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Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Hofors kommun
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av socialtjärtstens handläggning av biståndsbeslut inom äldreomsorgen.
Sammantaget visar genomförd granskning bl.a. på att enheten är i behov av revidering
av rutiner. Det saknas uppföljningar av biståndsbeslut vilket för nämnden får till konsekvens att det finns risker för att människor har längre insatser än vad det skulle behövas.

Vidare framgår att det finns risker att kostnadsnivân vad gäller insatser blir högre än vad
som är nödvändigt. Vår granskning av nämndprotokoll visar på att det under 2013-2014
inte redovisats några beslut eller informationer som rör uppföljning av biståndsbeslut el-

ler genomförandeplaner. Det går ej heller att utläsa ur de officiella nämndprotokollen att
det ställts några frågor eller krav på förvaltningen utifrån bristande uppföljningar. Revisionsrapporten påvisar att det ñnns risk för att hanteringen inom äldreomsorgen bryter

mot socialtjänstlagen inom flera områden.
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det ñnns ett flertal områden som socialnämnden behöver utveckla.
Vi har behandlat bifogad rapport vid sammanträde 2015-02-17. Vid sammanträdet beslutades att översända rapporten till socialnämnden för yttrande. Kommunrevisionen
önskar erhålla svar från nämnden om vilka åtgärder man ämnar vidta, senast den 15 april
2015.
Enligt uppdrag från Hofors kommuns revisorer
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l.

Sammanfattning
Vår granskning
visarpå att enhetenär i behovav revideringav rutiner.Det saknas
uppföljningar
avbiståndsbeslut
vilketförnämnden
fårtill konsekvens
attdetfinnsrisker
förattmänniskor
harlängreinsatser
änvad detskullebehövas.
Fördenenskildeinnebär
dettaattdetsomframgåri SoL4 kap l§ 3st"Biståndet
skallutfonnassåattdetstärker
hanseller hennesmöjligheteratt levaett självständigt
liv" inteheltkanföljasdå inte
tillräckligt med uppföljningargörs. Vidare innebärdet att det finns risker att
kostnadsnivân
vadgällerinsatser
blirhögreänvad somär nödvändigt.
Vårgranskning
avnämndsprotokoll
visarpåattdetunder20l 3-20l 4 interedovisats
några
beslut eller infonnationer som rör uppföljning av biståndsbesluteller
genomförandeplaner.
Detgårej hellerattutläsaurdeofficiellanämndsprotokollen
attdet
ställtsnågrafrågorellerkravpåförvaltningen
utifrånbristande
uppföljningar.
De intervjuadehar i samtligafall sagt att de klarar av att hålla de lagstadgade
utredningstider
som finns.Aktgranskningen
bekräftaratt utredningargörsinomtre
månader.
Uppföljningav biståndshandläggningen
är med utgångspunkt
från de bristervi
uppmärksammat
ett utvecklingsområde
för nämnden.Nämndenhar en bristande
internkontroll
avdenegnabiståndshandläggningen.
Dettainnebärattingenkontinuerlig
kontrollfunnitsomhuruvidadebeslutsomfattasärlikvärdigai sinbedömning.
Nämnden
börutveckladetinternaarbetetvadgällerattjämförabiståndsbeslut
mellanhandläggare
för attpådettasättfå entydligareochrättvisarebedömning
mellanhandläggare.
Detta
börocksåredovisas
till nämnden
engångperår.
Vi anservidareatt den intemkontrollplan
somnämndenhar bör kompletteras
med
områdensominterntgranskar
biståndslLSS-handläggning.
Sammantagetär vår bedömningär att det i dagensmyndighetshantering
inom
äldreomsorgenfinnsriskerför att:

- manbrytermotSocialtjänstlagen
i ñ-amförallt
detsomhandlaromuppföljning
menocksådenenskildes
delaktighet
i utformningen
avdenegnavården.
besluteninteanpassas
till brukares
ändrade
behov.
bistånden
harskillnaderi bedömning
mellanolikahandläggare
- kostnadema
ärhögreännödvändigt
(bristande
uppföljning
m.m.)

-

Vår bedömningär att socialförvaltningen
och nämnden bör införa tydliga
uppföljningsrutiner
snarast
för attunderlätta
handläggamas
arbete.
Nämndenbörvidarepå etttydligtsättta ansvarför att likvärdigaförutsättningar
finns
inomHoforskommun.Dettabörgörasgenomstickprovskontroller
årligensomredovisas
i nämnden
ochdokumenteras.
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2.

