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• Tillse att ett kvalitetsledningssystem utarbetas i enlighet med gällande föreskrifter. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en gransk-
ning avseende styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt säker-
ställer att en ändamålsenlig och rättssäker handläggning (myndighetsutövning) sker inom 
äldreomsorgen. 

Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående revisionsfrågor. 

Revisionsfråga Kommentar 

Delvis uppfylld 

Socialnämnden skapar, genom exempelvis 
politiskt antagna riktlinjer för området samt 
en delegationsordning som bland annat re-
glerar att alla beslut om särskilt boende ska 
fattas på verksamhetschefsnivå, ökade för-
utsättningar för en rättssäker handläggning. 

Tillämpningen av riktlinjerna är i praktiken 
är varierande och det finns inte någon do-
kumenterad beskrivning av handläggnings-
processen. 

Vid granskningstillfället finns inte något 
kvalitetsledningssystenn i enlighet med So-
cialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Ej uppfylld 

Socialnämndens internkontrollplan innehål-
ler kontrollområden som delvis tangerar det 
granskade området, även om dessa inte 
har direkt bäring på handläggning. 

En dokumenterad processbeskrivning sak-
nas, men det finns vissa etablerade arbets-
sätt som kan öka sannolikheten för rättssä-
kerhet och likabedömning, som exempelvis 
ärendedragningar som utgör ett forum där 
ärenden kan diskuteras. Det är dock upp till 
respektive biståndshandläggare att avgöra 
vilka ärenden som lyfts i dessa samman-
hang. 

Inga systematiska ärendegenomgångar av 
samtliga aktuella ärenden sker och de 
stickprov som genomförs utifrån internkon-
trollplanen omfattar genomförandeplaner 
men inte likabedömning och rättssäkerhet i 
handläggningsprocessen. Det sker heller 
ingen uppföljning avseende de beslut som 

Revisionsfråga 1 

Säkerställer socialnämn-
den att biståndshandlägg-
ningen för äldre sker på ett 
rättssäkert sätt? 

Revisionsfråga 2 

Säkerställer socialnämn-
den att kontinuerlig upp-
följning och utveckling av 
handläggningsprocessen 
sker för att säkerställa en 
likabedömning och rättssä-
ker handläggning? 
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Revisionsfråga 3 

Säkerställer socialnämn-
den att en strukturerad 
uppföljning och utvärdering 
sker i förhållande till fattade 
beslut? 

respektive biståndshandläggare fattar och 
huruvida det förekommer betydande skill-
nader mellan handläggarna. 

Delvis uppfylld 

Befintliga riktlinjer anger till viss del när 
uppföljning i individärenden ska ske och det 
finns även en möjlighet att i verksamhets-
systemet lägga in en påminnelse om upp-
följning. Vid granskningstillfället finns be-
gränsade förutsättningar för att följa upp 
och jämföra beviljad med faktiskt utförd tid. 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera socialnämnden att: 

• Tillse att ett kvalitetsledningssystem utarbetas i enlighet med gällande föreskrifter 

• Utveckla system för intern kontroll med såväl stickprovsgenomgångar som systematiska 
ärendegenomgångar med syftet att säkerställa och utveckla rättssäkerhet 

• Utarbeta en processbeskrivning av myndighetsutövningen 

• Utveckla den utvecklingspotential vad gäller det uppsökande arbetet 

• Utarbeta system för systematisk genomgång avseende likabedömning 

• Säkerställ möjligheten att jämföra beviljad med faktiskt utförd tid 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 
livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Enligt social-
tjänstlagen ska en utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämn-
dens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden inledas utan dröjsmål. Utred-
ningen ska mynna ut i en individuell bedömning av den enskildes behov. 

Utredningen innebär en prövning, 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. Bistånd ges till människor som 
på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver 
stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. 

Socialnämnden har ansvaret för att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning. Eftersom äldre-
omsorgen är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning påverkar invånarna och kommu-
nens ekonomi är det angeläget att det finns en välfungerande styrning och ledning av den verk-
samheten. 

