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1. 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.

Vår granskning visar att den verksamhet som granskats i allt väsentligt bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningen. 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 genomförs också kollegial granskning två gånger per termin.

Myndighetsenheten arbetar sedan våren 2015 med utredning i enlighet med metodiken
Äldres Behov I Centrum, vilket är en metod för att tydligare genom hela processen lyfta fram
individens behov.

Enligt uppgift diarieförs inte samtliga klagomål.

Vid vår stickprovsvisa granskning av ärenden konstaterar vi att genomförandeplaner saknas i
ärendena. Vidare konstateras att nämnden inte har antagit något mål om handläggningstider
rörande biståndshandläggningen. Till följd av detta sker inte några strukturerade mätningar
av handläggningstider.

Efter genomförd granskning har vi följande rekommendationer för fortsatt utveckling:

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

► Nämnden bör säkerställa att samtliga klagomål diarieförs och hanteras i enlighet med
rutin för hantering av synpunkter och klagomål

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

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

► Nämnden bör anta ett mål om handläggningstider för biståndsärenden
► Nämnden bör genomföra återkommande mätningar av handläggningstider för

biståndsärenden
► Nämnden bör säkerställa att samtliga medarbetare ges möjlighet att genomgå

utbildning i bemötande
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Antalet äldre ökar under kommande år och inriktningen på nationell nivå är att en stor del av
omsorgsinsatserna ska kunna erbjudas i den äldres ordinarie boende, det vill säga i det egna
hemmet. Rätten till bistånd ska tillförsäkras genom en rättssäker och likvärdig
biståndsbedömning och tillhandahållna insatser ska vara av god kvalitet. Prövning av rätten
till bistånd utgår från den enskildes ansökan och den utredning som görs av kommunens
funktion för biståndsbedömning. Utförande av insatser måste svara mot den enskildes behov
samt ske inom ramen för de uppdrag som beslutas genom biståndsbedömningen.
Sammantaget krävs att det finns en väl fungerande fördelning av roller och ansvar,
planering, styrning och uppföljning på samtliga nivåer i organisationen.

2.2. Syfte, metod och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i stadens biståndsbedömning
samt att denna sker i enlighet med socialtjänstlagen och övrig berörd lagstiftning. Vidare
kommer stadens former för uppföljning och kvalitetssäkring av genomförda insatser att
bedömas.

Granskningen har genomförts genom studier av relevanta dokument samt genom intervjuer
med följande funktioner:

� Förvaltningschef, Äldreförvaltningen
� Enhetschef, Myndighetsenheten med uppföljningsansvar, Äldreförvaltningen
� Biståndshandläggare, Myndighetsenheten med uppföljningsansvar,

Äldreförvaltningen
� Utvecklingsstrateg, Äldreförvaltningen
� Enhetschefer, stadens kommunala äldreboenden

Vidare har fem stickprov av ärenden tagits för översiktlig granskning.

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten.

2.3. Frågeställningar
I granskningen besvaras i huvudsak följande revisionsfrågor:

a. Hur organiseras och styrs stadens process för biståndsbedömning?
b. Är stadens rutiner och målsättningar för handläggningsprocessen ändamålsenliga?
c. Sker kontroll av att fastställda rutiner efterlevs och att stadens mål nås?
d. Hur säkerställs att biståndsbedömd insats utförs och hur åtgärdas eventuella

avvikelser mellan beslut och faktiskt utförd insats?
e. Medför stadens rutiner för klagomål och överklaganden en likvärdig och rättssäker

biståndsbedömning?
f. Omfattar nämndens plan för intern kontroll handläggningsprocessen för

biståndsbedömning?
g. Hur säkerställer nämnden ett gott mottagande av de som söker bistånd?
h. Hur säkerställs ändamålsenliga ärendehanteringstider avseende

biståndsbedömning?
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2.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
� Socialtjänstlagen (2001:453)
� Socialstyrelsens föreskifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid

handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt Socialtjänstlagen
(SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

3. Styrning

I kapitlet nedan presenteras övergripande de styrdokument som reglerar biståndsbedömning
inom äldreomsorgen på nationell nivå. Till detta kommer stadens egna riktlinjer och rutiner.
Dessa presenteras längre fram i rapporten.

