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Granskning av framtidens äldreomsorg 
PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att 
bedöma om om socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens 
äldreomsorg och om nämndens kontroll av området är tillräcklig. 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en 
granskning avseende framtidens äldreomsorg. Granskningen syfte var att bedöma om 
socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens äldreomsorg och 
om nämndens kontroll av området är tillräcklig. 

Granskningen har visat att nämnden har god kontroll över sina framtida lokalbehov vad 
gäller särskilda boenden. Det finns också en plan för hur behovet av boendeplatser inom 
särskilt boende ska tillhandahållas. Givet att en plan finns och löpande uppdateras finns 
även förutsättningar för nämnden att följa upp progressen i förhållande till plan och vid 
behov vidta åtgärder. Granskningen har dock visat att det alternativ som finns, skulle 
planen inte förverkligas, bl a innebär köp av platser utanför kommunen. Vi vill med 
anledning av detta uppmana nämnden att i sin framtida planering av äldreomsorgen och 
vid byggnationer av nya särskilda boenden särskilt beakta vikten av att skapa lösningar 
som möjliggör för brukare att fortsatt kunna bo i kommunen. 

Vad gäller kompetensförsörjning så kan vi konstatera att nämnden och förvaltningen har 
en probleminsikt vad gäller de utmaningar som tillgången på adekvat kompetens inom 
äldreomsorgen kommer att innebära under kommande år. Vi har inom ramen för 
granskningen inte tagit del av underlag som visar att nämnden kvantitativt analyserat sina 
framtida kompetensförsörjningsbehov, och heller inte någon tydlig plan med insatser för 
att möta behoven. Detta kan sannolikt även förklara att det inte tydligt går att identifiera 
någon specifik uppföljning och vidtagna åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet. 

Det finns inom nämnden och förvaltningen en vilja att i högre grad utnyttja välfärdsteknik 
samt digitalisering för att tillhandahålla en kvalitativ äldreomsorg och även möta 
utmaningarna på kompetensförsörjningsområdet. Vi har inom granskningen identifierat att 
en handlingsplan för digitalisering finns, och att en rad insatser och nya arbetssätt prövats 
utifrån planen. Denna gällde t o m våren 2022, och behöver därmed uppdateras eller 
ersättas. 

Nämndens kunskap om, planering för och uppföljning av äldreomsorgen ur ett långsiktigt 
perspektiv varierar alltså mellan de studerade områdena. Utifrån genomförd granskning är 
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därför vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt har säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete avseende framtidens äldreomsorg och att nämndens kontroll av 
området inte helt är tillräcklig. 
Vår uppfattning är att nämnden, i syfte att i tid och på ett strategiskt sätt, bör överväga att 
utveckla en samlad långsiktig planering som bygger på en analys av nämndens framtida 
behov inom såväl lokaler och bostäder, som kompetensförsörjning och digitalisering. Inom 
ramen för granskningen har också önskemål om denna typ av övergripande styrdokument 
lyfts. 

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer 
till socialnämnden: 

• att upprätta beslutsunderlag som är heltäckande inom området, dvs. att analyser 
som beslutsunderlag åtminstone omfattar kompetensförsörjning, digitalisering 
samt utbud av boenden. 

• att nämnden, baserat på genomförda analyser, upprättar en plan/strategi som 
tydligt visar inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt. 

• att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med 
framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstepersoner. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört
en granskning avseende framtidens äldreomsorg. Granskningens syfte var att bedöma
om socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens
äldreomsorg och om nämndens kontroll av området är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt
har säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens äldreomsorg och att
nämndens kontroll av området inte helt är tillräcklig.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns det en långsiktig planering inom området? Delvis

Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi
avseende utbud av äldreomsorg?

Delvis

Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Delvis

Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg till omfattning och innehåll?

Nej

Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning
avseende framtidens äldreomsorg?