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av biståndsbedömning-
en finns risk för en rättsosäker bedömning för den enskilde. För kommunen kan eventuella brister i 
styrning och ledning av biståndsbedömningen även leda till ökade kostnader i form av exempelvis 
högre volymer och/eller högre personalkostnader. 

Revisorerna i Gnesta kommun ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att biståndshandlägg-

 

ningen är en avgörande process för såväl kvalitet som kostnader inom äldreomsorgen. 

.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att en ändamålsenlig och 
rättssäker handläggning sker inom äldreomsorgen (myndighetsutövning). 

Granskningen genomförs utifrån följande revisionsfrågor: 

• Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för äldre sker på ett rättssäkert 
sätt? 

• Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och utveckling av handläggnings-
processen sker för att säkerställa en likabedömning och rättssäker handläggning? 

• Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning och utvärdering sker i förhål-
lande till fattade beslut? 

1.3. Revisionskriterier 

Granskningen genomförs med utgångspunkt i följande revisionskriterier: 

• Socialtjänstlagen (2001:453), 4 och 11 kap. 

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) 

• Lokala styrande och stödjande dokument 
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1.4.  Avgränsning 

Granskningen avgränsas till socialnämndens ansvar avseende biståndsbedömning för insatser 
inom äldreomsorgen. 

'.5. Metod 

• Genomgång av för granskningen relevanta dokument avseende nämndmål och dess upp-
följning, riktlinjer och rutiner inom området samt nämndens protokoll. 

• Övergripande statistik över ekonomi och volym efterfrågas och analyseras, till exempel an-
talet beviljade och utförda insatser (timmar). Därtill efterfrågas och analyseras beslutssta-
tistik från verksamhetssystemet i syfte att belysa likabedömning mellan handläggare. 

• Intervju med verksamhetschef för avdelningen Administration och bistånd samt en 
gruppintervju med biståndshandläggare. 
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Administration och 
bistå nid 

Anher gstent 

Frivilligyoark,,arnoet 

TratTpunkten 

Powerhtiset 

Utredning och kvelltet 

Ilyndrgriet£utövrtirOJ 

Stöd Ull arbete 

Vuxeroutbildr. ng 

Utro:InIng ort .stol 

Äldreomsorgen i Gnesta 
kommun 

Socialnämnden i Gnesta kommun ansvarar för uppgifter inom socialtjänsten samt den kommunala 
hälso- och sjukvården. För att fullgöra det uppdrag som socialnämnden har via sitt reglemente är 
socialförvaltningen uppdelad i tre verksamhetsområden: 

Socialförvaltningen 

•,.:OrlfuritUarer 

Städ och vägledning Äldre, Funktonsstod social-
psykiatri och hälso- och sjvkvåird 

siirr,ä,111 boende får äldre 

Dac,,e.k5amt,2t 

14att3atrull 

Hemtonst 

HSärskilda bunden LS5 

HSärskilt boende  SDi 

PErSO011g assistans 

Sysselsattr ng 

borpg 

Avlösare och Ledä-nar 

14411.50 och sjukvSnd 

LkörvaltrdrusseMee 

Handläggning och myndighetsbeslut inom socialtjänstlagenl (SoL) sker inom avdelningen Admi-
nistration och bistånd. 

Vid granskningstillfället arbetar 2,7 årsarbetare med biståndshandläggning äldreomsorg. Rekryte-
ringsläget beskrivs vid intervju som svårt och konsulter har tagits in för att täcka behoven. 

Hela handläggargruppen, som dels består av biståndshandläggare riktade mot äldreomsorg, dels 
handläggare som arbetar med exempelvis socialpsykiatri och LSS2, har tidigare haft en teamledare 
som närmaste arbetsledning. Vid granskningens genomförande är denna person för närvarande 
inte i tjänst och funktionen har inte fyllts med någon vikarie. Avdelningschef utgör således den 
närmaste arbetsledningen. 