Bakgrund
Kommunrevisionen i Hofors gav KPMG i uppdrag att granska hur nämnden arbetar för
att bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning av äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten

i Hofors kommun.

Rättssäkerheten för äldre personer inom socialtjänstens område har under senare år fått
en ökad uppmärksamhet bland annat på grund av att beviljade insatser inte alltid fungerar
och/eller verkställs inom rimlig tid. Socialtjänstlagen ger också utrymme för att en
kommun som underlåter att utan skäligt dröjsmål verkställa en insats, beslutad av
kommunen, kan av domstol erläggas att betala vite.
Vidare är det viktigt att kommunen har en uppföljning av biståndsbeslut både i innehåll
och i omfattning. Verkställighet av beslut som inte stämmer överens med biståndsbeslutet
kan bli rättsosäkert för den enskilde samt kostsamt för kommunen.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående, givit KPMG i uppdrag att granska
hur processen på äldreomsorgens och funktionshinderverksamhetens område gällande
utredning, bedömning och beslut samt överförande av beslut till verkställighet inom
nämndens ansvarsområde genomförs avseende biståndsinsatser för äldre och
funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LSS.
Kommunrevisionen har gjort bedömningen att uppföljning av utredning, beslut och
verkställighet av biståndsinsatser för äldre och funktionshindrade är en avgörande process
för såväl kvalitet som kostnader i verksamheten.

3.

Syfte
Det övergripande syfiet med granskningen är att bedöma om biståndshandläggningen för
äldre och funktionshindrade genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Vi har därför granskat om:
0

Det finns riktlinjer av ansvarig nämnd som stöd för biståndsbedömning

0

Tolkningen av regler och riktlinjer och hur den sker inom biståndshandläggningen

o

Det finns rutinbeskrivningar för handläggning och uppföljning av biståndsprövningar

o

Det finns gemensamt
biståndshandläggare

0

Det finns riktlinjer för när omprövning av biståndsbeslut skall göras

förhållningssätt

och

bedömningsgrunder

mellan

E
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Utredningskriterier
Vi harbedömtomverksamheten,
i tillämpligadelar,uppfyller:
i

Socialtjänstlagen
2001:453(SoL)

0

Förvaltningslagen
1986:223(FL)

0

5.

Politiskabeslut,internariktlinjer ochrutinbeskrivningar

Ansvarig nämnd
Granskningen
avsersocialnämnden.

6.

Metod
Granskningen
genomfördes
genom:
o

Dokumentstudie
avrelevantadokument:
-

Riktlinjer/praxis

-

Arbetsrutiner
för handläggning

-

Delegationsfiirteckning

-

Delegationsordning

-

Organisationsschema

— InstruktionFörverkställighetsdokumentation

v

I

lntemkontrollplan

Intervjuermedberördatjänstemän
-

Chefer

-

Biståndshandläggare

3
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Organisation
Dethuvudsakliga
arbetetförbiståndshandläggama
innebärattmanhanteraransökningar
från kundersomansökerom biståndshjälp
inomäldreomsorgen(SoL-ärenden).
Detta
arbeteinnebäratt manträffarkunderocheventuelltderasanhöriga.Tjänstemännen
har
också kontakt med andra myndigheterdå detta är behövligt.Deras behov och
förutsättningar
prövasmotdeaktuellalagarSoL(socialtjänstlagen),
LSS(Lagenomstöd
och service)och Fuförvaltningslagen) somstyrverksamheten.Fyra personer,ansvarar

för biståndshandläggning
inomäldreomsorgen
samttvå inomLSS-verksamheten
Till
dettaharmanansvarför vårdplaneringar
påkorttidsboende
ochuppföljningar
av dessa
ärenden.

8.

Rutiner
Gruppenär indeladefteransvarsområden
somi Hoforskommunbaseras
pågeografiskt
områdemennumerafinnsocksåettfunktionsindelat
ansvarsfördelande.
Vissaansvarar
föräldreomsorg
ochandraför LSS.Alla utredarna
ärvidareplacerade
centralt.De sitter
såledesplaceradetillsammans.I sambandmednyansökningar
görsett hembesökdär
diskussioner
försmeddenenskildeocheventuellt
anhörigaomdenenskildes
behovoch
vardagliga
situation.Samtalförsävenmedlandstinget
ochandraexternaaktörer.

