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Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten (SN 2019.052)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar det till kommunfullmäktige.

 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten 
med fokus på myndighetsutövning. Revisionen konstaterar att Socialnämnden delvis uppfyllt 
en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Ett 
kontrollmål uppfylls inte, vilket innebär att en uppföljning på individnivå av utförda insatser 
inte är möjlig vilket inte bedöms som tillfredsställande av revisionen. Socialnämnden lämnar 
sitt svar på revisionsapporten i bilagan Återrapport, åtgärder granskning styrning och ledning 
av hemtjänstverksamheten.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden antar föreslaget svar och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §87 SN AU Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 

hemtjänstverksamheten
2. Tjänsteskrivelse Styrning och ledning av hemtjänstens verksamhet
3. Återrapport Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamhet Vallentuna
4. Missiv, Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

Expedieras till 
Kommunstyrelsen Akten
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning 
styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget svar och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövning. Revisionen konstaterar 
att Socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en 
ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Ett kontrollmål uppfylls inte, 
vilket innebär att en uppföljning på individnivå av utfördaa insatser inte är möjlig 
vilket inte bedöms som tillfredsställande av revisionen.
Socialnämnden lämnar sitt svar på revisionsapporten i bilagan Återrapport, åtgärder 
granskning styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.

Handlingar
Tjänsteskrivelse- Svar på revisionens granskning styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten.

Återrapport, åtgärder granskning styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.

Missiv granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten
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Återrapport Granskning av styrning 
och ledning av hemtjänstverksamhet

Beskrivning av revisionsrapporten

Revisorerna har granskat Socialnämndens styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten med fokus på myndighetsutövning. Revisorerna har gett i 
uppdrag till en fristående konsultfirma att genomföra revisionen. I revisionsrapporten 
konstateras att Socialnämnden delvis uppfyllt en god biståndsbedömning genom en 
ändamålsenlig ledning och styrning av densamma. Revisionen har gjorts utifrån fyra 
kontrollmål varav tre bedöms som delvis uppfyllda. Ett kontrollmål uppfylls inte, 
innebärande att en uppföljning på individnivå av utförda insatser inte är möjlig vilket 
inte bedöms som tillfredsställande av revisionen.

Återrapportens upplägg
I denna återrapport gås ett referat till revisorernas synpunkter på de fyra 
kontrollmålen igenom, tillsammans med Socialnämndens svar eller åtgärd efter 
synpunkterna.

Genomgång

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

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Detta bedömer de utifrån att 
det finns uppdaterade riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreenheten som är 
antagna i Socialnämnden. De kan dock konstatera att inte alla rutiner som finns inom
området är nedbrutna från nuvarande riktlinje och behöver
där av revideras. Riktlinjer och rutiner upplevs kända i organisationen.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden reviderar Riktlinjer för handläggning på området vid behov, generellt 
kan sägas att behovet ses över en gång årligen, om inte förändring i aktuell 
lagstiftning eller liknande motiverar översyn eller revidering med tätare intervall. 
Revideringsbeslut om riktlinjer tas i nämnd. Rutinerna är avhängiga Riktlinjerna och 
revideras därför i efterhand. Beslut om förändringar i handläggningsrutiner är 
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verksamhetens egna. Rutinerna ska löpande ses över inom ramarna för 
verksamhetens dagliga arbete. Ett sådant arbete är till sina natur ”aldrig färdigt” utan 
ska ses som ständigt pågående. Detta betyder inte, att rutinerna inte ska vara 
harmoniserade med riktlinjerna. Ett arbete pågår med att uppdatera rutinerna efter 
den senaste revideringen av riktlinjerna.

Kontrollmål 2
”Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning
och rättssäker handläggning.”

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Detta bedömer de 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 de 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. Revisorerna konstaterar, utifrån erhållen 
statistik, skillnader mellan handläggarnas beviljade tid per brukare och
månad. Detta indikerar på att en likvärdig biståndsbedömning inte säkerställts, 
menar revisorerna.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden har tidigare konstaterat att delegationsordningen behöver ses över. I 
det arbetet finns också utrymme att se över att delegationsordningen avseende 
enhetschef på Äldreenhetens delegation stämmer mot andra chefers på motsvarande 
tjänster och är relevant för uppdraget.  Det är också viktigt att verksamheten arbetar 
för att följa delegationsordningen och att dessa rutiner följs och är kända. För att få en 
rättssäker och för den enskilde tydlig handläggning vill Socialnämnden att 
förvaltningen får i uppdrag att fatta beslut om hemtjänsttimmar istället för endast 
insatser. Socialnämnden utesluter inte att delegationsordningen måste ses över även 
utifrån detta. Socialnämnden vidhåller att slutsatsen om skillnader mellan 
handläggarna beviljade tid per brukare och månad är felaktig. 