3.1. Socialtjänstlagen (SoL)
Socialtjänstlagen (SoL) anger förutsättningarna för kommunernas socialtjänst. Lagen ger
kommunerna stor frihet att utforma verksamheten i förhållande till lokala förutsättningar och
behov.

Biståndsbedömningen för äldre regleras i SoL, samt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd. Lagstiftningen ställer krav på att biståndshandläggningen ska vara likvärdig,
rättssäker och utföras med god kvalitet.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Det följer av 4 kap. 1 § första
stycket SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4
kap. 1 § andra stycket SoL). Om det finns skäl får nämnd ge bistånd utöver vad som följer av
1 § (4 kap. 2 § SoL). Rätt bedömning av behov är en förutsättning för att den enskilde ska
kunna få sina behov tillgodosedda. Lagstiftaren riktar ett övergripande krav på en rättssäker
biståndsbedömning av god kvalitet.

Rätten till bistånd är inte knuten till vissa särskilt angivna situationer eller insatser. Detta
innebär att insatsernas art och utformning får bestämmas av förhållandena i det enskilda
fallet. Oavsett vad ärendet gäller är det viktigt att fokusera på den enskildes behov och inte
på de insatser som tillhandahålls.

De regler som styr handläggningen syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet.
Ytterst ska den enskilde få sitt ärende prövat och avgjort på ett sakligt och opartiskt sätt. De
bestämmelser som reglerar handläggning och dokumentation inom socialtjänsten återfinns
framför allt i förvaltningslagen (1986:223) samt inom socialtjänstlagen (2001:453). De
bestämmelser som reglerar dokumentation i SoL kompletteras dessutom med föreskrifter
och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2006:5 med ändringsförfattning SOSFS
2008:3). Socialstyrelsen har också givit ut en handbok, ”Handläggning och dokumentation
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inom socialtjänsten”. Handboken kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med
fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpning och handläggning.

3.2. Föreskrifter och Allmänna råd (SOSFS 2006:5)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd skall tillämpas vid dokumentation i samband
med handläggning av ärenden som rör enskilda och genomförandet av beslut om individuellt
behovsprövade insatser inom socialtjänsten. Bland annat fastslås i föreskrifterna vad
handlingar/journaler som upprättas och som rör enskilda ska innehålla och vad de inte ska
innehålla. Hänsyn ska tas till den enskildes integritet. Vidare fastslås bland annat hur
dokumentationen ska förvaras samt till vem eller vilka journaler får lämnas ut.

3.3. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
För att säkerställa att socialtjänsten lever upp till de krav och mål som gäller enligt lagar och
andra föreskrifter ska det finnas ledningssystem i verksamheten för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet bör i sin tur vara integrerat i
verksamhetsstyrningen. Vårdgivaren ska enligt föreskriften beskriva och fastställa de
processer i verksamheten som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Inom
ramen för ledningssystemet ska riskanalyser göras fortlöpande och egenkontroll utövas. Det
framgår också av SOSFS 2011:9 att klagomål och synpunkter ska tas emot, utredas och
sammanställas.

I föreskriftens fjärde kapitel fastslås att vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de
processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska
identifiera de aktiviteter som ingår och bestämma aktiviteternas inbördes ordning. För varje
aktivitet ska vårdgivaren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en
aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Inom området Egenkontroll fastslås att kontroller ska göras med den frekvens och i den
omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Bland
annat nämns jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna jämförelser,
målgruppsundersökningar samt granskning av journaler, akter och annan dokumentation.

Vad gäller klagomål och synpunkter fastslås att vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål
och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och deras
närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som bedriver verksamhet
enligt LSS, myndigheter och föreningar, andra organisationer och intressenter. Inkomna
rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren
eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
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3.4. Organisation och ansvarsfördelning

Sedan mars 2015 består äldreförvaltningen av en myndighetsenhet, en utförarenhet för egen
regi samt en resursenhet som samlar förvaltningens övergripande resurser. Ansvaret för
handläggning av biståndsärenden vilar på myndighetsenheten. Här ligger också ansvaret för
uppföljning av fristående utförare.