8.1.1

Utredningstider
De intervjuadehar i samtligafall sagt att de klarar av att hålla de lagstadgade
utredningstider
som finns. Aktgranskningen
bekräftaratt utredningargörs inom
lagstadgad
tid.

8.1.2

Uppföljningarav biståndsbeslut
Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS:2006:5)påvisar att uppföljningaroch
omprövningar
av ärendenkan ochskallgörasdå förhållanden
ändrasvilka påverkar
hjälpbehovet.
Då ingaförändringar
förväntasskallenuppföljninggörasminsten gång
per år. Intervjuernahar visat att Hofors kommuninte gör de uppföljningarsom
Socialstyrelsen
i sina allmännaråd anser vara de krav som kan ställaspå en
biståndshandläggning
inomäldreomsorgen
ochinomfunktionshinderverksamheten.
De
intervjuademenaratt de rutinersomde har, därde intetidsbegränsarbiståndsbeslut
eller

begränsar
demtill 12 månader,innebärattväldigtfå uppföljningar
görsomdetinteär
påkallatav hemtjänstpersonal
ellerdenenskilde.Då uppföljningpåkallatsav anhöriga
ellerpersonal,
oftasti samband
medstörrehjälpbehov,
görsdettaenligtdeintervjuade.
De uppföljningar
somskallgörasi denordinarie
verksamheten
dådetinteärpåkallatgörs
barai begränsad
omfattning.Här påtalardockförvaltningsledning
att ett arbetehar
påbörjats
medattbetaavallauppföljningar.
De intervjuervi hafivisardockattmaninte
i tillräckligomfattning
hinnermeddettatänktaarbete.
Samtligaintervjuadepåtalaratt de underdentid dejobbati kommunen
ej haftnågon
externeller internav uppföljningav biståndsbeslut.
Såledeshar inte hellerdenna
information
avgettstill nämnd.
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Vår granskning visar vidare att nämnden inte, i tillräcklig omfattning, följer upp enskilda

beslut och ej heller har tillräcklig intemkontrollav den egna biståndshandläggningen.
Ansvarigchef harpåtalatattdet inom planeringeningåratt manskulle hinnamed intern
kontrollav dokumentationoch av aktgranskningmendettaharintevaritmöjligtatthittills
hinnamed.
Vårgranskningav nämndsprotokollvisarpåattdetunder2013-2014 interedovisatsnågra
beslut eller informationersom röruppföljningav dettaområde.Vi avser då uppföljning
av själva myndighetsarbetet. Ej heller finns redovisning av jämförelser mellan
handläggare och ej heller redovisning av hur biståndsbeslut följs upp i
utförarverksamheten.
Politikernaharutifrånvad som går att utläsai nämndsprotokollej
hellerställtfrågorkringuppföljningoch ej hellerbegärtnågonsådanfrånförvaltningens
sida.

8.1.3

Uppföljning av verksamheten från Socialnämnden
Det saknas idag rutinerför systematisk uppföljningav biståndshandläggningeninom
nämnden.Dels följs inga individärendenuppdå delegationsansvaretvilar på tjänsteman
men inte heller finns tydliga uppföljningarav verksamhetenalternativtstickprovför att
få en bild av hurverksamhetenfungerar.

8.1.3.1

Rutiner för ärendehandläggning
Enhetenträffasregelbundetför att diskuteraärenden.Detta bordeenligt de intervjuade
bidratill attfå en merenhetlig handläggning.Samordnaredeltarvid dessa träffar.

