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1. Sammanfattning  
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om biståndsbedömningen 
inom äldreomsorgen och handikappomsorg genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
som säkerställer att biståndstagaren erhåller beviljade insatser. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2014. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns goda förutsättningar för att biståndsbedömning i 
Askersunds kommun genomförs på ett ändamålsenligt sätt och enligt gällande föreskrifter. Nedan 
sammanfattas granskningens slutsatser och identifierade förbättringsområden. 

 Granskningen visar att det finns riktlinjer och rutiner enligt gällande föreskrifter, för 
utredningen och beslut av insatser till äldre, som är beslutade av socialnämnden. Det 
saknas antagna riktlinjer för insatser enligt LSS. Det finns dock ett förslag till riktlin-
jer som kommer att läggas fram till socialnämnden under juni 2014. Vi anser också 
att det finns utvecklingsmöjligheter i uppföljningen av beslutade insatser.  

 Det har tidigare förekommit att insatser påbörjas innan formella beslutet är fattade. 
Enligt förvaltningen gällde detta endast sådana ärenden när behovet hos den enskilde 
var av akut karaktär och insatsen inte kunde anses vänta på ett formellt biståndsbe-
slut. Det är numera åtgärdat och inga insatser påbörjas numera utan biståndsbeslut. 

 Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre-
omsorg i februari 2013. Socialnämnden har ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete enligt gällande föreskrifter. I ledningssystemet finns det rutinbeskrivningar 
för handläggning av biståndsbedömning från ansökan till verkställighet för äldre. 
Däremot saknas det rutiner för handläggning enligt LSS i ledningssystemet. Led-
ningssystemet är dock inte fastställt av socialnämnden.  

 De mål som socialnämnden har formulerat för biståndsbedömning är inte helt upp-
fyllda. 

 Det finns rutiner för uppföljning av biståndsbeslut. Dock saknas redogörelsen för om 
fattade beslut genomförts och om syftet med insatsen uppnåtts. Till viss del sker så-
dan uppföljning vid utförarenheternas teamträffar.  

 Det finns ett datastöd för dokumentation. Dock upplevs detta inte som ändamålsenligt 
för rutinmässig uppföljning. 

Även om det inte ingick i denna gransknings syfte vill vi också lyfta fram att den totala kostnaden 
för vård och omsorg är lägre i Askersund än riket som helhet och ungefär på samma nivå som i 
”liknande kommuner”. En större andel av Askersunds äldre som är i behov av insatser får dessa 
utförda i ordinärt boende. Även om detta avspeglar en riksomfattande trend, om att vård- och 
omsorgsbehov tillgodoses i ordinärt boende, är vår uppfattning att kommunen måste ha en bered-
skap om behoven förändrar sig och fler behöver insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boen-
de.   
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Vi kan också konstatera att den äldreomsorgsplan som beslutades av kommunfullmäktige år 2010 
inte har följts upp eller reviderats årligen såsom beslutats. Under våren 2014 skedde den första 
uppföljningen av planen. 

Vår uppfattning är att socialnämnden bör följa upp insatser inom handikappomsorg på samma sätt 
som äldreomsorg. Vi anser också att rutiner för handläggning av insatser enligt LSS ska ingå i 
ledningssystemet för kvalitet.  

2. Bakgrund 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om biståndsbedömningen 
inom äldreomsorgen genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som säkerställer att bi-
ståndstagaren erhåller beviljade insatser. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014. 

Ansvaret för biståndsbedömning åligger kommunerna inom ramen för socialtjänsten. Biståndsbe-
dömning styr både ekonomi och kvalitet i kommunernas äldreomsorg. Samverkan, handläggning 
och intern kontroll är centrala delar i en god uppföljning av kommunens biståndsbedömning. 
Förebyggande verksamhet i samverkan med biståndshandläggning är en annan viktig påverkans-
faktor för kvalitet och ekonomi i äldreomsorgen. 

Om det finns brister i kedjan för beslut, utförande, uppföljning och återrapportering av beslut kan 
det leda till att de insatser som utförs inte överensstämmer med vad som är beviljat. Mot den bak-
grunden bedömer revisorerna att det är angeläget med en granskning av kommunens biståndsbe-
dömning. 

3. Syfte 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om biståndsbedömningen inom 
äldreomsorgen genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som säkerställer att biståndsta-
garen erhåller beviljade insatser. I granskningen har följande frågeställningar belysts: 

 Är socialnämndens styrning, ledning och uppföljning av beslutade och beviljade in-
satser i förhållande till utförda tillräcklig?  

 Förekommer det att insatser verkställs utan att det föregåtts av ett biståndsbeslut?  

 Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutinbeskrivningar för biståndsbedömning och 
handläggning av biståndsärenden?   

 Finns det dokumenterade rutiner för överlämnande av ärenden till verkställighet?   

 Finns det dokumenterade rutiner för planering av insatser utifrån överlämnade ären-
den?  

 Målinriktning och måluppfyllelse för biståndshandläggningen. 
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 Finns ett system för uppföljning av att insatserna verkställs samt att de är ändamåls-
enliga och effektiva?  

 Finns ett datastöd som ger möjlighet till adekvat uppföljning?  

 Finns ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma bedömningsgrunder mellan 
biståndshandläggare?  

4. Avgränsning 
Granskningen omfattar biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom Socialnämndens äldre- 
och handikappomsorg. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller socialtjänstlagen gällande handläggning av ärenden, 
förvaltningslagen, socialstyrelsens allmänna råd om ledningsytem för sytematiskt kvalitetsarbete 
och interna regelverk. 

6. Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Socialnämnden. 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom studier av dokument och intervjuer med tjänstemän inom 
socialförvaltningen.  

8. Projektorganisation 
Granskningen genomförs av Örjan Garpenholt. Ansvarig för granskningen är Karin Helin Lind-
kvist, certifierad kommunal yrkesrevisor. Rapporten är saklighetsgranskad av områdeschef Ing-
Mari Pettersson. 
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9. Vård och omsorg i Askersunds kommun  

9.1 Statistik 
I nedanstående tabell I ges en översiktlig beskrivning av vård- och omsorgsverksamheten i förhål-
lande till andra kommuner gällande omfattningen av insatser och kostnader.  

Tabell I. Insatser inom äldreomsorg i Askersunds kommun år 2013. (Källa: Kolada, data avser år 2013) 

 Askersund Liknande Kommuner1 Riket 

Invånare 80 år och äldre, andel i % 6,7 6,2 6,0 

Invånare 65+ i vård- och omsorgsboende, andel i % 2,9 4,5 4,3 

Invånare 65+ insatser i ordinärt boende, andel i % 9,5 7,1 7,2 

Avvikelse redovisad kostnad och strukturårs-justerad 
standardkostnad äldreomsorg, andel i % 

-3,6 -2,3 1,4 

Kostnad äldreomsorg ordinärt boende, kr/ brukare 285 700 314 800 313 800 

Kostnad äldreomsorg ordinärt boende per inv 65 år 
och äldre 

26 200 20 900 22 200 

Kostnad särskilt boende, exkl. lokalkostnader 
kr/brukare 

773 300 723 500 759 800 

Kostnader särkilt boende per inv. 65 år och äldre 22 300 31 300 31 600 

 

Andelen personer över 80 år är högre i Askersunds kommun än i riket som helhet. Jämförs ande-
len äldre med liknande kommuner enligt nedanstående definition är andelen äldre ännu högre.  

Andelen invånare i vård- och omsorgsboende är lägre i Askersunds kommun än i riket i övrigt. 
Däremot är andelen som erhåller vård och omsorg i ordinärt boende högre. Slås kostnaderna för 
vård och omsorg samman är skillnaderna mindre. Totalt kostar vård och omsorg i Askersund 
kommun drygt 50 000 kr per invånare i åldern 65 år och äldre. I riket är motsvarande kostnad 
3 000 kr dyrare och i liknande kommuner är kostnaderna på samma nivå som Askersunds kom-
mun. Antalet personer som bor i vård- och omsorgsboende i Askersund har minskat med cirka 50 
procent de senaste fem åren. År 2009 var det 168 personer som bodde i vård- och omsorgsboende 
jämfört med 85 personer år 2013. Antal personer som har hemtjänst har ökat med 21 procent un-
der samma tidsperiod, från 312 år 2009 till 377 år 2013. Årligen rapporteras till socialstyrelsen 

1  Liknande kommuner äldreomsorg. De sju mest lika kommunerna. Likhetsutsökning tar hänsyn till huvudmannaskap 
för hemsjukvård, standardkostnad och befolkningsmängd. I detta fall Fagersta, Hedemora, Hjo, Töreboda, Olofström, 
Oxelösund och Sävsjö kommuner. 
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statistik avseende insatser inom äldreomsorgen gällande oktober månad. I oktober månad 2013 
var det 11 174 beviljade timmar (enligt kommunens schablon) för insatser i ordinärt boende. År 
2011 var motsvarande antal beviljade timmar 9 129. Även antalet dygn i korttidsboende har ökat 
från 462 år 2011 till 680 dygn i oktober 2013. Ökningen beror främst på att den enskilde bor fler 
dygn i korttidsboende.  I ovanstående sammanställnig tas inte hänsyn till om insatserna är bevil-
jade enligt socialtjänstlagen eller om det är insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen som avses.   

