomsorg, kr/brukare

2Ot4 2o15 zot6 zotz

Vallentuna LSo 449 156 o16 146 zz5 tST 2o9

Jämförbara kommuner Lgtgg4 18S 999 194t92 19695r

Stockholms län 186545 t8r877 t9t4g2 rgt7go

Pendlingskommuner zr5 r83 zr7 446 zzz86t 2go o74

Riket 22257L 232409

KäIIa: Kolada

S. 4. t. S. Ku alit et suppfolj ning
I dokumentet Uppföljningsplan 2ot7-2otg avtal, egenkontroll och tillsyn med
diarienummer zo16.188, framgår att uppföljningar ska ske genom avtals-
uppdragsuppföljningar, hälso- och sjukvårdstillsyner, kompletterade uppfriljningar
samt ekonomisk uppföljning av externa utförare. Det anges att avtalsuppföljningar
inom hemtjänsten ska genomföras ojämna år, utan HSl-tillsyn, vid ca sex stycken
enheter men att samtliga utförare ska omfattas av del av uppföljningen.

Det framkommer att löpande kontroller skall utföras av externa utförares
ekonomiska förhållanden. Enligt uppföljningsplanen ska det också finnas ett
pågående arbete med egenkontroll inom allaverksamheter.

Avtals- och uppdragsuppföljning för hemtjänsten 2ot7 presenterades på nämndens
sammanträde zo13-o3-o6. Den samlade bedömningen är att samtliga utförare
arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna goda
levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta
arbete är. Uppfö¡-ningen visar att avtal och uppdrag till stora delar fö¡-s men att det
finns förbättringspotential inom vissa områden. Ett område som nämns är så kallad
social dokumentation, vilket t. ex. handlar om journalanteckningar om hur en insats
har utförts vilket ska vara ett verþg för personalen. I vissa verksamheter är
anteckningarna mycket kortfattade och lång tid kan löpa mellan anteckningarna.
Ett annat område är det systematiska utvecklingsarbetet inom vilket det kan finnas
behov av att öka personalens kunskaper kring awikelsehantering.

Vid intervjuer påtalas att internkontroll, egenkontroll och annan uppföljning av
verksamheten, så väl som ekonomin, fungerar väl och att man lyckas fånga upp de
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aspekter som är i behov av åtgärder. Sociaichcfcn bcsi<river vi<iare att <iet inte aiitiri
tinns en utarbetad systematik kring hur uppföljningen dokumenteras.

I mail från verksamhetschef för utföraravdelningen äldreomsorg framkommer att
Stratsys används för att utföra egenkontroller genom att kvalitetsparametrar
rapporteras in i systemet. I äldreomsorgens rapport löpande egenkontroll zor8
framkommer uppföljningar inom otnrådeua kund, arùel.suriljö, syslenraliskt
utvecklingsarbete, åtgärder samt miljöarbete.

5.4.1 . 6. Bn tka rt tn d ersökning ar
Kommunen genomför varje år en brukarundersökning som kallas 'Vad tycker de
äldre?". Undersökningen är för k¡nder inom såväl exteln som komrnunal regi på
särskilt boende eller med hemtjänstinsatser. I sammanställningen av 2o1B års
"-,1^-.Äl'-;-- f-^-t.^*ñ^ü ^+ ^"^*^4-^l-.^--^^-- -.9++ *^l -9-^¡ .!I-fI¿ -^ -l r: l:----üriLlçrùutalrir16 iidi¡¡iaiiiriiiiËi aLL övalsli'cl(vcilSeii BaLL ffc(I Ifatûf jAmlûft Ii.rgc li(iigafg
år till 6z procent. Sammantaget placerar sig Vallentuna mycket bra i jämförelsen
med liknande kommuner och jdmfört med snittet i rikct. Ncdan töljcr ctt par bilder
från kouunutìelts egetr sarnrnansl"ällning av undersökningar. NKI står för nöjd kund
index.

Jämförelse med riksmedel, Hemtiänst, NKI

94
a8 !8 8a

r2010

"o.J 
.d "-"" doçô dp' .,C *d d_*."n_."d

5.4.2. Bedörnning
Ví b ed.ömer kontr olbnãlet s otn deluís uppfullt.

Vid bedömer det utifrån att ekonomisk rapportering sker varannan månad till
nämnd.

Ekonomisk rapportering sker i samband med månadsrapporter, tertialrapporterna
samt årsrapporten. uppföljning avseende mål för myndighetsavdelningen sker
genom tertialrapporterna samt årsrapporten. Det har dock i granskningen
framkommit otydligheter vem som har budgetansvar för berörda verksamheter
under zotT-zot9.
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BíIøgø"
Vi har tagit del avföljande dokument

Verksamhetsberättelse socialnämnden eorT
Verksamhctsplan zorS
Delårsrapport zorS
Månadsuppföljning j anuari-februari
Månadsuppföljning j anuari-juni
Tertial r (ekonomisk uppföljning januari-april)

Internkontrollplan zor8 helårsuppföljning
Internkontrollplan zorB halvårsuppföljning
Organisationsskiss för socialförvaltningen
Uppföljningsplan zorT-zotg avtal, egenkontroll och tillsyn
Avtals- uppdragsuppföljning hemtjänst zorT
Medarbetarenkät för hemtjänsten i egenregi
Brukarundersökningen'Vad tycker de äldre?"
Socialnämndens delegationsordning
Uppdrag för handläggare på Äldreenheten
Uppdrag för samordnare inom m¡'ndighetsavdelningen
Uppdrag för verksamhetschefer inom myndighetsavdelningen
Information avdelningsgemensam introduk¡tion av medarbetare vid
myndighetsavdelningen
Introduktion av medarbetare på myndighetsavdelningen

Vidare harvi fått del avföljande riktlinjer och rutiner:

. Riktlinjer för handläggning gällande äldre och personer med
funktionsnedsättning SoL, antagen zorS-rz-o4

. Riktlinjer handläggning äldre och personer med funktionsnedsättning SoL,
antagen zo15-o6-15

. Delprocess 1 - Aktualisera och förhandsbedöma

. Delprocess 2 - Utreda och bedöma

. Delprocess 3 - Besluta och avsluta handläggning

. Delprocess 5 - Följa upp insatser och avsluta insats
e Rutin för handläggning av ärenden på Äldreenheten
. Rutin avseende handläggningstider inom Äldreomsorgen
. Traditionellbiståndshandläggninghemtjänst
. Mall för ärendegenomgång
o Rutin för mötesstruktur, styrgrupp för verksamhetsområde
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