8.1.4

Tidsbegränsade beslut
Rutinerkringtidsbegränsadebeslut är att merpartenav beslutensätts med 12 månaders
beslut.I sambandmed attbeslutetärpå väg motavslutskallen uppföljninggörasoch ett
nytt beslut fattas.Detta görs inte enligt samtligahandläggarevi intervjuat.Problemetär
identifieratoch i viss månharmanbörjatrevideratgamlabeslutförattkommaikappmed
uppföljningar.Dettagälleräven nya beslutsom i väldigtbegränsadomfattningföljs upp.
Intervjuervisarpå atthandläggarnauppleverattdet ärtidsmässigtlångabeslutoch attde
inte följer upp beslut som en följd av dennatidssättning.Dessutom påtalasatt de beslut
där uppföljningprioriterasär beslut där det behövs mer tid. De beslut därman inte får
någrasignalerär man inte säkerpå att manföljerupp i tillräckligomfattning.Det finns
små eller inga möjlighetertill förändringav den enskildes situation.Enligtsakgransning
så påtalarkommunenatt det inte finns någon rutinsom innebäratt beslut sätts på 12
månader.Tidigarehar praxisvaritattbeslut sättstillsvidare.Då vissa av våraintervjuer
givit oss bildenav numerabeslut på 12 månaderså bervi nämndenatt tydliggöravilken
rutinsom finns inom dettaområde.
Vårgranskningav nämndsprotokollvisarpåattdetunder2013-20 l4 interedovisatsnågra
besluteller informationersom röruppföljningav dettaområdetill politiken.Ej hellergår
att utläsaatt det ställts någrafrågoreller kravtill förvaltningenpå uppföljningav detta
område.
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Genomfirandeplaner
Enligt Socialstyrelsens
allmänna råd skall alla verkställighetsbeslut,
dvs. de
biståndsbeslut
somenheternaskallverkställa,innehållaen genomförandeplan.
Denna
plan skallinnehållaen redovisning
av hur verksamheten
tänkerutföradet bestämda
biståndsbeslutet.
Planenskallfattasi samrådmeddenenskildeelleromdenenskildeinte
ärkapabelattfattabeslut,derasanhörigaellerutseddgodman.Dennagenomförandeplan
skallsedanföljasuppav nämnden.Intervjuervisaratt främstinomområdetsärskilt
boende(äldreboenden
medfast personalpå plats),finnsgenomförandeplaner,
medan
hemtjänstbeslut
(ordinärtboende)till vissdel saknargenomförandeplaner.
Då det inte
finnsblirdetbaranågonformavbeskrivning
avdetmangörmedkunden.
Vår granskning
visarvidarepåatt nämndeninteföljeruppvaresigbiståndsbeslut
eller
genomförandeplaner
i tillräckligomfattning.
Nämndenbörförattfå entydligbildavhur
genomförandeplaner
fimgerarinförastickprovdirekti verksamheten
för attpådettasätt
få en tydlig bild om genomförandeplaner
görs i enlighetmed de riktlinjer som
förvaltningen
sattupp.
Vårgranskning
avnämndsprotokoll
visarpåattdetunder20l 3-20l 4 interedovisats
några
beslutellerinfonnationer
somröruppföljning
avdettaområde.

8.2

Bomtid
l sambandmedatt utförarei verksamhetens
hemtjänstgenomförinsatserbeslutade
av
biståndshandläggare
såblirettstortantalärendeninteutförda.Dettaär ingetkonstigtdå
individersjälvaavstårfrånenduschellerenstädning
avolikaskäl.Tidigaregranskning
frånKPMG:ssidai fleraandrakommunervisarpåatt bomtidliggerrelativtkonstanti
dessakommuner
ochutgörmellan9-11%.Dettaärmyckettid somförsvinnerisamband
medutförandet
ochdetär viktigtförförvaltningen
attharutinerföratthanteradetta.Vi
anser att denna bomtid skall inkluderasi schemaarbetet
och uppmanardärför
förvaltningen
attpåbörjaettarbetesomutfonnarrutinerrörandedettaområde.

8.3

Kommentar
Vår granskning
visarpå att enhetenär i behovav revideringav rutiner.Det saknas
uppföljningar
avbiståndsbeslut
vilketförnämnden
fårtill konsekvens
attdetfinnsrisker
förattmänniskor
harlängreinsatser
änvaddetskullebehövas.
Fördenenskildeinnebär
dettaattdetsomframgåri SoL4 kap l§ 3st"Biståndet
skallutfonnassåattdetstärker
hanseller hennesmöjligheteratt levaett självständigt
liv" inteheltkan följasdå inte
tillräckligt med uppföljningargörs. Vidare innebärdet att det finns risker att
kostnadsnivån
vadgällerinsatser
blirhögreänvadsomär nödvändigt.
De långabeslut(12 månader)somfinnsi HoforskommunsbiståndslLSSbedömning
innebärattbesluteninteföljsuppi tillräckligomfattning
ominteuppföljningar
påkallas
av annan orsak Lex. den enskilde, eller personal. Socialstyrelsen har i sina