Delvis

Rekommendation
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande
rekommendationer till socialnämnden:

● att upprätta beslutsunderlag som är heltäckande inom området, dvs. att analyser
som beslutsunderlag åtminstone omfattar kompetensförsörjning, digitalisering samt
utbud av boenden.

● att nämnden, baserat på genomförda analyser, upprättar en plan/strategi som tydligt
visar inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt.

● att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med
framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.
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Inledning
Bakgrund
De kommande årens demografiska utveckling innebär en kraftig ökning av antalet äldre
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder utvecklas långsammare. De ekonomiska
förutsättningarna kommer därför att innebära krav på att “göra mer med mindre”, dvs att
äldreomsorgen bedrivs effektivt idag och med en planering för framtiden. Här finns
också en förväntan att verksamheten ska bedrivas med en hög kvalitet som har sin
utgångspunkt i den enskildes behov.

Med framtidens äldreomsorg avses hur behovet på lång sikt ser ut och hur behovet ska
tillgodoses i form av insatser kopplat till trygghetsboende, demensboende, hemtjänst
m.fl. Vidare avses hur kompetensförsörjningen ska tillgodoses samt hur kommunen
arbetar med digitalisering och välfärdsteknik. Dessa är frågor som tillsammans skapar
förutsättningar för hur äldreomsorgen kommer att se ut i framtiden.

Kommunens äldreomsorg står därför inför stora utmaningar. Detta ställer stora krav på
att verksamheten utformas på ett långsiktigt uthålligt sätt. Ett bristfälligt arbete inom
området riskerar att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre i befolkningen ökar.
Andelen 65 år och äldre ökar i samtliga län och i de flesta av kommunerna. Det är
särskilt andelen 80 år och äldre som ökar, det gäller i alla län och kommuner. I hela riket
beräknas 8 procent av folkmängden vara 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5
procent idag. Ökningen beror på att dödligheten minskar, men också på att de stora
kullarna födda på 1940-talet passerar 80 års ålder de närmaste åren. I Stockholms län
förväntas den lägsta andelen äldre, drygt 6 procent. Detta kan jämföras med dagens
andel på 4 procent i Stockholm. I Vallentuna kommun är dock andelen äldre högre än
genomsnittet för Stockholms län. I december 2021 var andelen äldre än 80 år 8,8% i
kommunen, och åldersfördelningen över 50 år enligt tabell.

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra
en granskning avseende socialnämndens arbete med att utforma framtidens
äldreomsorg.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med
att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig
intern kontroll. Inom ramen för granskningen genomförs en kartläggning av hur
statsbidrag med anledning av pandemin används inom äldreomsorgen.
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Granskningen har genomförts utifrån följande revisionsfrågor:

● Finns det en långsiktig planering inom området?
● Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende utbud av

äldreomsorg?
● Är beslutsunderlagen inom området heltäckande?
● Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens

äldreomsorg till omfattning och innehåll?
● Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende framtidens

äldreomsorg?

Fråga 1-2 utgör underlag för att pröva om granskningsområdet hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Fråga 3-5 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är
tillräcklig.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Denna granskning har haft sin utgångspunkt främst i
nedanstående revisionskriterier:

● Socialtjänstlagen kap 3:1-2
● Kommunallagen kap 6:3 samt 6:6
● Kommuninterna styrdokument som rör granskningsområdet

Den revisionella utgångspunkten för föreliggande granskning bygger på de krav som
utifrån kommunallagen och socialtjänstlagen kan ställas på socialnämnden när det
gäller att ha kunskap om sina kommande behov samt en plan för att kunna möta dessa.
Socialtjänstlagen (SoL 3:1-2 och SoL 5:6) stipulerar att  socialnämnden ska göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor och planera sina
insatser för äldre.