I nedanstående tabell visas att avvikelsen mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad stan-
dard kostnad för äldreomsorg har minskat Askersund under de senaste åren. 

Tabell II Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg i Askersunds 
kommun, Liknande kommuner2 och riket år 2004 till 2013. Andel anges i procent.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Askersunds kommun 01,2 04,8 09,1 10,9 07,1 11,7 15,5 09,8 02,8 - 3,6 

Liknande kommuner - 7,1 - 8,9 - 4,7 - 3,9 - 4,5 - 4,5 - 5,7 - 5,4 - 5,3 - 3,6 

Riket 00,5 00,3 01,8 02,1 03,3 02,4 01,2 01,0 01,2 01,4 

9.2 Äldreomsorgsplan 
År 2010 antog Askersunds kommunfullmäktige en äldreomsorgsplan för åren 2010 till 2016. 
Utgångspunkten för planen är de av riksdagen nationella målen för äldrepolitiken och kommu-
nens övergripande mål inom vård och omsorg för äldre. De områden som behandlas i äldreom-
sorgsplanen är: 

• Samhällsplanering 
• Information 
• Förebyggande arbete 
• Stöd och hjälp i det egna hemmet 
• Boende för äldre 
• Kvalitet 

Syftet med planen är att ge en inriktning för den framtida planeringen av äldreomsorgen i kom-
munen. I planen beskrivs att planen skall revideras årligen i samband med nämnderna verksam-
hetsplanering. Den första uppföljningen/revideringen av planen har skett under våren 2014 och 
kommer att presenteras för kommunfullmäktige under våren 2014. 

  

2 Se fotnot 1 
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9.3 Kommunens mål 
I budget och övergripande strategier för Askersunds kommun 2014 - 2016 har fullmäktige utifrån 
de övergripande strategierna (se nedanstående textruta) formulerat 22 mål med tillhörande indika-
torer. 

 

 

 

 

Flera av de uppställda målen har bäring på socialnämnden och de insatser nämnden ansvarar för. 
Inom den övergripande strategin ”Gott liv hela livet” har fullmäktige fastställt målet ”mångfald, 
folkhälsa och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer för att en kommun ska uppfattas som 
öppen och tolerant”.  För att målet skall uppnås har två mål formulerats av socialnämnden.  

Under rubriken Kommunen ska möjligöra att våra pensionärer kan välja boendeform och ha ett 
aktivt liv är mål 10 formulerat som att antalet personer (personal) som en hemtjänsttagare möter 
under en 14-dagarsperiod skall maximalt 15.Utfallet år 2012 var att antalet personer som en bru-
kare möter i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod var 17.  

Under rubriken ”Askersunds kommun ska vara en bra kommun att bli gammal i” finns målet att 
antalet mycket nöjda och ganska nöjda brukare inom hemtjänst och särskilt boende ska öka. Som 
indikator används socialstyrelsens nationella brukarundersökning.  

9.4 Kommentar 
Den totala kostnaden för vård och omsorg är lägre i Askersund än riket som helhet och ungefär på 
samma nivå som i ”liknande kommuner”. Det som skiljer Askersunds kommun från riket och 
liknande kommuner är att fördelningen mellan insatser i ordinärt boende och vård- och omsorgs-
boende. En större andel av Askersunds äldre som är i behov av insatser får dessa utförda i ordi-
närt boende.  Det är i dagsläget ingen kö till vård- och omsorgsboende i kommunen.  Även om 
detta avspeglar en riksomfattande trend, om att vård- och omsorgsbehov kan tillgodoses i ordinärt 
boende, är vår uppfattning att kommunen måste ha en beredskap om behoven förändrar sig och 
fler behöver insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Vår uppfattning är att detta inte 
diskuteras i de planer och dokument som vi tagit del.  

Den äldreomsorgsplan som beslutades av kommunfullmäktige har inte följts upp eller reviderats 
årligen såsom beslutats. Vi anser att äldreomsorgsplanen i större utsträckning skall användas som 
en av utgångspunkterna utgångspunkt för socialnämndens verksamhetsplanering och uppföljning.  