Den tidigare biståndsenheten har bytt namn till myndighetsenheten med uppföljningsansvar.
Enheten är uppdelad i två grupper, en för myndighetsutövning och en för uppföljning.
Gruppen som arbetar med myndighetsutövning/biståndshandläggning består av nio
biståndshandläggare som är uppdelade i tre team. Två av teamen ansvarar för
biståndshandläggning utifrån en geografisk uppdelning av kommunen. Ett team jobbar med
vårdplanering och boendeplacering.

Gruppen som arbetar med uppföljning består av utredare, biståndshandläggare för
uppföljning, avgiftshandläggare och färdtjänsthandläggare. Utredare ansvarar för bland
annat administration och uppföljning kring LOV-företag (Lag om valfrihetssystem) i
hemtjänsten, interna kund- och brukaruppföljningar, kvalitetsuppföljningar av kommunala och
privata utförare samt utveckling av utredningsmetoden ÄBIC (Äldres Behov I Centrum).

Gruppmöten genomförs varje tisdag. Vid dessa möten träffas biståndshandläggarna och drar
ärenden för varandra. I första hand är det ärenden som rör ansökan om särskilt boende som
tas upp för diskussion vid teammötena. Särskilt komplicerade ärenden tas också upp för
diskussion samt idéer om förbättringar och tänkbara förändringar av rutiner.
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Särskild juridisk handledning sker varannan månad. Här ges handläggarna möjlighet att
diskutera juridiskt komplicerade ärenden. I ärenden där betydande medicinska insatser krävs
konsulteras även förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), som också vid
behov kan delta vid externa vårdplaneringar. Vid bedömningar där personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt skall beviljas insatser kan också stadens demensteam
konsulteras. Här arbetar äldreförvaltningens Silviasystrar1.

Nyanställda handläggare erhåller beslutsdelegation efter sex månader. Dessförinnan
ansvarar de själva för handläggning av ärenden medan en mer senior kollega fattar beslutet.

3.5. Verksamhetens mål
För att nå mål och för att förtydliga verksamheten arbetar äldreförvaltningen med de fyra
perspektiven kund, ekonomi, medarbetare och kvalitet/utveckling. Samtliga perspektiv ska ha
kunden i fokus. De av äldrenämnden antagna målen har ingen direkt koppling till
handläggningsprocessen. Inom perspektivet kund fastslås att samtliga äldre ska erbjudas en
värdig omsorg. Omsorgen rör både behov av vård och möjlighet till gemenskap. Det fastslås
att staden ska möjliggöra samvaro och en värdefull fritid utifrån den äldres individuella
behov, vilket ska leda till en meningsfull tillvaro.

Myndighetsenheten har tagit fram lokala mål för respektive perspektiv. Inom perspektivet
kund har enheten enligt enhetsplanen följande mål med bäring på handläggningsprocessen:

- Samtliga personer som flyttar in på äldreboende kontaktas av biståndshandläggaren
för en uppföljning av hur man upplever kvaliteten på utförda insatser

- Samtliga beslut/insatser på äldreboende ska följas upp
- Möjlighet att göra välgrundade val av hemtjänstinsats ska förbättras
- Samtliga nya medarbetare ska informeras om HBT-frågor (Homo-Bi-Trans)
- Arbeta för att behålla HBT-certifiering
- Alla biståndshandläggare ska ha kompetens inom Våld i nära relationer

Utöver målen ovan finns två mål rörande mat och måltider.

Inom perspektivet kvalitet fastslås att verksamheten ska vara tydlig och förståelig och ske i
samverkan med den enskilde. Planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring
ska vara en naturlig del av allt arbete. I det ständiga förbättringsarbetet ska synpunkter,
klagomål, avvikelser samt internrevision2 vara viktiga redskap, vilket är krav för att erhålla
den kvalitetscertifiering som förvaltningen har.

Inom perspektivet har bland annat ett uppdrag tillkommit från kommunfullmäktige.
- Utveckla ett verktyg som hjälper stadens personal att jämställt bedöma vårdbehov.

Enhetens lokala mål med bäring på handläggningsprocessen inom perspektivet är:
- Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt såväl i tid som åtgärd
- Kvaliteten och det ökade inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska,

psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus

Uppföljning av enhetens mål sker i samband med kvalitetsråd en gång per månad.