Det är, givet den demografiska utvecklingen som redovisats under bakgrundsavsnittet,
avgörande att en nämnd med ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig och
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet (KL 6:6) för kommunens brukare av
äldreomsorg med framförhållning vidtar åtgärder för att säkerställa kvalitet i
verksamheten. Detta blir också väsentligt för att bidra till en god ekonomisk hushållning
där akuta kostnadsdrivande insatser undviks, och där verksamheten effektiviseras
genom exempelvis nya tekniska och digitala lösningar.

Det är mot ovanstående revisionskriterier som granskningen genomförs.

Avgränsning
Granskningen har avgränsats till att gälla socialnämnden och hur arbetet med att
planera framtidens äldreomsorg sker. Granskningen har även avgränsats till att omfatta
behovsanalys och planering vad gäller boendeplatser (SÄBO), kompetensförsörjning
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och digitalisering. I övrigt vad gäller avgränsning se syfte, revisionsfrågor och metod.
Granskningen har avgränsats i huvudsak till år 2022.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

● Insamling och analys av relevant dokumentation (se bilaga)
● Genomgång av kommunstyrelsens samt socialnämndens protokoll för år 2021 samt

för år 2022 fram till och med juni.
● Intervju har genomförts med:

○ Socialchef
○ Myndighetschef
○ Utförarchef
○ Äldrestrateg och stabschef
○ Socialnämndens ordförande

● Sammanställning och rapportskrivning

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. Rapporten är
kvalitetssäkrad av Carin Hultgren, certifierad kommunal revisor, i enlighet med PwCs
interna riktlinjer för kvalitetssäkring.
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Organisation
I socialnämndens reglemente (giltigt från 1991-12-16 § 128, reviderat 2021-12-13 § 179)
framgår det att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar
inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta innefattar bland
annat ansvar för hemtjänst och särskilt boende.

Inom socialförvaltningen har kommunen fem äldreboenden varav två i egen regi, två
som drivs helt privata samt ett i kommunens lokaler som drivs privat, hemtjänst samt ett
korttidsboende i kommunal regi.

Granskningsresultat

Långsiktig planering
Revisionsfråga 1: Finns det en långsiktig planering inom området?

Iakttagelser
I socialnämndens verksamhetsplan 2022-2024 framgår mål, uppdrag och budget för de
olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Nämndens mål är upprättade
utifrån kommunfullmäktiges kommunövergripande mål. Utifrån de olika nämndsmålen
finns sedan indikatorer och målvärden. Flertalet av de nämndspecifika målen har bäring
på äldreomsorg och långsiktig planering utan att specificera tidsperioder för kort och
lång sikt. Nämndens budgetram och investeringsplan ingår i verksamhetsplanen där
budgetramen för år 2022 visar på att området äldreomsorg har fått utökad budgetram.
Enligt plan kommer budgetramen utökas ytterligare för år 2023 och 2024.

Lokalbehov, särskilda boendeplatser
Socialförvaltningen tar varje år fram en lokalförsörjningsprognos som används som
underlag för socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens övergripande
lokalresursplan. Både lokalförsörjningsprognos och behovsunderlaget omfattar
prognoser 10 år framåt i tiden. Vid intervjuer med representanter för nämnd och
förvaltning framkommer att lokalförsörjningsprognosen ses som ett väsentligt underlag
för arbetet i planering för utformning av boenden i framtidens äldreomsorg.

Kompetensförsörjning
Kopplat till långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning har Vallentuna
kommun tillsammans med facket formulerat en plan för att öka andelen heltidsarbetande
under tidsperioden 2016-2021. Kommunstyrelsen har tagit del av en tjänsteskrivelse,
daterad 2021-09-15, med en rapport om “heltid som norm”. Av rapporten framgår det att
kommunens ledningsgrupp fattat beslut om att ett kommunövergripande och
förvaltningsspecifikt arbete ska fortsätta bedrivas för att möjliggöra så hög andel
heltidsanställningar som möjligt.
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Socialnämnden har i dagsläget inget sammanhållet dokument för personal- och
kompetensförsörjning. Vid intervjuer med förvaltningen framgår att kompetensförsörjning
ses som ett nyckelområde för att kunna säkerställa tillbörlig kvalitet och utbud av
äldreomsorg i framtiden. I nämndens verksamhetsplan 2022-2024 har nämnden målet
“Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsorienterad
samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö”. Till målet står det att
socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och
utveckla bland annat medarbetares kompetens