Fullmäktiges övergripande strategier 
 Attraktiva boende- och livsmiljöer för alla 
 Gott liv hela livet 
 Ett starkt näringsliv 
 Effektiv resursanvändning 

© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera-

tive (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  6 



 Askersunds kommun 
Granskning av biståndsbedömning 

2014-08-14 
 
 

ABCD 

10. Socialnämnden 

10.1 Organisation 
Det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen åligger socialnämnden.  

Sedan 1 januari 2014 finns det en ny ledningsorganisation för Socialförvaltningen. I samband 
med organisationsförändringen tillsattes fyra områdeschefer direkt underställda förvaltningschef 
(socialchef). Områdeschefen för IFO och integration är direktledande chef för kommunens myn-
dighetsfunktion avseende biståndsbedömning. För utförarsidan inom vård och omsorg finns en 
områdeschef och tre enhetschefer som ansvarar för särskilt boende, korttidsboende och dagverk-
samhet samt tre enhetschefer med ansvar för insatser i ordinärt boende.  

Biståndshandläggarna ansvarar för att ta emot, utreda och besluta om insatser enligt socialtjänst-
lagen. Utförargrupperna har ansvar för att verkställa de insatser som beslutats och genomföra 
dessa insatser så att de mål för insatserna som planerats och beslutats uppfylls. 

Antalet biståndshanddläggare har under våren 2014 utökats med en tjänst och är numera tre. De 
tre handläggarna i arbetsgruppen har en lång erfarenhet av arbete med biståndsbedömning under 
olika lång tid i flera kommuner. En författning angående biståndsbedömning och uppföljning av 
insatser inom framförallt särskilt boende införs från och med 31 mars 2015 (SOFS 2012:12). Det 
kommer att innebära att SoL-insatser inom särkilt boende skall ses som hemtjäsntinsaster inom 
vård- och omsorgsboende. Syftet är att besluten om insatser skall bli mer individuella än idag. Det 
kommer innebära ökande krav på biståndsbedömning och uppföljning.  

10.2 Utredning och bedömning, planering och genomförande av individuella 
insatser 
I nedanstående bild beskrivs de moment som ingår i biståndsprocessen. 

 

10.2.1 Ansökan/aktualisering 
Handläggarna beskriver att handläggningsprocessen inleds med att en ansökan eller en anmälan 
inkommer till förvaltningen. Om ansökan kommer från en person som tidigare inte haft insatser 
brukar handläggaren göra hembesök för att bilda sig en uppfattning om omvårdnadsbehovet. När 
det gäller en person som sedan tidigare är känd och redan har andra insatser, kan kontakten initie-
ras via personal i verkställigheten, den enskilde själv eller anhöriga. Orsaken till kontakten med 

Ansökan/ 
aktualisering 

Utredning/ 
bedömning 

Beslut Verkställighet Uppföljning 
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biståndsbedömaren kan vara att personalen upplever att den enskilde har behov av utökade insat-
ser i någon form.  

Vårt intryck från intervjuerna är att biståndsbedömaren inleder utredning inom en rimlig tid från 
inkommen ansökan och att insatser av hemtjänstkaraktär kan verkställas snabbt, under tiden ut-
redningen pågår.  

När en person bedöms vara utskrivningsklar från sjukhus ska en vårdplanering ske mellan vårdta-
garen, sjukhuset och kommunen för att vården ska bli så heltäckande som möjligt för den enskil-
de. Det finns en överenskommelse mellan länets kommuner och Örebro läns landsting om sam-
verkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård sedan år 2003 (reviderad år 2006). Det 
finns också en länsgemensam rutin för vårdplanering och informationsöverföring i datasystemet 
Meddix (senast uppdaterad februari 2014). Det finns även en lokal rutin för vårdplanering i led-
ningssystemet (uppdaterad augusti 2013) som beskriver hur vårdplanering skall genomföras när 
personer som skrivs ut från sjukhus och bedöms vara i behov av kommunala insatser.  

Det har funnits planer på att i större utsträckning genomföra vårdplanering i brukarens hem. Det 
har inte kunnat genomföras i den utsträckning som önskats. Många gånger måste insatser planeras 
i förväg innan den enskilde kommer hem. Det planeras också för att vårdplanering skall kunna 
äga rum med hjälp av webbkamera. Tekniken har hittills fallerat ett flertal gånger. Under gransk-
ningens gång har dock vårdplanering i brukarens hem kunnat genomföras vid sex tillfällen. Dessa 
har fungerat väl och förhoppningen är att de tekniska förutsättningarna nu finns för att genomföra 
vårdplanering med hjälp av webbkamera.   

10.2.2 Utredning och beslut 
I februari 2013 beslutade Kommunstyrelsen om riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och 
omsorg (KS 26/2013). I riktlinjer beskrivs att dessa är ”ett komplement till, men inte en ersättning 
för de lagar och föreskrifter som styr verksamheter inom vård och omsorg”. I riktlinjerna beskrivs 
de moment som ingår i biståndsbedömning och insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänst-
lagen i Askersunds kommun.  

