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Äldrenämnden 

 
 

Svar till stadens revisorer gällande rapport "Granskning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen 2015"  

Beslutsunderlag 
Äldreförvaltningens skrivelse den 10 mars 2016. 
Revisionsskrivelse den 23 november 2015 
Revisionsrapport Ernst & Young ”Granskning av biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen” 2015 
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat 
biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma ändamålsenligheten i handläggningsprocessen utifrån lagstiftningen. 
 
Granskningen visar att den verksamhet som granskats i allt väsentligt bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningen. Bland annat konstateras att 
verksamheten har ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem, vilket innebär årlig 
extern revision av verksamheten för att säkerställa att den lever upp till ISO-
standard. Nämnd och förvaltning har tydliga riktlinjer och rutiner för hur 
biståndshandläggningen ska genomföras. Utöver den externa granskningen av 
verksamheten genomför myndighetsenheten också kollegial granskning två gånger 
per termin. 
 
Efter genomförd granskning har EY gett nämnden ett antal rekommendationer för 
fortsatt utveckling. I skrivelsen finns svar och hantering av dessa 
rekommendationer.  
 
Kommunstyrelsen behandlar i april 2016 ärendet ”Uppdrag om utredning av 
myndighetsutövning och resursfördelning inom äldrenämnden” (dnr KS-
0660/2015) Föreliggande skrivelse med äldrenämndens svar och hantering av EY:s 
rekommendationer kan utgöra underlag till nämnda kommunstyrelseärende.  
 
Förslag till beslut 

1. Äldrenämnden godkänner skrivelsen som sitt svar till stadens revisorer. 

2. Svaret överlämnas till stadens revisorer. 

3. Svaret överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till ärendet 
”Uppdrag om utredning av myndighetsutövning och resursfördelning inom 
äldrenämnden” (dnr KS-0660/2015) 

4. Ärendet justeras omedelbart. 
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Bakgrund 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat 
biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma ändamålsenligheten i handläggningsprocessen utifrån lagstiftningen. 
 
Granskningen visar att den verksamhet som granskats i allt väsentligt bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningen. Bland annat konstateras att 
verksamheten har ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem, vilket innebär årlig 
extern revision av verksamheten för att säkerställa att den lever upp till ISO-
standard. Nämnd och förvaltning har tydliga riktlinjer och rutiner för hur 
biståndshandläggningen ska genomföras. Utöver den externa granskningen av 
verksamheten genomför myndighetsenheten också kollegial granskning två gånger 
per termin. 
 
 Svar och hantering av rekommendationer 

Efter genomförd granskning har EY gett nämnden ett antal rekommendationer för 
fortsatt utveckling. Nedan följer förvaltningens svar utifrån revisorernas 
rekommendationer  

 

o Nämnden bör säkerställa att genomförandeplaner tas fram och dokumenteras i 
ärendehanteringssystemet Treserva. 

Cheferna i all kommunal verksamhet samt alla entreprenörer har blivit 
informerade om kravet att de måste se till att samtliga kunder har en 
genomförandeplan, vilket också är lagstadgat. Det framgår även i alla avtal 
som skrivs med våra entreprenörer och i beställning-/uppdragsbeskrivning 
som skickas av biståndshandläggaren innan utförande av boendeinsats eller 
hemtjänst för varje enskild kund. Där står i texten att en genomförandeplan 
ska dokumenteras och skickas till aktuell biståndshandläggare i 
Treservasystemet senast en månad efter insats påbörjats. 

En rutin finns framtagen med beskrivning för omvårdnadspersonalen kring 
deras skyldighet att skriva genomförandeplaner, hur de ska göra för att 
skriva i systemet och hur de skickar blanketten till biståndshandläggaren i 
Treserva. Denna rutin har distribuerats till samtliga leverantörer av 
hemtjänst och till alla våra äldreboenden. Rutinen återfinns i en manual som 
alla som arbetar i Treserva har tillgång till. Vår systemaansvariga utbildar 
omsorgspersonal kontinuerligt i Treserva och finns tillgänglig för att vara 
support i systemet. 

Vid uppföljning av beslut, efter en månad, vid 3 månader, efter ett år eller 
vid större förändring, kontrollerar biståndshandläggaren att 
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genomförandeplanen finns tillgänglig i systemet och dess kvalitet, d.v.s. att 
den överensstämmer med de insatser och behov som kunden har.  

Vi tar också ut en rapport ur systemet för att redovisa antalet aktuella 
genomförandeplaner för nämnden kvartalsvis. 

o Nämnden bör säkerställa att samtliga klagomål diarieförs och hanteras i enlighet med 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål. 

Alla medarbetare i äldreförvaltningens regi får vid varje APT 
(arbetsplatsträff, 10 ggr/år) information om de synpunkter och klagomål 
som inkommit i deras verksamhet. Alla har information om och tillgång till 
vår hemsida där information finns under våra övergripande rutiner för hur 
klagomål och synpunktet hanteras. Där ligger rutinen för klagomål och 
synpunkter. Alla rutiner gås igenom vid introduktionen av ny personal och 
vid de årliga ISO- revisionerna. I enlighet med rutin för APT diskuteras Lex 
Sarah rutinen specifikt en gång om året på APT i varje arbetsgrupp. De 
verksamheter som drivs på entreprenad får kontinuerligt information om 
stadens rutin för hantering av klagomål och synpunkter. 

o Nämnden bör ställa tydligare krav på externa utförare av hemtjänst att samtliga 
klagomål som framförs och avvikelser som rapporteras även ska rapporteras till staden. 