Gnesta kommun införde år 2015 LOV3  inom hemtjänst. Det innebär att invånare i kommunen som 
har beviljats hemtjänst har rätt att välja bland de privata utförare som godkänts av kommunen. 
Intervjuade beskriver dock att detta inte riktigt kommit igång i praktiken. 

2001:453 
2  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
3  Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
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Nyckeltal 

Vi har inom ramen för granskningen gjort en översiktlig nyckeltalsanalys i syfte att teckna en bak-
grundsbild av äldreomsorgen. Vi har använt statistikdatabasen KOLADA och jämfört Gnesta kom-
mun med dels riket dels de kommuner som är mest lika Gnesta ur strukturell synpunkt. 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 
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Kostnadsmässigt framkommer att kommunens kostnader totalt sett ökat de senaste åren och fram-
förallt avseende särskilt boende där kostnaden ökat de senaste åren och 2019 uppvisar en stor 
differens mot liknande kommuner. Inom hemtjänsten uppvisas en viss ökning men en markant 
skillnad i kostnad mot liknande kommuner. Skillnader i kostnaderna beror vanligen på en högre 
styckkostnad, högre politisk ambitionsnivå gällande personaltäthet, omfattning av hemtjänst eller 
fördelning mellan hemtjänst/särskilt boende, en lägre effektivitet i verksamheterna — eller en kom-
bination av dessa delar. 
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• Gnesta Liknande kommuner äldreomsorg • Riket Gnesta Liknande kommuner äldreomsorg • Riket 

Andelen personer 65+ som har en hemtjänstinsats eller särskilt boende är lägre i Gnesta kommun 
än jämförbara kommuner och riket i helhet. Andelen i Gnesta var 2019 8,1 % mot andelen i jäm-
förbara kommuner med 12,1 %. Samtidigt framkommer att de som har hemtjänst i genomsnitt har 
ett högre antal timmar. 
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3. Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1.  Rättssäker handläggning 

Revisionsfråga 1: Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för äldre sker på ett 
rättssäkert sätt? 

3.1.1. Iakttagelser 

Socialnämnden i Gnesta kommun har (2019-12-11) beslutat om en Framtidsplan 2020-2022. 
Framtidsplanen syftar till att vara ett verktyg för planering och uppföljning av verksamheten och 
tydliggöra fokusområden inom målområdena. Mål, fokusområden och ambitioner ska samspela 
med de ekonomiska resurser som nämnden råder över. 

Mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om totalt nio inriktningsmål, varav ett är en trygg vård och omsorg 
av hög kvalitet som utformas i nära samverkan mellan brukare och personal. Med utgångspunkt i 
detta inriktningsmål har socialnämnden formulerat elva nämndmål: 

• Brukare får god personlig vård och omsorg 
• Brukare har bra mathållning och måltider i trevlig miljö 
• Brukare har en meningsfull tillvaro 
• Brukare är trygga 
• Medborgarens insatser ska vila på en evidensbaserad grund som ges på ett jämlikt sätt för 

både kvinnor och män 
• Medborgaren ska få tidiga insatser som skapar jämlika livschanser 
• Medborgare som har insatser ska vara delaktiga 
• Medborgare ska bli mer självständiga 
• Medborgare ska vara självförsörjande 
• Medborgare ska ha möjlighet till kompetensutveckling hela livet 
• Barn och unga ska få uttrycka sin mening i frågor som rör deras vardag 

Utifrån övriga tio inriktningsmål har socialförvaltningen formulerat egna mål och aktiviteter som 
bidrar till måluppfyllelsen. 

Utifrån genomförda granskning är vår uppfattning att nämndens mål inte har någon direkt koppling 
till biståndshandläggning. 

Aktivitetsplan 

När framtidsplan och internkontrollplan (beskrivs närmare i nästkommande kapitel) är beslutad tar 
socialförvaltningens respektive verksamheter aktivitetsplaner, som sedan sammanställs i en för-
valtningsgemensann aktivitetsplan. Aktuell status för de olika aktiviteterna informeras om vid soci-
alnämndens sammanträden. 