När utredningen är klar och en individuell arbetsplan har upprättats fattas beslut om insats som 
sedan meddelas den enskilde. Vid beviljad insats går meddelande om beslutet via ett IT-baserat 
verksamhetssystem till enhetschefen för den aktuella utförargruppen och ärendet kvitteras av 
enhetschef. För denna handläggning finns det en skriftlig rutin som ingår i kvalitetsledningssy-
stemet .  

Efter att enhetschef ”kvitterat” beslutade insatser överförs beställning till planeringssystemet Laps 
Scare. Därefter har respektive utförargrupp ansvar för att planera insatsen. Det finns en skriftlig 
rutin för Lap Scare planerarna. Rutinen finns för närvarande inte i ledningsystemet. Det pågår en 
uppdatering av Lap Scare rutinen. Efter uppdatering skall rutinen införas i ledningssystemet.  

Det har tidigare förekommit att insatser påbörjas innan formella beslut är fattade. Enligt uppgift 
gällde detta endast sådana ärenden när behovet hos den enskilde var av akut karaktär och insatsen 
inte kunde anses kunna vänta på ett formellt biståndsbeslut. Detta är numera åtgärdat och inga 
insatser påbörjas idag innan biståndsbeslut är fattat. 
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10.2.3 Uppföljning 
Vid våra intervjuer beskriver respondenterna att de skriftliga rutinerna följs upp och att arbetet 
underlättats i och med de riktlinjer för biståndsbedömning som finns sedan drygt ett år. Arbetsbe-
lastning vid biståndsenheten beskrivs som hög och därför har inte uppföljning kunnat prioriteras.  
I verksamhetsuppföljningen för år 2013 beskrivs att målet att alla biståndsbeslut skall följas upp 
årligen inte har uppnåtts. Av de 405 beslut som gjordes år 2013 är det 65 som inte följts upp.  
Personalförstärkning inom biståndsenheten har genomförts utifrån att man inte hunnit med upp-
följning i önskad omfattning. De framtida ökade krav på individuella beslut för insatser inom 
vård- och omsorgsboende och ökande krav på uppföljning av insatser som träder i kraft den 31 
mars 2015 har också bedömts kräva en utökning av biståndshandläggare. 

För att försöka få en ”gemensam helhetsbild” av brukarens insatser genomförs det teamträffar vid 
respektive enhet. Teamträffar sker varje vecka. Vid teamträffarna deltar brukaren (om möjligt), 
kontaktperson, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. Till teamträffarna kan också sjuk-
gymnast, biståndshandläggare, demenssjuksköterska och arbetsterapeut kallas. Det skall för varje 
brukare finnas en översiktsplan som bland annat skall innehålla datum för uppföljning av insatser 
och brukarens genomförandeplan. Rutinerna för och innehållet i teamträffarna är dokumenterade i 
en rutin som ingår i kvalitetsledningssystemet. 

Biståndshandläggarna påpekar att det nuvarande dokumenthanteringssystemet är svårhanterbart 
vad det gäller att följa upp beslutade insatser. Därför har man stora förväntningar på det nya do-
kumentationssystem som kommer att upphandlas. 

10.3 Socialnämndens mål för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen 
I verksamhetsuppföljningen för år 2013 beskrivs att målet att alla biståndsbeslut skall följas upp 
årligen inte har uppnåtts. I 50 procent av de beslut som inte följts upp avser insatsen trygghets-
larm. Det andra målet som inte anse vara helt uppfyllt är att ”sociala insatser är väl samordnande 
och anpassade till hela livssituationen”. Enligt verksamhetsberättelsen har det skett förbättringar 
under året men att intentionerna att genomföra fler vårdplanering i den sökandes hem inte funge-
rar.  

För år 2014 kvarstår målet att uppföljning av beslut ska ske vid behov och minst en gång per år i 
alla biståndsbeslut. Man anser att man med den nuvarande personalförstärkning och omorganisa-
tion som skett skall kunna uppnå målet för 2014. Ett nytt mål för 2014 är att införa ÄBIC/IBIC 
och påbörja arbetet med att utreda behov enlig ÄBIC på vård- och omsorgsboendet Lärkbacken.  

Biståndshandläggarna påpekar att det nuvarande dokumenthanteringssystemet är svårhanterbart 
vad det gäller att följa upp insatser. För att hålla reda på när uppföljning skall äga rum krävs ett 
”handarbete” utanför dokumentationssystemet. 