Digitalisering
Kommunfullmäktige har 2019-01-14 § 11 fastställt en digitaliseringsstrategi för
Vallentuna kommun. Digitaliseringsstrategin anger kommunens långsiktiga avsikter inom
digitaliseringsområdet och den ska vara vägledande för beslut och styrning. I strategin
framgår det att varje förvaltning ska ta fram en handlingsplan för digitalisering för att
arbetet med digitaliseringsfrågorna ska ges ytterligare styrning och struktur.
Socialförvaltningen har en handlingsplan för digitalisering som gällde under HT2019 -
VT 2022.

Bedömning
Finns det en långsiktig planering inom området?

Delvis.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Det finns en lokalförsörjningsprognos som  baseras på en bedömning av  långsiktigt
behov och hur dessa kan tillgodoses med olika typer av boenden. Av intervjuer anges
detta vara ett väsentligt underlag i planering av kommunens särskilda boenden.

● Kommunen visar även medvetenhet att såväl personal- och kompetensförsörjning
som digitalisering kommer vara avgörande för leverans av äldreomsorg på lång sikt,
men har inte realiserat detta i fastställda långsiktiga planeringar inom områdena.

Framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg
Revisionsfråga 2: Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende
utbud av äldreomsorg?

Iakttagelser
Det finns inget sammanhållet beslutat dokument som redogör för kommunens
framtidsstrategi avseende utbudet av äldreomsorgen i kommunen. Från genomförda
intervjuer framförs det en samlad bild av ett behov av att samla alla pågående och
framtida insatser i en äldreplan eller liknande dokument.

Lokalbehov, särskilda boendeplatser
Som konstaterats i föregående revisionsfråga finns  ett dokumenterat underlag för
planering av den framtida äldreomsorgen genom lokalförsörjningsprognos 2023-2032
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och socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens övergripande lokalresursplan.
I lokalförsörjningsprognos 2022-2031 framgår det att under 2021 har det skett
förändringar inom särskilt boende. Förändringarna har lett till att kommunen just nu har
ett överskott på platser på särskilt boende och i dagsläget ingen kö. I prognosen finns
ett diagram där behov och tillgång till SÄBO-platser återfinns. Diagrammet visar att
behovet kommer öka med cirka 100 platser fram till 2031, från 219 till 317 platser. Den
totala kapaciteten bedöms 2031 vara 350 platser, vilket skulle innebära en viss
överkapacitet. I lokalförsörjningsprognosen gör förvaltningen bedömningen att under de
närmaste åren inte finns något ökat behov av korttids- eller växelvårdsplatser.

Vid tidpunkt för framtagande av prognosen fanns en pågående markanvisningstävling
för trygghetsbostäder i västra Vallentuna tätort. Trygghetsboendet kommer inte vara
biståndsbedömt utan ordinärt i sin utformning. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till
tilldelning av markanvisning 2022-04-04 § 61. I prognosen framgår det även att två
privata aktörer har planer på att etablera särskilda boenden i kommunen.

I socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2023-2032 beskrivs behovet
för samtliga geografiska delar av kommunen. Det framgår ett utökat behov av särskilt
boende i Västra Vallentuna. Kapacitetsökningen avseende berörd boendeform beräknas
tillkomma genom att privata aktörer etablerar sig i nordöstra och sydöstra Vallentuna år
2024 och 2025. En av etableringarna sker på kommunal mark och en sker på privat
fastighet, vilket gör att kommunen inte kan säkerställa att etableringarna sker enligt plan.
Kontinuerliga dialoger förs med de anlitade aktörerna, kommunens alternativ vid avbrott
eller förseningar med etableringen av de privata aktörerna uppges vara att upphandla
externa platser utanför kommunen och maximera placeringen på de befintliga boendena
i kommunen.