Vid intervjuer beskrivs att det pågår ett arbete med omstrukturering av formulering av aktiviteter 
utifrån fastställda mål, då aktivitetslistan tenderar till att ha hög detaljnivå och upplevs som en 
blandning mellan aktiviteter, rutiner etc. 
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Värdighetsgarantier för äldreomsorgen 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, 
Gnesta kommun. Dessa omfattar totalt 14 garantier som exempelvis Vi garanterar att Du ges möj-
lighet att bestämma hur, när och av vem insatserna ska utföras samt Vi garanterar att Du ges möj-
lighet att vara delaktig i vårdplanering, biståndsprocessen, upprättande av genom förandeplan och 
uppföljning. Till respektive garanti har socialförvaltningen formulerat hur man arbetar för att efter-
leva dessa. 

Riktlinjer 

Som vägledning och stöd i handläggningen av bistånd har socialnämnden fastställt riktlinjer för 
socialnämndens ansvarsområde gällande socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service 
(LSS). Riktlinjerna fastställdes 2018-05-24 och är senast reviderade 2019-02-27. Dokumentet in-
nehåller rubriker som exempelvis grundläggande bestämmelser och principer, rätt till bistånd enligt 
SoL samt generell riktlinje för bedömning enligt LSS, alla dessa med tillhörande underrubriker. 

I samband med ett gynnande biståndsbeslut fattar handläggarna beslut både om själva insatsen 
men också frekvensen, dvs, omfattningen på insatserna. I riktlinjerna finns en del sådana frekven-
ser angivna, exempelvis att serviceinsatser som inköp beviljas normalt en gång per vecka och 
städning varannan vecka, medan omvårdnadsinsatser som exempelvis dusch beviljas efter indivi-
duell prövning men normalt två till tre gånger per vecka. 

Det framkommer vid intervjuer att det som anges i riktlinjerna inte fullt ut stämmer överens med 
hemtjänstens planeringsverktyg på så sätt att man använder olika begrepp mellan myndighet och 
verkställighet och att man även till viss del har olika syn på insatserna. Det framhålls rent it-tekniskt 
behöva bli mer anpassat så att den insats som väljs i "rullistan" i verksamhetssystemet också mot-
svarar det faktiska beslutet. 

Genomförda intervjuer tyder på att det finns olika uppfattningar om i hur stor utsträckning som 
riktlinjerna används i praktiken och hur väl de fattade besluten baseras på vad riktlinjerna anger. I 
detta avseende betonar biståndshandläggarna bland annat kundens behov är i fokus, samtidigt 
som man framhåller att en tydligare styrning skulle kunna öka förutsättningarna för likabedömn ing. 

Vid intervjuer beskrivs att det i huvudsak är förvaltningens kvalitetsteam som ansvarar för att upp-
rätta förslag till revideringar av riktlinjerna, som nämnden sedan tar ställning till. Kvalitetsteamet 
består av en verksamhetsutvecklare, två utredare samt medicinskt ansvarig sjukskö-
terska/medicinskt ansvarig rehabiliterare. 

Riktlinjerna, liksom framtidsplan och aktivitetsplan, finns tillgängligt för samtliga medarbetare i en 
gemensam digital mapp. Vid granskningstillfället finns inget kvalitetsledningssystem4, men enligt 
uppgift pågår ett arbete med att ta fram ett ledningssystem som svarar mot hela förvaltningen in-
klusive kärnprocesser såsom myndighetsprocessen/handläggning inom äldreomsorgen. 

Ärendedragning och ärendegenomgångar 

En gång i veckan genomförs ärendedragningar, ledda av avdelningschef. Respektive handläggare 
tar med sig de ärenden man önskar lyfta för att exempelvis få stöd i bedömning. Samtliga beslut 
om särskilt boende uppges tas med till ärendedragning då delegation för boendebeslut ligger på 
verksamhetschef. 

4  SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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Tillfällena för ärendedragning uppges även fungera som gruppmöte där exempelvis nya rättsfall 
presenteras. Samtliga handläggare har tillgång till den digitala rättsdatabasen JP Socialnet. 