Socialförvaltningen beskriver att man under året kommer att utveckla uppföljningen inom äldre-
omsorgen i kommunen. Bland annat kommer man att använda den handledning för analys som 
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Sveriges kommuner och landsting tagit fram tillsammans med Rådet för främjande av kommuna-
la analyser3, ”Koll på hemtjänsten”. 

10.4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) framgår att ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete skall finnas för all verksamhet som omfattas av socialtjänstlagens 3 kap 3§. Före-
skriften trädde i kraft 1 januari 2012.  

I februari 2012 beslutade socialnämnden att införa ett ledningssystem för kvalitet (SN § 100) 
enligt gällande föreskrifter. I tjänsteskrivelsen till beslutet finns ingen beskrivning av systemets 
uppbyggnad. Till protokoll bifogas kopia på SOSFS 2011:9. 

I socialförvaltningen pågår sedan år 2009 ett kontinuerligt arbete med att bygga upp ett lednings-
system för kvalitet enligt gällande författning. I kvalitet- och patientberättelsen för år 2013 be-
skrivs systemets uppbyggnad, se nedanstående textruta .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen är att rutinerna i kvalitetsledningssystemet skall uppdateras årligen. I redovisning 
av internkontrollplan för socialnämnden år 2013 beskrevs att under år 2013 uppdaterades 60 av 
274 rutiner.  

Enligt våra intervjuer har det varit ett omfattade arbete att skapa ett heltäckande ledningssystem. 
Eftersom rutinerna är många är det ett omfattande arbete att hålla rutinerna uppdaterade. I dag 
sker detta manuellt och ansvaret är hos respektive processledare. Det pågår en diskussion att hitta 
en IT-lösning som kan underlätta hanteringen med uppdatering av rutiner och för att arbetet med 
ledningssystemet skall ske mer processorienterat.  

3 Som bland annat ansvarar för databasen Kolada med nyckeltal för kommunal verksamhet.  

”Ledningssystemet är ett av Socialnämndens och verksamheternas verktyg för 
att styra för kvalitet. Ledningssystemsarbetet styrs av processledare tillsam-
mans med socialförvaltningens ledningsgrupp som har regelbundna styr-
gruppsmöten. Enhetscheferna och medicinskt ansvariga arbetar i olika kvalitets-
arbetsgrupper och inventerar och analyserar via processbeskrivningar vilka ruti-
ner som behövs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och politiska beslut. Som 
stöd finns en tidsplan och varje kvalitetsgrupp ska ha en prioriterings- och ar-
betslista för rutiner och processer. För varje rutin som ska göras utser ansvarig-
chef nyckelpersoner och sammankallar en arbetsgrupp. Rutiner som jobbats 
fram i arbetsgrupp tas upp på styrgrupp för beslut. Enhetscheferna ansvarar för 
implementering av beslutade rutiner och riktlinjer i verksamheten. Rutinerna ska 
årligen uppdateras av ansvarig chef/MAS/MAR. Checklistor kvalitets- och pati-
entsäkerhetsarbetet med handlingsplan används för uppföljning 3g/år av hur 
rutiner implementeras och fungerar.”  
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I oktober 2013 fick socialnämnden information om arbetet med kvalitetsledningssystemet (SN § 
129). Nämnden delgavs information om:  

 Systemets uppbyggnad  
 Versionshantering 
 Revidering och uppdatering 
 Implementeringsarbetet 

Ingen dokumumentation om systemets uppbyggnad har delgetts nämnden för beslut. Det finns 
heller ingen annan dokumenterad beskrivning.  

Enligt SOSFS 2011:9 bör nämnden årligen ta fram en samlad kvalitetsberättelse om nämndens 
kvalitetsarbete. Det görs årligen i samband med att nämnden tar fram den obligatoriska patientsä-
kerhetsberättelsen enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.  

Kommentarer 

I granskning framkommer att handläggarna förefaller inleda utredning i nära anslutning efter en 
inkommen ansökan och att insatser beslutas och verkställs inom en skälig tid. Utifrån våra inter-
vjuer visas att besluten verkställs genom att enhetscheferna kvitterar och på så sätt säkerställer att 
verkställighet sker. 

Det finns riktlinjer/rutiner för biståndsprocessen som följer gällande regelverk och författningar. 
Däremot är vår bedömning att ”egenkontrollen” av hur dessa riktlinjer efterlevs bör stärkas. I den 
årliga patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen saknas beskrivning av egenkontroll inom bi-
ståndsprocessen. Huvuddelen av de resultat som presenteras avser insatser inom HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen).  