rekommendationer
för biståndsbedömning
påtalatatt kommunenminsten gångperår
skallfölja uppärendenoaktatomdetär påkallatellerinte.Vidarepåtalarhandläggare
ochcheferi intervjuerattärendenintealltidföljsuppensengångperår p.g.a.tidsbrist.
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Detta är intealls tillfredsställandeför nämndendå dettahöjerriskernaväsentligtför höga
kostnadsnivåer inom ñ-amförallthemtjänsten. Dessutom påverkar det människors
möjlighettill ett självständigtoch oberoendeliv. Vi anserattnyabeslutskall ha betydligt
kortare uppföljningstiderän 12 månader. Detta för att påverka möjligheterna för
människoratt kunnaklarasig själva i störreomfatt11ing.Denna möjlighet är som allra
störstden förstatiden efier att insatsenpåbörjats.Det är fullt rimligtmed beslut på en
månad och på tre månaderdär täta uppföljningarger stora möjlighetertill att hjälpa
människortill ett självständigareliv och mindrekommunalainsatser.Vi anser att de
rutinersom finns idag börutvecklasoch att uppföljningsrutiner
bör förändras.
Genomförandeplanerskall finnas i alla insatsärenden.Enligt intervjuadechefer och
handläggarehararbetetpåbörjatsoch är mer frekventinom särskiltboende men inom
ordinärtboende(hemtjänst)finns brister.
Då uppföljningarav beslut brister saknas aktuella beslut. Mål finns inte heller i
biståndsbeslut.Detta får till konsekvensatt även om man försökerfå till ståndaktuella
genomförandeplanerär det inte möjligt då dessa bygger på aktuella biståndsbeslut.
Riktlinjerna antagna av nämnden påtalar inte vikten av att alla beslut har en
genomförandeplan. l SoL 4 kap5§, framgåratt"Denäldrepersonenska, så långtdet är
möjligt, kunnavälja näroch hurstöd och hjälpi boendetoch annanlättåtkomligservice
ska ges", Utifrånde intervjuervi gjort kan vi konstateraatt dettaområde inte fungerar
tillfredsställande.
Nämndenbör införauppföljningsrutinerdirekti verksamhetenför dettaområde.Det blir
annars en svår uppgift för nämnden att följa upp ärenden om inga tydliga
genomförandeplanerfinns. Vi anser att otydliga och bristandegenomförandeplaneri
vissa ärendenvaraen bristvilket nämndenbörrättatill.
Uppföljning av biståndshandläggningenär med utgångspunkt från de brister vi
uppmärksammatett utvecklingsområde för nämnden. Nämnden har en bristande
intemkontrollav den egna biståndshandläggningen.Dettainnebärattingen kontinuerlig
kontrollfunnitsom huruvidade beslutsom fattasärrättvisaoch likvärdiga.Nämndenbör
utveckladet internaarbetetvad gällerattjämförabiståndsbeslutmellan handläggareför
att på dettasätt få en tydligareoch rättvisarebedömningmellan handläggare.Detta bör
också redovisastill nämndenen gång per år.
Det saknas idag rutinerför systematisk uppföljningav biståndshandläggningeninom
nämnden. Dels följs inga individärenden upp då delegationsansvaret vilar på tjänsteman

men inte heller finns tydliga uppföljningarav verksamhetenalternativtstickprovför att
få en bildav hurverksamhetenñJngerar.Dettablirännuviktigarenärdelegationenligger
på tjänsteman.Nämndenmåsteförbättradennauppföljning.
Preventivainsatserfinns i kommunenmendessa sättsi hög gradbarain då det ärpåkallat
och medicinsktnödvändigt.Nämndenbörse över detta.
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9.