Varje måndag morgon sker också kortare möten som syftar till att fungera som en screening över 
nuläget och vad som behöver hanteras under kommande arbetsvecka. Utöver ärendedragningar 
och måndagsmöten genomförs också arbetsplatsträffar en gång per månad. Vid dessa närvarar 
hela kontoret, dvs, inte enbart biståndsenheten. 

Inga systematiska genomgångar av samtliga aktuella ärenden sker. 

Processbeskrivning 

Det finns vid granskningstillfället inte någon dokumenterad processbeskrivning av handläggnings-
förfarandet. Intervjuade ger uttryck för att det finns en plan om att detta ska tas fram. Socialnämn-
den i Gnesta kommun använder det digitala verksamhetssystemet Treserva och intervjuade fram-
håller att systemet ger ett visst stöd för tillvägagångssättet i handläggningsprocessen. 

Enligt uppgift vid intervjuer valde Gnesta kommun för cirka två år sedan att inte tillämpa IBIC5. Det 
framhålls dock därefter ha förts vissa diskussioner om att införa arbetssättet, bland annat utifrån att 
den statistikinlämning som sker till nationell nivå i huvudsak bygger på IBIC vilket medför utma-
ningar för kommuner som inte använder det. 

Introduktion av nyanställda 

1 granskningen framkommer att det finns en framtagen rekryteringsprocess för förvaltningen. Vid 
intervjuer beskrivs att det finns ett nyligen framtaget introduktionsprogram, vilket behöver prövas 
ytterligare i praktiken innan en utvärdering av hur väl det fungerar kan ske. Programmet beskrivs 
som omfattande och att det kan komma att finnas behov av att skala ner det något i omfattning för 
att det ska upplevas som en rimlig nivå. 

Aktuell delegationsordning gör gällande att biståndshandläggare får fatta egna myndighetsbeslut 
tidigast efter sex månaders tjänstgöring i kommunen. Delegationen uppges tidigare ha legat på 
teamledare men då det vid granskningstillfället inte finns någon teannledare på plats ligger detta 
istället på verksamhetschef. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Vi bedömer att socialnämnden, genom exempelvis politiskt antagna riktlinjer för området samt en 
delegationsordning som bland annat reglerar att en nyanställd inte har delegation att fatta egna 
beslut under de sex första månaderna respektive att alla beslut om särskilt boende ska fattas på 
verksamhetschefsnivå, skapar ökade förutsättningar för en rättssäker handläggning. 

Genomförd granskning indikerar att tillämpningen av riktlinjerna i praktiken är varierande. Vidare 
konstaterar vi att det inte finns någon dokumenterad beskrivning av handläggningsprocessen. 

Vi konstaterar att det vid granskningstillfället inte finns något kvalitetsledningssystem i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och ser därför positivt på att ett arbete kring 
detta pågår. 

5  Individens behov i centrum, ett arbetssätt som syftar till att ge stöd dels för en gemensam syn på människans fungerande, 
dels för att identifiera och dokumentera individens resurser behov, mål och resultat. 
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3.2. Uppföljning och utveckling av handläggningsprocessen 
Revisionsfråga 2: Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och utveckling av hand-
läggningsprocessen sker för att säkerställa en lika bedömning och rättssäker handläggning? 

3.2.1. Iakttagelser 

Som tidigare nämnts finns ingen dokumenterad beskrivning av handläggningsprocessen. Vid inter-
vjuer berättas dock om vissa etablerade arbetssätt. De veckovisa ärendedragningar som beskrivs i 
föregående kapitel framhålls bland annat fungera som ett forum för att öka sannolikheten för lika-
bedömning och rättssäkerhet, genom att ärenden lyfts och diskuteras i grupp där både ansvarig 
chef och samtliga biståndshandläggare deltar. 