Kompetensförsörjning
Socialförvaltningen har ansökt om och beviljats statsbidrag till regioner och kommuner
till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidraget har förvaltningen fått i tre omgångar som
använts till nyanställningar, tillfälliga anställningar och befintlig personal. Tillfällig
personal har kallats in för att täcka upp vid sjukdomssymtom hos befintlig personal.
Fördelningen av de tre omgångarna har skett enligt följande:

Omgång Personal Skyddsutrustning Totalt

1 8.7 mnkr 2.0 mnkr 10.7 mnkr

2 4.1 mnkr 11.0 mnkr 15.1 mnkr

3 3.8 mnkr 1.0 mnkr 4.8 mnkr

Totalt 16.6 14.0 30.6

Ingen detaljerad uppföljning av statsbidragens användande har genomförts, dock har
verksamheten under Covid-19 pandemin följts upp i sin helhet. Ingen specifik
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uppföljning av statsbidraget har genomförts då det anses ha använts för att möjliggöra
tillräcklig personaltäthet i de olika verksamheterna, samt inköp av skyddsutrustning.
Bedömningen är att statsbidragen hade önskad effekt och används för att säkerställa
vård för kommunens invånare utan att riskera kommunens ekonomi.

Digitalisering

Förvaltningens digitaliseringsstrateg skapar och förvaltar den handlingsplan som gäller
under HT2019-VT2022. I digitaliseringsstrategin finns exempel på genomförda projekt
och uppdrag, bland annat införande av beröringsfritt låssystem till demensenheter,
digitala möten mellan brukare och närstående inom särskilt boende och digital
beställning av hushållsvaror till hemtjänstkunder. Vid flertalet genomförda intervjuer
framkom ett behov av digitalisering för att möta framtidens behov. Intervjupersoner
beskrev att i framtiden kommer det finnas äldre med större behov, exempelvis äldre med
missbruksproblematik eller äldre med psykisk ohälsa. Det framkom även att det kommer
bli svårigheter att rekrytera personal i framtiden och att digitala verktyg kommer behövas
även på grund av det.

Bedömning
Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg?

Delvis.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Det finns dokumenterade underlag som visar behov och förutsättningar vad gäller
lokalförsörjning/boendeplanering där ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt
behandlas.

● Det saknas tydliga strategier och planering för kompetensförsörjning på kort och
lång sikt, men även hur digitalisering kan utformas för att möta framtida behov.

Beslutsunderlag inom området
Revisionsfråga 3: Är beslutsunderlagen inom området heltäckande?

Iakttagelser

Lokalbehov, särskilda boendeplatser
Nämndens beslutsunderlag och riktning inom framtidens äldreomsorg utgörs främst av

● Lokalförsörjningsprognos 2023-2032
● Socialförvaltningens behovsunderlag till kommunövergripande lokalresursplan

I rapporten avseende behovsunderlag till kommunövergripande lokalresursplan återfinns
en konsekvensanalys för ekonomi och risker med förslaget.

9



I april 2021 formade styrgruppen för äldreomsorg ett uppdrag att utveckla Trygg
hemgång och se över möjligheten till ett demensteam i Vallentuna kommun. Uppdraget
som gavs till projektgruppen var bland annat att arbeta fram ett team vars arbetssätt
fångar upp fler demenssjuka, som i dagsläget inte får det stöd de behöver.
Projektgruppen fick även i uppdrag att teamet skulle ta fram ett arbetssätt för
förebyggande arbete och motivation för att få kunden och anhöriga att förstå vilket stöd,
insats och aktivitet som behövs. Projektgruppen har redovisat sitt resultat och där
framgår det att projektgruppen föreslår att ett äldreteam bildas. I projektgruppens
rapport framgår det att projektgruppen genomfört en risk- och konsekvensanalys.