Serviceinsatser som städ, tvätt och promenad är inte direkt relaterade till den 
enskildes varierande funktionsförmåga i samma omfattning som insatser som hör till 
personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad däremot är direkt relaterad till den 
enskildes funktionsförmåga och kan därmed variera kraftigt i volym till följd av detta. 
När det gäller personlig omvårdnad varierar tiden i de enskilda besluten mellan 0,33 - 
75,5 timmar medan det för städning varierar mellan 1- 4 timmar. Förvaltningens 
bedömning är att det med hjälp av statistiken inte är möjligt att utvisa att besluten 
fattas på icke likvärdigt sätt. Skillnaderna kan mycket väl bero på att olika 
handläggare hanterat personer med olika funktionsförmåga vilket skapat 
skillnaderna.  Handläggardistrikten är geografiska och ett distrikt kan variera från ett 
annat i andelen äldre invånare, samt andelen äldre invånare som ansöker om 
äldreomsorg.  Detta betyder inte att en likvärdig biståndsbedömning inte gjorts utan 
att en individuell bedömning gjorts utifrån kunders olika behov. Att analysera att en 
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likvärdig biståndsbedömning tillämpas är givetvis väsentligt, men ska i så fall göras 
utifrån rätt underlag.

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

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Detta bedömer de 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 dock ett arbete med att ta fram ett system för detta.  Nämnden har 
inte i enlighet med internkontrollplan för 2017 följt upp densamma avseende 
uppföljning av individuella beslut.

Socialnämndens svar/åtgärd
Uppföljning av beslut är kopplad dels till vilka beslut och utformning av dessa som 
delegationsordningen tillåter, samt de praktiska förutsättningarna för att följa upp 
besluten. Ett arbete pågår med att förbättra rutiner för återrapportering både för 
utförare i egenregi och för privata utförare på avtal (LOV). I nutid innebär det att 
både egenregi och privata utförare förväntas redovisa avvikelser i utförd tid mot 
beviljad tid, samt får ett förbättrat verktyg som underlättar både för utförare och 
handläggare på myndighet. Individuella beslut ska följas upp årligen enligt 
internkontrollplan, men så har inte skett under 2018.

På förvaltningen pågår ett arbete för att få verksamhetssystemet TES i drift igen, TES 
möjliggör uppföljning av utförd tid i förhållande till beviljad tid, och skulle om 
erforderliga beslut fattas kunna användas för att både följa upp och ersätta utföraren 
utifrån utförd tid. En styrgrupp har tillsatts för att hålla i detta arbete. Socialnämnden 
planerar att bjuda in förvaltningen att berätta mer om uppföljning på utförd tid, 
hinder och möjligheter samt verksamhetssystemet TES.

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

Revisorernas synpunkter/bedömning
Revisorerna bedömer 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 2017-2018, skriver revisorerna.

Socialnämndens svar/åtgärd
Socialnämnden har i ett redan pågående arbete förbättrat budgetprocessen så att 
budgetansvaret hos chefer är tydligare på myndighetsavdelningen. Ett arbete har 
gjorts med detta och bedöms som åtgärdat med ett fortlöpande arbete som leds av 
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controller på förvaltningen. Ett nytt prognos-och budgetverktyg har införts, Insikt, 
och arbete pågår med att implementera det.

Revisorernas rekommendationer
Efter genomförd granskning har revisorerna lämnat följande rekommendationer till 
Socialnämnden:

1. Säkerställa att rutiner avseende biståndsbedömning/handläggning inom 
myndighetsutövningen uppdateras och blir kända i verksamheten.

2. Säkerställa likabedömning mellan handläggare.
3. Säkerställa att delegationsförteckning överensstämmer med de beslut som 

tas.
4. Säkerställa att utförd tid kan följas upp på ett tillförlitligt sätt.
5. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd 

tidsram.
6. Säkerställa att individuppföljning sker för att beakta att brukaren har den 

insats som denna har rätt till.
7. Säkerställa att budgetansvaret hos chefer i verksamheterna är tydligt.

Socialnämndens svar på rekommendationerna

1. Ett arbete pågår löpande på Äldreenheten med att uppdatera rutiner och göra 
dem kända i verksamheten. Arbetet är till sin karaktär ”aldrig färdigt”. En del 
av de åtgärder som revisorerna rekommenderat kommer i sin tur föranleda 
ny översyn eller framtagande av nya rutiner. Socialnämnden bedömer att 
Äldreenheten själva ansvarar för detta arbete och att åtgärderna är 
tillfredsställande.