Aktgranskning
Aktgranskning har gjorts av 22 ärenden inom äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten. Detta innebär att resultatet endast går att betrakta som ett
stickprov samt att det ej kan tas som helhetsbild för hur biståndshandläggningen
dokumenteras. Flertalet granskade utredningar visar på korrekta och välskrivna
utredningar. Tonen är myndighetsmässig och korrekt. Dock finns flertalet områden nedan
där vi anser att det kan utvecklas.
Granskningen visar i vissa fall på ojämna bedömningsnivåer av likvärdiga ärenden. Detta
gäller både hemtjänst och korttidsboende. Här finns, med tanke på god kompetens inom
biståndshandläggarorganisationen, goda möjligheter för nämnden att kräva interna
redovisningar av dessa områden till nämnden minst en gång per år. Detta är ett sätt för
nämnden att få en intemkontroll som bidrar till likvärdiga bedömningar.
Det saknas tydliga målformuleringar i besluten. Då detta saknas finns inte heller tydliga
målformuleringar i genomförandeplaner som är en direkt koppling till biståndsbesluten.
Vad vill man med insatsen och vad är målet för kunden med insatsen?
Inom ett område finns stora utvecklingsmöjligheter. Uppföljningar av ärenden kan inte
följas och i många av ärendena har vi inte sett dokumenterade uppföljningar. Här skall
påtalas att flera ärenden också hade viss uppföljning men intervjuerna visar på att detta
inte är det normala arbetssättet. Här påtalas i intervjuer från handläggarna själva att man
brister i detta.
Flera ärenden hade beslut om omsorgsinsatser där vi anser att beslutet skulle kunna prövas
mot behov av sociala insatser. Då vår insyn varit begränsad uppmanar vi nämnden att
internt granska detta. Det är av vikt att människors behov av social kontakt inte kräver att
man får insatser som man skulle kunna klara själv bara för att man har kontaktbehov
Utifrån det underlag som vi granskat går det inte att påtala att biståndshandläggningen är
mer generös än i genomsnittskommunen. Då vi bedömer detta gör vi det utifrån vår
erfarenhet från flertalet kommuner och ett stort antal aktgranskningar.
Vi vill påtala möjligheten att använda underlag från arbetsterapeuter och sjukgymnaster
i samband med hantering av biståndsbeslut. Detta är ett viktigt underlag för att
biståndshandläggama skall kunna hitta "rätt" biståndsbeslut och minimera insatser i
ordinärt boende.
Granskningen visar inte tydligt att kommunicering av alla beslut görs. Vid samtal med
handläggare och enhetschef påtalas dock att detta är rutin och att detta görs i samtliga
ärenden. Det syns dock inte alltid i den elektroniska akten. Vi uppmanar nämnden att
notera detta då det gjorts. I sakgranskningen påtalar kommunen att detta är rutin i de
ärenden som går kunden emot. l övriga ärenden kommuniceras beslut inte vilket inte
heller krävs i lag.
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Besluten följs inte upp i tillräcklig omfattningvilket även intervjuernavisat. Flertalet
ärendenharicke aktuellabesluteller beslutsom ärtillsvidareoch som ej blivituppföljda.
Dettaanservi varaicke tillfredsställande.

9.1

Kommentar
Vårbedömningärattflertaletärendenär i ordningoch adekvatautifrånpraxis.De ger ett
neutraltoch tjänstemannamässigtintryck.Vår bedömningvisar på att beslutentill viss
del är av olika bedömningsnivå.
Vi anserattdet ärsvårtattfå en enhetligbedömningsnivåi äldreomsorgensbiståndsenhet
eftersomvissa rutinerför ärendehanteringdelvis saknas. Speciellt viktigt är det att det
införs rutinerpå enheten där handläggarnafår granskafiktiva fall för att på detta sätt
kunnajämföra bedömningsnivå.Detta gäller speciellt ärendendär korttidsboendeoch
särskiltboendebeviljats.
Även storaärendeni hemtjänstärviktiga i dennajämförelse.Då ingatydligarutinerfinns
för bedömningsnivåeravseende korttidoch särskiltboende, anservi, attdet finns risker
för en godtycklig biståndsbedömning i dessa ärenden.