Socialförvaltningens stab har under år 2019 genomfört en utredning gällande om
trygghetsboende ska vara ordinärt eller biståndsbedömt. Förvaltningen
rekommenderade att förutsättningar för uppförande av ordinärt trygghetsboende i privat
regi utforskas. I utredningen skriver förvaltningen att insatsformen och dess praxis för
biståndsbedömt trygghetsboende ännu inte tagit etablerad form vilket medför risker för
kommunen. Utredningen innehåller jämförelse med andra kommuner och
konsekvensanalyser.

Socialförvaltningens stab har gjort en förstudie gällande platser i särskilt boende för
äldre. Rapporten är inte daterad men är märkt med version 26. Förstudien har sett över
olika vägval för att Vallentuna kommun ska kunna försörja sig på platser i särskilt
boende för äldre utifrån kommunens nuvarande och kommande behov. Förstudien är
gedigen och innehåller både ekonomisk analys, risker, fördelar och nackdelar samt
jämförelser med andra likartade kommuner samt större städer.

Bedömning
Är beslutsunderlagen inom området heltäckande?

Delvis.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● De beslutsunderlag som rör utredning Trygghetsboende, ordinärt eller
biståndsbedömt är att anses som heltäckande och innehåller konsekvensanalys
samt jämförelser med likartade kommuner.

● Underlag för Lokalförsörjningsprognos 2022-2031 innefattar befolkningsförändring
samt kommande behov, dock utan jämförelse med likartade kommuner

● Det saknas däremot beslutsunderlag inom väsentliga områden som berör framtidens
äldreomsorg, exempelvis kompetensförsörjning, digitaliseringsplan samt en
långsiktig äldreomsorgsplan som tar ett helhetsgrepp inom området.
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Uppföljning av arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg
Revisionsfråga 4: Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg till omfattning och innehåll?

Iakttagelser
Som tidigare konstaterats finns inget sammanhållet beslutat dokument som redogör för
kommunens framtidsstrategi avseende utbudet av äldreomsorgen i kommunen. Därmed
finns inte heller fastställda och beslutade riktlinjer för hur förvaltningen ska rapportera
hur det strategiska arbetet med att utveckla framtidens äldreomsorg fortlöper.

I socialnämndens verksamhetsberättelse 2021 står det att nämndens största utmaning
är att möta framtidens ökade volymer och behov med bibehållen kvalitet. Bland gruppen
äldre sker den största volymökningen. Nämnden skriver vidare att det blir allt fler äldre
med ökade och mer komplexa behov under en längre tid och att det krävs ett utökat
förebyggande och hälsofrämjande arbete. För att klara framtidens utmaningar beskriver
nämnden att de behöver arbeta för en hållbar socialtjänst. Under år 2021 har
förvaltningen tagit fram fyra prioriterade områden; samverkan och tjänstedesign,
förebyggande arbete, hållbart medarbetarskap och utveckling genom digitalisering. De
fyra prioriterade områdena ska bidra till nämndens mål.

Bedömning
Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg till
omfattning och innehåll?

Nej.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Det finns ett etablerat/pågående arbete med att utforma framtidens äldreomsorg
med en tillsatt styrgrupp där utredningar och förstudier genomförts.

● Resultatet av pågående och genomfört arbete, utredningar och förstudier, har
däremot inte utmynnat i någon framtidsstrategi avseende äldreomsorgens
omfattning och innehåll.

Nämndens beslut utifrån uppföljning
Revisionsfråga 5: Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende
framtidens äldreomsorg?

Iakttagelser
Utifrån den uppföljning som sker påverkas även förutsättningarna för vilka beslut som
går att fatta utifrån rapportering avseende framtidens äldreomsorg. I ovan avsnitt,
revisionsfråga 4, framkommer att det saknas en tillräckligt samlad uppföljning av arbetet
med att utforma framtidens äldreomsorg. Inom ramen för granskningen har vi dock
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identifierat ett antal tydliga och aktiva beslut som nämnden har fattat med inriktning mot
framtidens äldreomsorg.