Uppföljning av handläggningsprocessen sker bland annat i form av kontroller med utgångpunkt i 
socialnämndens internkontrollplan. Planen för år 2020 innefattar ett antal olika kontrollområden 
och tillhörande kontrollmål, exempelvis: 

Kontrollområde Kontrollmål 
Verksamheternas dokumentation och uppföljning av 
insatsen 

Att aktuella genomförandeplaner finns samt har 
upprättats och reviderats inom rätt tid. Den sociala 
dokumentationen ska visa att uppföljning utifrån 
uppdrag och tidigare genomförandeplan har skett vid 
revidering av genomförandeplan. 

Verksamheternas aktivitetsplaner Att enheterna upprättar aktivitetsplaner och genom-
för dem som planerat. 

Klagomåls- och synpunktshantering Att inkomna synpunkter, klagomål, avvikelser och 
beröm används i enheternas förbättringsarbete. 

Lex Sarah Att rapporterade missförhållanden utreds och åtgär-
das. 

I internkontrollplanen anges även vem som är ansvarig för kontrollen, hur kontrollen ska genomfö-
ras, med vilken frekvens samt till vilken instans som rapportering ska ske. 

Vid intervjuer beskrivs att stickprovskontroller i ärenden sker i enlighet med ovanstående intern-
kontrollplan. Kontrollerna genomförs cirka två gånger per år och omfattar samtliga verksamheter 
och inte enbart äldreomsorgen. Stickprovskontrollerna uppges omfatta både systemtekniska om-
råden såsom loggning i verksamhetssystemet, men även handläggning och dokumentation. Kon-
trollerna genomförs av det förvaltningsövergripande så kallade kvalitetsteamet och sammanställs i 
åtgärdsrapporter som kommuniceras med berörd chef. Enligt uppgift vid intervjuer har stickproven 
visat på i huvudsak god ordning på myndighetssidan, medan man har identifierat utvecklingsbehov 
vad gäller exempelvis verkställighetens upprättande av genomförandeplaner och hur man kontrol-
lerar aktuella samtycken på verkställighetssidan. 

Genomförandeplanerna upprättas på verkställighetssidan och i granskningen beskrivs att bi-
ståndshandläggarna har tillgång till den upprättade genomförandeplanen via brukarens journal i 
verksamhetssystemet Treserva. En förutsättning för att biståndshandläggarna ska kunna se pla-
nen är att den är verkställd och inte ligger som arbetsmaterial. Detta framhålls som en av bakgrun-
derna till att kontroller sker två gånger per år, dvs. i syfte att säkerställa att genomförandeplanerna 
verkställs så att det är möjligt för biståndshandläggarna att följa upp utifrån dessa. 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av den mall som används vid stickprovskontroll avse-
ende genomförandeplaner, och kan konstatera att den bland annat innehåller frågor rörande ex-
empelvis om det finns en aktuell genomförandeplan, om den upprättats inom 14 dagar från insat-
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sernas start, om brukaren varit delaktig i framtagandet av planen samt om det framgår när planen 
ska följas upp. 

I granskningen framkommer att ingen systematisk statistikuppföljning sker avseende eventuella 
skillnader mellan biståndshandläggarna vad gäller exempelvis olika typer av beslut och omfattning. 
Inom ramen för granskningen har vi sökt möjligheter att göra jämförelser avseende likabedömning 
och sökt att göra kopplingar mellan beslutade insatser och beslutad tid/frekvens per handläggare. 
Den redovisning som visat sig möjlig utan manuell genomgång har visat sig vara beslutad insats 
total så någon systematisk uppföljning med koppling till likabedömning är inte möjlig och heller 
ingen redovisning av utförda timmar/frekvens på insats i förhållande till beslutat och i relation till 
vägledande riktlinjer. Det senare försvårar utvärdering av relevansen av de riktlinjer som nämnden 
fatat beslut om. 

Inte heller sker någon systematisk uppföljning av exempelvis enhetens totala antal avslag eller hur 
fördelningen mellan fattade beslut ser ut, dvs, hur stor andel av besluten som rör exempelvis väx-
elvård, särskilt boende etc. Vid intervjuer ges uttryck för att sådan uppföljning sannolikt kommer att 
utvecklas i och med att man går från anslagsfinansierad till volymbaserad verksamhet. 