2. Ett arbete för att verka för rättssäker handläggning och likabedömning pågår 
löpande på Äldreenheten. Arbetet sker genom systematiska veckomöten där 
berörd personal deltar.De avvikelser i statistik som revisorerna beskriver har 
fått sin förklaring från förvaltningen. Socialnämnden bedömer detta som 
tillfredsställande. Socialnämnden ser att det är viktigt att Äldreenhetens 
synpunkter och erfarenheter tas tillvara i arbetet med att revidera 
delegationsordningen, för att även i fortsättningen kunna verka för rättssäker 
handläggning och likabedömning av ärenden. 

3. Socialnämnden ser att det är viktigt att Äldreenhetens synpunkter och 
erfarenheter tas tillvara i arbetet med att revidera delegationsordningen, då 
delegationsförteckningen inte bara behöver överensstämma med de beslut 
som tas, utan också möjliggöra att rätt instans har möjlighet att enligt 
delegationsordningen fatta nödvändiga och rättssäkra beslut utifrån den 
enskildes behov. Socialnämnden bedömer att återrapport kan ske när arbetet 
delegationsordningen är färdigt, det gäller även relevanta delar från punkt 2.
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4. Socialnämnden planerar att bjuda in förvaltningen 2019/2020 för att få veta 
mer om uppföljning av utförd tid på förvaltningen idag, hinder och 
möjligheter på området uppföljning av utförd tid samt om 
verksamhetssystemet TES . Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda frågan och komma med förslag till beslut.

5. Säkerställa att uppföljning av individuella beslut följs upp inom bestämd 
tidsram. Bevakningar finns i Treserva men arbetsbelastning har hindrat att 
man följer upp i tid. Nu finns nya förutsättningar på Äldreenheten med 
samordnare på heltid och förstärkt personalgrupp. Äldreenheten kommer 
arbeta med att ta fram nya arbetssätt för att möjliggöra en mer effektiv 
individuppföljning inom givna tidsramar. Arbetet kan komma att innebära att 
olika ärenden följs upp på olika sätt, där mer komplexa krävande ärenden 
följs upp mer omfattande och mindre krävande, rutinartade ärenden följs upp 
enklare tex genom stickprov eller inte alls, tex. trygghetslarmsärenden. Även 
dokumentation och förutsättningar för dokumentation om uppföljning 
kommer ses över, vissa delar i samråd med systemförvaltare för Treserva för 
att se om det är möjligt att göra förbättringar. Socialnämnden bedömer 
planerade åtgärder som tillfredsställande.

6. Förbättrade förutsättningar att få in redovisning från både egenregi och 
privata utförare vad gäller avvikelser mot beviljad tid förväntas också 
förbättra möjlighet att säkerställa att individen har den insats som den har 
rätt till, då tex. ändrade behov kommer gå att uppmärksammas bättre. 
Socialnämnden bedömer att detta hör ihop med utförd tid och ser framemot 
mer information i samband med planerat informationstillfälle Utförd tid 
enligt ovan. Delar om planerade åtgärder gällande individuppföljning bedöms 
som tillfredsställande.

7. Socialnämnden har i ett redan pågående arbete förbättrat budgetprocessen så 
att budgetansvaret hos chefer är tydligare på myndighetsavdelningen. Ett 
arbete har gjorts med detta och bedöms som åtgärdat med ett fortlöpande 
arbete som leds av controller på förvaltningen. Ett nytt prognos-och 
budgetverktyg har införts, Insikt, och arbete pågår med att implementera det. 
Socialnämden bedömer de vidtagna åtgärderna som tillfredsställande.

Sammanfattning

Socialnämnden har tagit del av revisorernas rapport. Gällande de kontrollmål som 
delvis uppfyllts finns redan genomförda eller planerade åtgärder som Socialnämnden 
ser kommer förbättra måluppfyllelsen ytterligare. Socialnämnden har valt att bedöma 
åtgärderna som tillfredsställande eller i behov av återrapport. Tillfredsställande 
innebär att ingen uppföljning är nödvändig, mer än som rapportering av 
förbättringsaktivitet i Stratsys. Återrapportering innebär att när arbetet är färdigt vill 
Socialnämnden ta del av planerade eller genomförda åtgärder på nytt. 
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Rapporteringen kan göras inom ramarna för det berörda arbetet (revidering av 
delegationsordning) eller separat (som ett informationsärende). Gällande det 
kontrollmål som bedöms som ej uppfyllt behöver Socialnämnden mer information om 
uppföljning av utförd tid idag, och vilka möjligheter och hinder som finns, samt om 
verksamhetssystemet TES. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
utreda frågan och komma med förslag till beslut.
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