För att säkerställa att äldreförvaltningen får in synpunkter och klagomål från 
kunderna regleras detta i avtalet med LOV-utförarna. Hemtjänstutförarna 
ska distribuera stadens synpunkt- och klagomålsblankett till alla sina kunder. 
Äldreförvaltningen kommer också under våren 2016 ha en 
informationskampanj med brev och affischer med uppmaning till alla 
kunder, boende, anhöriga m.fl. att berätta vad de tycker och på vilka sätt 
detta kan förbättra våra verksamheter. 

o Nämnden bör säkerställa att den kollegiala granskningen genomförs mer detaljerat för 
att säkerställa att den har avsedd verkan och leder till bra diskussionsunderlag. 

Under hösten 2015 har rutinen för den kollegiala granskningen uppdaterats 
och gjorts mer detaljerad. Vi kommer under våren 2016 att följa den nya 
granskningsmallen och se om den ger ett bättre diskussionsunderlag för vårt 
beslutsfattande.  

o Nämnden bör anta ett mål om handläggningstider för biståndsärenden. 

Socialtjänstlagen anger enbart att en utredning ska inledas men inte att den 
ska avslutas eller genomföras på ett visst sätt eller inom viss tid. Av 7§ 
förvaltningslagen, FL följer att en utredning ska genomföras ”så snabbt som 
möjligt” utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras 
skyndsamt får alltså inte medföra att kraven på objektivitet, opartiskhet, och 
allsidighet åsidosätts. Vad som menas med ”så snabbt som möjligt” vill 
Socialstyrelsen inte ange generellt utan det måste bli en bedömning i varje 
enskilt ärende. I vissa ärenden kan det innebära att ett beslut behöver fattas 
redan samma dag som ärendet aktualiseras. Exempel på ett sådant ärende 
kan vara att pröva behovet av hemtjänst till en äldre person som återvänt till 
sitt hem efter en sjukhusvistelse.  
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I det förslag till nya riktlinjer som kommer att föreslås för äldrenämnden 
under våren 2016 framgår att brådskande omsorgs- och serviceinsatser ska 
handläggas omgående. Ärenden som aktualiseras via vårdplanering ska 
handläggas enligt gällande bestämmelser och rutiner för 
informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Detta innebär att 
kommunen har 5 vardagar efter utskrivning för beslut och verkställighet av 
beslut. Icke brådskande omsorgs- och serviceinsatser ska handläggas 
skyndsamt och beslut fattas och verkställas senast inom 21 dagar efter 
aktualisering, under förutsättning att handläggaren fått tillräckligt med 
underlag för att fatta beslut. Ansökan om äldreboende ska handläggas 
skyndsamt och beslut ska fattas senast inom 3 månader efter aktualisering, 
under förutsättning att handläggaren fått tillräckligt med underlag för att 
kunna fatta beslut. Äldrenämnden får varje månad en redovisning av ”icke-
verkställda beslut”. I det fall beslut inte verkställs inom de tider som anges 
ovan kan nämnden tilldelas en sanktionsavgift från Socialstyrelsen. Hittills 
har äldrenämnden verkställt samtliga beslut inom angivna tidsramar, dvs 
inga sanktionsavgifter har utdelats. Detta talar för att handläggningstiderna 
för biståndsärendena är rimliga.   

o Nämnden bör genomföra återkommande mätningar av handläggningstider för 
biståndsärenden. 

Se ovan. Vi kommer från och med april månad 2016 att redovisa 
handläggningstider för biståndsärenden en gång i kvartalet. Redan i dag gör 
vi månadsvisa rapporteringar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande boendebeslut. Sedan 2009 och till dags dato finns inga icke 
verkställda boendebeslut. 

o Nämnden bör säkerställa att samtliga medarbetare ges möjlighet att genomgå utbildning i 
bemötande.  

Under perioden 2011-2013 (uppsamlingsutbildning 2014) erbjöds alla 
medarbetare i äldreförvaltningen obligatorisk utbildning i bemötande 
(nämnden upphandlade bemötandeutbildning från Ersta Sköndals högskola, 
5 p). Nya medarbetare på myndighetsenheten är samtliga socionomer eller 
utbildar sig till socionomer. I deras utbildning ingår bemötandefrågor som 
ett genomgående tema. Utöver detta är det obligatoriskt för samtliga att 
interaktivt delta i demens ABC utbildningen. Vikten av ett gott bemötande 
är också ett naturligt inslag i samband med alla personalmöten. 
Äldreförvaltningens motto ”Mänskliga möten – vi bryr oss” ska genomsyra 
verksamheten. När nämndens ekonomi tillåter kommer medarbetarna att få 
delta i kompletterande bemötande- och andra utbildningar av relevans för 
biståndshandläggningen. 

 

 

 


	Svar till stadens revisorer gällande rapport "Granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen 2015"
	Beslutsunderlag
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