I april 2021 formade styrgruppen för äldreomsorg ett uppdrag att utveckla Trygg
hemgång och se över möjligheten till ett demensteam i Vallentuna kommun. Uppdraget
som gavs till projektgruppen var bland annat att arbeta fram ett team vars arbetssätt
fångar upp fler demenssjuka, som i dagsläget inte får det stöd de behöver.
Projektgruppen fick även i uppdrag att teamet skulle ta fram ett arbetssätt för
förebyggande arbete och motivation för att få kunden och anhöriga att förstå vilket stöd,
insats och aktivitet som behövs. Projektgruppen har redovisat sitt resultat och där
framgår det att projektgruppen föreslår att ett äldreteam bildas.

Under år 2021 har socialförvaltningen tagit in ett externt företag som gjort en
genomlysning av den kommunala hemtjänsten. Socialnämnden har 2021-12-14 § 144
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om bland annat att kommunen delas in i sex
geografiska områden där externa utförare har möjlighet att välja inom vilket område/vilka
områden de önskar vara verksamma i. Bakgrund till socialnämndens förslag till beslut är
att socialförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en förändrad
ersättningsmodell som speglar Vallentuna kommuns geografiska förhållanden för
utförande av hemtjänst i kommunen. Målsättningen med översynen var att förbättra
förutsättningarna för fler externa hemtjänstutförare att etablera sig i kommunen och att
därigenom också öka valfriheten för kunderna. Kommunfullmäktige beslutade
2022-02-21 § 13 att bifalla förslaget.

På nämndens sammanträde 2022-03-29 § 26 fattade nämnden beslut om samordning
med hemtjänst med andra insatser. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att vid
nästa revidering av förfrågningsunderlaget införa krav på alla godkända utförare inom
hemtjänsten att även kunna utföra avlösning samt leverans av matlådor för sina egna
kunder. Socialnämnden uppdrar även åt Socialförvaltningen att fortsatt planera för
genomförande av krav på alla godkända utförare att hantera trygghetslarm dagtid och
att under hösten 2022 revidera förfrågningsunderlaget utifrån detta. I utredningen som
förvaltningen genomfört återfinns rubriken risker.

Bedömning
Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende framtidens
äldreomsorg?

Delvis

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Granskningen har identifierat exempel som visar på nämndens aktiva beslut att
förändra den framtida äldreomsorgen.

● Det saknas dock som tidigare nämnts, tydliga heltäckande planer och strategier för
utformning av hur framtidens äldreomsorg kan se ut.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört
en granskning avseende framtidens äldreomsorg. Granskningen syfte var att bedöma
om socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens
äldreomsorg och om nämndens kontroll av området är tillräcklig.

I föreliggande granskning har vi granskat om och på vilket sätt socialnämnden utifrån sitt
ansvar enligt socialtjänstlag, kommunallag och reglemente skaffar sig kunskap om,
planerar för och följer upp hur äldreomsorgen i Vallentuna ska utvecklas i ett längre
tidsperspektiv. Vi har valt att fokusera på de tre dimensionerna boende och
lokalförsörjning, personal och kompetensförsörjning samt digitalisering och
välfärdsteknik.

Granskningen har visat att nämnden har god kontroll över sina framtida lokalbehov vad
gäller särskilda boenden. Det finns också en plan för hur behovet av boendeplatser
inom särskilt boende ska tillhandahållas. Givet att en plan finns och löpande uppdateras
finns även förutsättningar för nämnden att följa upp progressen i förhållande till plan och
vid behov vidta åtgärder.