1 Silviasystrar är undersköterskor som erhållit vidareutbildning i bemötande av demenssjuka.
2 Internrevisionen består av medarbetare i förvaltningen som genomför kvalitetsgranskningar två gånger per år.



9

3.6. Äldrenämndens delegationsordning
Enligt nämndens delegationsordning, ÄN-23/2014, delegeras inte beslut som rör
myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller av annan större
vikt. Dessa beslut fattas av äldrenämnden.

Biståndsutredare har enligt delegationsordningen rätt att fatta följande beslut inom
äldreomsorg enligt socialtjänstlagen:

- Beslut om att utredning ska inledas
- Beslut om att utredning inte ska inledas eller att utredning ska läggas ned inom en

månad
- Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd
- Beslut om bistånd för sin livsföring i övrigt
- Beslut om bistånd för turbundna resor
- Beslut om bistånd för person som önskar flytta till kommunen

Färdtjänsthandläggare har enligt delegationsordningen rätt att fatta följande beslut enligt
lagen om riksfärdtjänst:

- Beslut om tillstånd för riksfärdtjänst
- Beslut om ledsagare vid riksfärdtjänstresa
- Föreskrifter om färdsätt
- Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa
- Beslut om återkallande av tillstånd samt ändring av föreskifter

3.7. Riktlinjer för biståndshandläggning
Äldrenämnden antog riktlinjer för bistånd i april 2009.

I riktlinjerna fastslås att en ansökan om bistånd från enskild innebär att ett ärende har
uppkommit och att utredningsskyldighet enligt SoL har inträtt. En muntlig ansökan medför
också utredningsskyldighet. Ärende ska inte upprättas och utredning ska inte startas om
någon annan än den enskilde eller dennes lagliga företrädare underrättar socialtjänsten om
att hjälpbehov föreligger.

Den enskildes ansökan om bistånd ska prövas individuellt utifrån följande punkter:
- Den enskildes behov och önskemål
- Den enskildes möjligheter att själv tillgodose sina behov eller att få dem tillgodosedda

på annat sätt
- Vad som är en skälig levnadsnivå i det aktuella fallet

Biståndet ska utformas så att det stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv.
Biståndshandläggare ska i sin bedömning ta den enskildes önskemål och behov i beaktande
men måste ändå fatta ett så kostnadseffektivt beslut som möjligt.

Riktlinjerna definierar i detalj vilka insatser som kan beviljas i form av service i och utanför
hemmet.

Enligt chefen för myndighetsenheten ska en översyn av riktlinjerna för biståndshandläggning
göras under hösten 2015. Detta ska göras för att säkerställa att riktlinjerna och de rutiner
som finns för handläggning är kompatibla med varandra och med den sedan våren 2015
tillämpade utredningsmetoden ÄBIC.
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3.8. Stadens rutiner för biståndsbedömning
Nedan ges kortfattade beskrivningar av innehållet i några för granskningen relevanta lokala
rutiner.

Rutin för handläggning och dokumentation
Rutinen består av en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid biståndshandläggning.
Rutinen innehåller följande punkter: Ett ärende inkommer, beställning/uppdrag,
nyprövning/uppföljning, genomförandeplan och journalanteckningar.

Ett ärende inkommer
Det fastslås att biståndshandläggaren vanligtvis gör ett hembesök eller en vårdplanering vid
aktualisering av ett nytt ärende. I rutinen hänvisas till särskild mall att nyttja vid
vårdplanering/hembesök. Det fastslås att ansökan ska vara underskriven och att samtliga
uppgifter ska vara ifyllda. Förenklad ansökan kan göras för personer över 75 år som ansöker
om serviceinsatser, matlådor samt trygghetslarm. Vid förenklad ansökan skickas
ansökningsblanketten per post till kunden som returnerar den till ansvarig
biståndshandläggare.

Utredningen ska alltid skrivas så att den enskilda kan läsa och förstå den. Den ska inte heller
skrivas så att innehållet kan upplevas kränkande för den enskilde.

Beställning/uppdrag
Efter genomförd utredning och beslut ska en beställning skickas via handläggningssystemet
Treserva till ansvarig utförare.