Arbetsbelastning 

Fördelning av ärenden sker huvudsakligen utifrån geografiska områden som är uppdelade mellan 
biståndshandläggarna. Det är alltså i grunden var kunden bor som avgör vilken handläggare som 
tilldelas ärendet. Antalet ärenden per handläggare framhålls vid intervjuer hålla en "normal nivå" 
men marginalerna uppges vara små, vilket gör handläggningen sårbar vid handläggares frånvaro. 
Detta beskrivs i synnerhet märkas under rådande covid-19-pandemi, som medfört sjukfrånvaro vid 
minsta förkylningssymtom. 

I granskningen ges uttryck för en upplevelse av ett högt inflöde av nya ärenden. Arbetsbelastning-
en framhålls vara ojämn mellan de olika biståndshandläggarna och för att jämna ut detta något 
sker viss fördelning av ärenden också utifrån typ av ärende/beslut och inte enbart geografi. Beslut 
om särskilt boende beskrivs som tidskrävande främst i inledningen, det vill säga primärt under 
utredning och till dess att beslut har fattats, medan det sedan löper på utan att det krävs särskilt 
stor insats från handläggaren i det pågående ärendet. 

Uppsökande verksamhet 

Socialtjänstlagen gör gällande att det till socialnämndens uppgifter bland annat hör att genom upp-
sökande verksamhet främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I granskningen ges 
uttryck för att Gnesta kommuns uppsökande verksamhet primärt är koncentrerad till förvaltningens 
så kallade "uteteam", som inte tillhör myndighetssidan. Uteteamets målgrupp är 18 år och uppåt, 
men de framhålls främst rikta sig till äldre. Genom ett brett kontaktnät uppges uteteamet "fånga 
upp" en hel del av kommunens äldre invånare, men kanske framförallt de som är tillräckligt pigga 
för att kunna delta i aktiviteter. Det betyder i sin tur att övriga till stora delar inte kommer ifråga för 
den uppsökande verksamheten. 

Det sker inte några systematiska utskick till kommuninvånare som uppnått en viss ålder, innehål-
landes information om möjligheten till bistånd från kommunen. Vissa diskussioner uppges dock ha 
förts kring detta. 

Intervjuade framhåller att det finns utvecklingspotential vad gäller det uppsökande arbetet, bland 
annat utifrån kommunens sammansättning med en stor andel landsbygd och geografiska avstånd. 

Avvikelsehantering 
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Vid intervjuer framkommer att all avvikelsehantering och Lex Sarah-utredningar, även frågor som 
primärt rör verkställighetssidan, hanteras inom avdelningen Administration och bistånd. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. 

Vi konstaterar att socialnämndens internkontrollplan innehåller kontrollområden som delvis tange-
rar det granskade området, även om dessa inte har direkt bäring på handläggning. 

Som konstaterats i föregående kapitel finns inte någon dokumenterad processbeskrivning. Vi note-
rar dock vissa etablerade arbetssätt som kan öka sannolikheten för rättssäkerhet och likabedöm-
ning, som exempelvis ärendedragningar som utgör ett forum där ärenden kan diskuteras. Det är 
dock upp till respektive biståndshandläggare att avgöra vilka ärenden som lyfts i dessa samman-
hang, såvida det inte rör sig om delegationsbeslut. 

Inga systematiska ärendegenomgångar av samtliga aktuella ärenden sker och de stickprov som 
genomförs utifrån internkontrollplanen omfattar genomförandeplaner men inte likabedönnning och 
rättssäkerhet i handläggningsprocessen. Det sker heller ingen uppföljning avseende de beslut som 
respektive biståndshandläggare fattar och huruvida det förekommer betydande skillnader mellan 
handläggarna. 

3.3. Uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut 

Revisionsfråga 3: Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning och utvärdering sker i 
förhållande till fattade beslut? 