Som tidigarenämntsanservi att en utgångspunkti att man skall bevilja,kanvarabraur
ett n-ygghetsperspektivför den enskilde. Dock kankonsekvensernaför den enskildeoch
för nämndeni kostnaderbli betydandeom uppföljningenharbrister.
Med bristanderutinerfördettablirdet svårtförhandläggarnaattfå en likvärdighantering
av ärenden.
Om utgångspunkten i bedömningar är att man skall bevilja ärenden, t.ex. ur

trygghetsaspekt,är det oerhört viktigt med täta och snabba uppföljningar.För att
genomföradetta krävs en bemanningsom hinnermed dessa uppföljningar.Det är vår
erfarenhetatt det tör nämnden på sikt lönar sig med hög bemanning inom dessa
yrkesområden.Detta blir goda konsekvenserur både ekonomisk synvinkel och ur en
kvalitetsmässigsynvinkel.
Vi kan dock utifrånden bemanningsom finns i Hofors inte säga att det finns för lite
biståndshandläggarei förhållandetill de beslut som fattas. Då vissa rutinersaknasärdet
dock svårtattbedömahuruvidadet ärförlitenbemanningeller ej eller om den bemanning
manharhaderäcktom vardagsrutinerhadefungerattillfredsställande.
Det vi anser vara nämndens stora bekymmer och utvecklingsområdeär bristen på
uppföljningar.Dettamedföratttrotshandläggningav ärendenmed försöktill kundfokus,
riktarvi kritikpå bristandeuppföljninginom en radområden.Det är oerhörtviktigt för
nämndenatthittaen uppföljningsrutinav biståndshandläggningen.
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10.

Kvalitetsarbete

10.1

Vardagligt utvecklingsarbete
Biståndshandläggamavisari intervjuerattde ärmissnöjdamedsinaarbetssituationi stort
och att gruppenbehöver arbeta sig samman då det inte finns tid till samverkanoch
vardaglig utveckling. De anser att de har bristandefortbildningoch de anser sig få
möjlighetervad gäller utbildningsmöjligheter.De intervjuadeuppgerdock att de har
regelbundnaarbetsplatsträiTar.

10.2

Resursfördelning
Intervjuernavisar på att det inte finns någondirektkopplingi fördelningav resursertill
vårdtyngd.Fleraintervjuadepåtalarattdet kanförändrasmycketi vårdtyngdpå en enhet
beroende på att människorinsjuknar,helt enkelt blir skröpligareeller går bort. Detta
innebärattden budgetsom finns i börjanav åretkan vara både för liten och för stor, i
förhållandetill behoven än den budget man fick infor verksamhetsåret.Fördelningav
resurserinomhemtjänstenskervia schabloneroch fördelasav biståndshandläggare.
Inom
detta område kan man trots allt säga viss form av fördelning sker utifrånbeslut ñån
handläggare. l särskiltboende fördelas medel efter antalet platser.Där saknas helt en
medelstördelningbaseratpå vårdtyngd.

10.3

Internkontrollplan
Den internakontrollplansom nämndenfastställttar inte upp någraområdensom berör
biståndshandläggning.Den internakontrollplanenfokuserarpåandraområdenbl.a.säkra
utbetalningardelegationsordningoch lagaroch avtal m.m. Vi kan inte se en enda direkt
del i intemkontrollplanensom harkopplingtill myndighetsutövninginomäldreomsorgen
eller inom LSS.

10.4

Samverkan
Samverkanmed primärvårdfungerarenligt flera intervjuadepå ett brasättäven om det i
intervjuernaframkommeratt de ibland upplever att ärenden från sjukhus läggs på
kommunen trots att de inte alltid är färdigbehandlade.Detta upplevs som ett stort
bekymmervilket de intervjuadeanservaraett chefs/politisktproblem.
Vad gäller samverkanmellan handläggareoch enhetscheferutlörarsidanpåtalarflera
intervjuadeattdettafungerarpå otillfredsställandesätt.Det gäller frånbådechefers sida
och ñån biståndshandläggare.Kort kan sägas att man mycket sällan träffasoch att det
saknastydliga samverkansrutinermellanhandläggareoch enhetschefer.

10.5

Kommentar
Vår bedömningär att samverkanmellanhandläggareoch chefermåste förbättrasoch att
enhetenförmyndighetsutövninginomäldreomsorgoch handikappomsorgbehövertid för
att diskutera utveckling av verksamheten. Samverkan mellan enhetschefer och
handläggare är enligt de intervjuade obefintlig. Detta är ett viktigt område för
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handläggarnaför att få en gemensam samsyn och tydliga och rättvisabiståndsbeslut.
Därutöverpåtalasett stortbehovav fortbildningför handläggarna.
Vi anser vidare att den internkontrollplansom nämnden har bör kompletterasmed
områdensom interntgranskarbiståndshandläggning.

KPMG, dag som ovan
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