Vi anser att uppföljning är ett viktigt utvecklingsområde för att säkerställa kvaliteten i bistånds-
bedömning och verkställighet. Ett viktigt instrument för detta är uppföljning av genomförande-
planer. Detta sker vid teamträffar för enskilda brukare men resultatet från dessa genomgångar 
borde redovisas på aggregerad nivå så att nämnden kan få en uppfattning i vilken grad beslutade 
insatser genomförs på det sätt som planeras.  

Målen bör utvecklas och vi välkomnar att man påbörjat ett arbete med att följa upp äldreomsor-
gen i kommunen med hjälp av t.ex. handledning ”koll på äldreomsorgen”. Nuvarande datastöd 
ger inte möjlighet till uppföljning på det sätt som önskas. I och med att det pågår planering för 
upphandling av nytt verksamhetsstöd förutsätter vi att uppföljningsmöjligheten är med i kravspe-
cifikationen för det nya verksamhetsstödet. 

Socialnämnden har ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande föreskrifter. Beslutet om 
inrättande av systemet har tagits utifrån en tjänsteskrivelse som inte beskriver hur systemet skall 
utformas. Vår uppfattning är att det borde finnas ett dokumnet som beskriver det egna systemets 
uppbyggnad. Vi anser att nämnden och borde haft tillgång till en sådan beskrivning för att kunna 
ta beslut om inrättande av det lokala kvalitetsledningsystemet. Vi anser att nämnden bör ta fram 
ett samlat dokumnet som beskriver hur det lokala kvalitetsledningsytemet är upplagt. Det skulle 
underlätta för nämnden att kvalitetssäkra för kvalitet. De rutiner som ingår i kvalitetslednings-
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systemet är inte uppdaterade/reviderade enligt nämndens målsättning. Vi anser därför att det är 
viktigt att finna vägar för att bättre kunna adminitrera systemet.  

10.5 Handläggning enligt LSS 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om landsting-
ens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjuk-
vård och sociala insatser. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan dessutom 
ha rätt till särskilda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS). 

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och utgör en väsentlig del av den handikappreform som 
riksdagen beslutade om året innan. Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta 
det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i 
samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges.  

I LSS definieras de personer (personkrets) med funktionsnedsättning som kan ha rätt till insatser 
enligt: 

1. Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd. 

2. Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigfunk-
tionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar bety-
dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd el-
ler service. 

Kommuner och landsting beviljar på den enskildes begäran insatser enligt LSS, om han eller hon 
ingår i lagens personkrets och har behov av den begärda insatsen. En tredje förutsättning är att 
behovet inte redan är tillgodosett. En av de tio insatserna – personlig assistans – kan även ges som 
assistansersättning enligt socialbalken (SFS 2010:110 51 kap). Beslut om assistansersättning fat-
tas av Försäkringskassan.  

Enligt LSS kan särskilt stöd och särskild service ges med tio olika insatser. Flera insatser kan ges 
till en och samma person. De särskilda insatser som kan begäras enligt 9 § LSS är följande: 

Råd och stöd – rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om 
problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Syftet med 
insatsen är att tillförsäkra människor med stora funktionsnedsättningar och deras anhöriga tillgång 
till kvalificerade expertinsatser av t.ex. kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped  
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Personlig assistans – biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
för sådan assistans, Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begrän-
sat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver 
hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grundläggande behov). När 
det grundläggandebehovet överstiger 20 timmar per vecka kan assistansersättning enligt Social-
försäkringsbalken (SFS 2010:110) (före 2011 –LASS (lagen om assistansersättning 1993:389) 
beviljas. Den enskilde kan själv välja vem som anordnar assistansen. Beslut om assistans över de 
grundläggande 20 timmarna beslutas och finansieras av Försäkringskassan. 

Ledsagarservice – ledsagarservice. Insatsen syftar till att underlätta för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet t.ex. 
besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. 

Kontaktperson – biträde av kontaktperson. Kommunen kan besluta om en kontaktperson som ett 
personligt stöd, för att bryta isolering och för att underlätta ett självständigt liv. 

Avlösarservice – avlösarservice i hemmet. Denna insats syftar till att göra det möjligt för anhöri-
ga att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice i hemmet kan erbjudas 
både som regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov under hela dygnet. 

Korttidsvistelse – korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Insats i form av kortare vistelse 
utanför det egna hemmet för att en person med funktionsnedsättning ska få miljöombyte och re-
kreation och anhöriga avlastning. Vistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj eller som 
lägervistelse. 

Korttidstillsyn – korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning 
till skoldagen samt under lov. Insats i form av tillsyn utanför det egna hemmet för skolbarn över 
12 år med funktionsnedsättning. Insatsen ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studie-
dagar och längre lov. 