Vad gäller kompetensförsörjning så kan vi konstatera att nämnden och förvaltningen har
en probleminsikt vad gäller de utmaningar som tillgången på adekvat kompetens inom
äldreomsorgen kommer att innebära under kommande år. Vi har inom ramen för
granskningen inte tagit del av underlag som visar att nämnden kvantitativt analyserat
sina framtida kompetensförsörjningsbehov, och heller inte någon tydlig plan med
insatser för att möta behoven. Detta kan sannolikt även förklara att det inte tydligt går att
identifiera någon specifik uppföljning och vidtagna åtgärder inom
kompetensförsörjningsområdet.

Det finns inom nämnden och förvaltningen en vilja att i högre grad utnyttja välfärdsteknik
samt digitalisering för att tillhandahålla en kvalitativ äldreomsorg och även möta
utmaningarna på kompetensförsörjningsområdet. Vi har inom granskningen identifierat
att en handlingsplan för digitalisering finns, och att en rad insatser och nya arbetssätt
prövats utifrån planen. Denna gällde t o m våren 2022, och behöver därmed uppdateras
eller ersättas.

Nämndens kunskap om, planering för och uppföljning av äldreomsorgen ur ett
långsiktigt perspektiv varierar alltså mellan de studerade områdena. Utifrån genomförd
granskning är därför vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt har säkerställt
ett ändamålsenligt arbete avseende framtidens äldreomsorg och att nämndens kontroll
av området inte helt är tillräcklig.

Vår uppfattning är att nämnden, i syfte att i tid och på ett strategiskt sätt, bör överväga
att utveckla en samlad långsiktig planering som bygger på en analys av nämndens
framtida behov inom såväl lokaler och bostäder, som kompetensförsörjning och
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digitalisering. Inom ramen för granskningen har också önskemål om denna typ av
övergripande styrdokument lyfts.

Rekommendation

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande
rekommendationer till socialnämnden:

● Att upprätta beslutsunderlag som är heltäckande inom området, dvs. att analyser
som beslutsunderlag åtminstone omfattar kompetensförsörjning, digitalisering samt
utbud av boenden.

● Att nämnden, baserat på genomförda analyser, upprättar en plan/strategi som tydligt
visar inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år).

● Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med
framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

Finns det en långsiktig
planering inom
området? > 3 år.

Delvis
Långsiktig lokalförsörjningsprognos
finns, däremot saknas personal- och
kompetensförsörjning,
digitaliseringsplan samt övergripande
långsiktig planering.

Finns det en tydlig och
ändamålsenlig
framtidsstrategi
avseende utbud av
äldreomsorg?

Delvis
Framtidsstrategi avseende
lokalförsörjning/boendeplanering finns.
Det saknas tydliga framtidsstrategier
avseende kompetensförsörjning samt
digitalisering

Är beslutsunderlagen
inom området
heltäckande?

Delvis
Beslutsunderlag för
lokalförsörjning/boendeplanering
innefattar kort -och långsiktiga
konsekvenser. Jämförelser med
likartade kommuner sker inte. Det
saknas beslutsunderlag och
konsekvensanalys för
kompetensförsörjning, digitalisering
samt ett helhetsgrepp inom
äldreomsorgen

Finns det en tillräcklig
uppföljning av arbetet
med att utforma
framtidens äldreomsorg
till omfattning och
innehåll?

Nej
Det finns ett etablerat/pågående arbete
att utforma framtidens äldreomsorg.
Genomfört arbete, utredningar och
förstudier har inte resulterat i någon
framtidsstrategi avseende
äldreomsorgens omfattning och
innehåll.

Finns det en tillräcklig
uppföljning av arbetet
med att utforma
framtidens äldreomsorg
till omfattning och
innehåll?

Delvis
Granskningen har identifierat exempel
som visar på nämndens aktiva beslut
att förändra den framtida
äldreomsorgen.
Dock saknas tydliga heltäckande planer
och strategier för utformning av hur
framtidens äldreomsorg kan se ut.
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Henrik Fagerlind Pär Koyanagi-Gustafsson
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Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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