3.3.1. Iakttagelser 

Individnivå 

När biståndshandläggarna har fattat ett bifallsbeslut om hemtjänst skickas ett uppdrag i digital form 
till hemtjänstsamordnaren. Vid behov sker även kompletterande telefonkontakt. Intervjuade ut-
trycker en upplevelse av att hemtjänsten i huvudsak kan verkställa besluten mycket snabbt. Om 
det efter påbörjad insats visar sig att exempelvis beslutad frekvens i praktiken inte passar eller att 
kunden har ytterligare behov utöver det som beslutet omfattar, så återkopplar hemtjänsten detta till 
biståndshandläggaren. 

1 socialnämndens riktlinjer på området framgår att biståndsbeslut i princip ska vara tidsbegränsade 
och att en omprövning av beslut ska ske inom ett år, om det inte på förekommen anledning skett 
tidigare. Undantag från detta är särskilt boende, där beslutet ska innebära att den enskilde ska 
kunna känna sig trygg i sitt nya boende och där denna förmodligen inte har kvar sitt tidigare bo-
ende att återvända till. Uppföljning av beslut ska präglas av den enskildes behov av kontinuitet 
samtidigt som nya omständigheter ska beaktas. I de befintliga riktlinjerna finns en tabell där tid-
punkt för när den första uppföljningen ska ske, beroende på vilken typ av insats det rör sig om. 
Exempel på detta är att det vid ny hemtjänstinsats ska ske en första uppföljning efter 2-3 veckor 
och att särskilt boende ska följas upp en gång per år eller vid behov. 

För att säkerställa uppföljning i individärenden finns i verksamhetssystemet en funktion för bevak-
ning. Detta innebär att systemet signalerar när det är dags för uppföljning. Funktionen kräver dock 
en manuell inmatning av bevakningsdatum. Vid intervjuer beskrivs att uppföljningen av ärenden 
släpat efter något under år 2020, framförallt under sommaren. Det uppges vid granskningstillfället 
pågå ett arbete för att ta ikapp det som av olika skäl inte hunnits med. Intervjuade beskriver att 
hantering av nyinkomna ärenden samt uppföljning av tidsbegränsade beslut vanligen prioriteras 
framför uppföljning av ärenden med beslut som i praktiken gäller tillsvidare, när prioriteringar behö-
ver göras. 

_åk 
pwc 14 



Hemtjänstens tid- och insatsuppföljning sker genom it-stödet Phoniro. Intervjuade berättar att bi-
ståndshandläggare tillsammans med hemtjänsten kan följa upp genomförda insatser. Dock saknas 
rutiner för hur sådan uppföljning ska ske. Vidare framhålls att myndighetssidans verksamhetssy-
stem inte är kompatibelt med hemtjänstens, vilket man menar försvårar denna typ av uppföljning. 

Aggregerad nivå 

Vid granskningstillfället tillämpar socialnämnden i Gnesta kommun en anslagsfinansiering, dvs att 
verksamheten har en fast budget, utan direkt koppling till volymförändringar. Vid intervjuer beskrivs 
att man den 1 januari 2021 inför en så kallad volymbaserad budget. 

Den nuvarande modellen beskrivs medföra utmaningar vad gäller uppföljning av genomförda in-
satser, då möjligheterna att verifiera vad som faktiskt utförts framhålls som små. Verkställigheten 
framhålls följa tiden för genomförda insatser, men dessa uppgifter delges inte myndighetssidan. 

Ej verkställda beslut 

Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg om beviljat bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL (och insatser enligt 9 § LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Det tidigare 
nämnda kvalitetsteamet ansvarar inom Gnesta kommun för att sammanställa ej verkställda beslut. 
Vi kan, utifrån en genomgång av protokoll från socialnämndens sammanträden under perioden 
januari-oktober 2020, konstatera att nämnden regelbundet erhåller rapportering avseende ej verk-
ställda beslut. Detta rapporteras sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Befintliga riktlinjer anger till viss del när uppföljning i individärenden ska ske och det finns även en 
möjlighet att i verksamhetssystemet lägga in en påminnelse om uppföljning. Vi konstaterar att det 
vid granskningstillfället finns begränsade förutsättningar för att följa upp och jämföra beviljad med 
faktiskt utförd tid. 
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