Boende, barn – boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
som behöver bo utanför föräldrahemmet. Barn eller ungdomar som av skilda skäl inte kan bo hos 
sina föräldrar kan beviljas boende i en annan familj eller i en bostad med särskild service 

Boende, vuxna – bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna. Bostäder för personer i vuxen ålder som har behov av stöd, service och omvårdnad kan 
utformas på olika sätt. Gruppbostad och servicebostad är de vanligaste formerna 

Daglig verksamhet – daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-
arbete och inte utbildar sig. Insats i form av sysselsättning för person med funktionsnedsättning 
som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Rätten till daglig verk-
samhet gäller primärt personer i yrkesverksam ålder och endast personer som tillhör personkrets 1 
och 2. I de särskilda insatser som rör avlösning i olika former, bostad med särskild service samt 
daglig verksamhet ingår omvårdnad. Dessutom ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i 
de olika boendeformerna enligt LSS. 
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Biståndsbedömning sker på samma sätt som för äldreomsorgen. Det är en handläggare som an-
svarar för utredning och bedömning av barn och unga och en handläggare som har ansvar för 
handläggning av vuxna över 18 år. 

Antalet brukare som har personlig assistansersättning från försäkringskassan är idag 21 personer. 
Av dessa är det 11 som har kommunalt anställda personliga assistenter. 

I nedanstående tabell beskrivs insatser enligt LSS åren 2009 till 2013 (1 oktober respektive år). 
Totalt var det 1 oktober 2013 91 personer som tillsammans erhöll 134 insatser.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Personlig assistans      

Ledsagarservice 16 16 18 15 10 

Kontaktperson 18 18 19 20 24 

Korttidstillsyn barn och unga 2 2 2 1 0 

Korttidstillsyn vuxna 9 10 9 13 10 

Boende barn och unga 7 5 6 4 2 

Boende vuxna 35 35 38 38 39 

Daglig verksamhet 39 37 37 36 38 

 

Handläggningsprocessen liknar den som gäller äldreomsorgen. Däremot saknas det riktlinjer 
framtagna av socialnämnden. Ett förslag till riktlinjer är framtaget och skall läggas fram till 
nämnden. De föreslagna riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggarna i biståndsbedöm-
ningen och ge en vägledning i vad som avses med goda levnadsvillkor. I riktlinjerna skall klargö-
ra vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa insatser kan beviljas. I det 
ovan beskrivna ledningssystemet finns inga specifika rutiner som beskriver myndighetsutövning 
eller verkställighet inom LSS- området. 

Det är alltid den enskilde som skall ansöka om insats enligt LSS. Om personer är under 15 år eller 
saknar egen förmåga att ta ställning till ansökan kan ansökan göras av ombud. 

Utredningen har att ta ställning till om den sökande har rätt till insats enligt LSS och att inte be-
hovet är tillgodosett på annat sätt. Bedömningen skall alltid vara individuell. 

Beslut om LSS -insatser sker enligt delegationsordning som är fasställd av socialnämnden. Den 
sökande har rätt att överklaga beslutet. Den som beviljats stöd skall erbjudas en samordnad indi-
viduell vårdplan (SIP). 
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Uppföljningen av insatsen sker av biståndshandläggaren och noteras i dokumentationssystemet. 
Det sker ingen uppföljning på aggregerad nivå till nämnden. Den redovisning som lämnas är antal 
personer som får insatser enligt LSS.  

I de intervjuer vi genomfört uppges att hanteringen av myndighetsutövning och verkställighet 
fungerar väl. 

Vi har även varit i kontakt med en av brukarorganisationerna. De anser att det varit en ”hög” per-
sonalomsättning” bland de som handlägger LSS vilket skapat problem med bl.a. kontinuitet.  

Kommentarer 

Inom handikappområdet har det saknats skriftliga rutiner och riktlinjer specifika för myndighets-
utövning och riklinjer för insatser inom LSS. Det har heller inte skett någon sammanlagd uppfölj-
ning av myndighetsutövning och verkställighet av insatser till funktionshindrade.  

Vår uppfattning är att även insatser enligt LSS bör följas upp ungefär på samma sätt som planeras 
för äldreomsorgen. De rutiner som finns bör vara dokumenterade i socialnämndens ledningssy-
stem för kvalitet.  

Eftersom det inte finns dokumenterade riktlinjer och sammanfattande uppföljningar måste enskil-
da individärenden granskas för att kunna bedöma om insatser till funktionshindrade ges enligt 
gällande regelverk. Det har inte ingått detta uppdrag.  

 

 

 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Karin Helin Lindkvist  Örjan Garpenholt 
Certifierad kommunal yrkesrevisor Konsult 
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