Nyprövning/Uppföljning
Beslut gäller i normalfallet i ett år då det rör omsorgsinsatser. Därefter ska en uppföljning
genomföras. Uppföljningen genomförs tillsammans med kunden och utföraren. Aktuell
information uppdateras i ärendet och ett nytt beslut fattas.

För ärenden som rör dagliga insatser görs uppföljning av beslutet efter tre månader.

Uppföljning av förenklade beslut kan göras över telefon med kunden. I dessa fall är
biståndshandläggaren behjälplig med att fylla i en ny ansökan.

Genomförandeplan
En genomförandeplan ska upprättas av utföraren tillsammans med den enskilde.
Äldreförvaltningen tillhandahåller en mall för hur genomförandeplanen ska se ut. Planen ska
beskriva hur och när insatserna ska utföras. Genomförandeplanen ska inkomma till staden
senast tio arbetsdagar efter att beställning har gjorts till utföraren. Den enskilde ska ha skrivit
under genomförandeplanen.

Journalanteckningar
Journalanteckningar ska föras i samtliga ärenden och innehålla allt som händer kring den
enskilde såsom vårdplanering, telefonsamtal, hembesök samt övriga händelser.

I rutinen finns också angivet vad som gäller då en kollega är sjuk eller har semester. Bland
annat fastslås att kollegor ska bevaka varandras postfack och lyssna av meddelanden.
Rutiner för hur bokade hembesök ska noteras finns också för att möjliggöra för kollegor att
enkelt kunna avboka dessa vid sjukdom.
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Rutin för uppdrag och beställningar
Syftet med rutinen är att säkerställa överföringen av beställningar/uppdrag till utförarna av
hemtjänst inom staden. Del i detta är att säkerställa informationsöverföringen.

Av rutinen framgår att rapportering av ny kund alltid ska ske via telefon, utöver att
beställningen skickas via handläggningssystemet Treserva.

Då beställningen har tagits emot av utföraren ska meddelande skickas i systemet att
beställningen är mottagen. När insatsen har påbörjats ska utföraren notera i systemet att
insatsen är verkställd. Detta gäller även då så kallad nyprövning har gjorts, det vill säga när
nytt beslut har fattats efter uppföljning.

Rutinen innehåller också skrivningar om hur hanteringen av beställningar av trygghetslarm
ser ut, samt vem som ska meddela vem då kund skrivs ut från sjukhus. Särskild rutin finns
också för så kallade akuta insatser.

Rutin för uppföljning och nyprövning
Beslut rörande hemtjänst fattas oftast på ett år. Därefter är det dags för ny prövning av
beslutet för att säkerställa att nivån av insatser är korrekt.

Av rutinen framgår att biståndshandläggarna ska ha regelbunden kontakt med
hemtjänstgrupperna och övriga enheter där insatser är beviljade.

Innan en ny prövning görs ska all information som är relevant för ärendet inhämtas. Detta
görs genom kontakt med samtliga inblandade enheter. Detta kan till exempel vara daglig
verksamhet, ledsagar- eller avlösarservice eller nattpatrull. Informationsöverföringen kan vid
behov ske genom fysiska, väl förberedda möten. Hemtjänsten ska meddela
biståndshandläggaren i verksamhetssystemet om kunden vill minska på insatserna.

Vid uppföljningen ska biståndshandläggaren kontrollera att hemtjänsten inkommit med en
genomförandeplan.

Särskild rutin finns också för uppföljning på individnivå på äldreboende. Denna uppföljning
ska ske tre månader efter flytt till boendet och sedan en gång per år eller vid behov. Av
rutinen framgår vad som ska göras inför mötet, under mötet och efter mötet.

Rutin för avslag, delavslag och överklagande
Beslut rörande avslag ska kommuniceras muntligt varpå beslutet sedan skickas hem med
rekommenderad post. Ett mottagningsbevis skickas till biståndshandläggaren då personen
hämtat ut beslutet på posten. Detta datum journalförs och en överklagan av beslutet måste
ha inkommit inom tre veckor efter att beslutet hämtades ut.

Om överklagan inkommer ska beslutet presenteras på ett teammöte med kollegor, och
gruppen ska därefter ta ställning till om tidigare beslut ska kvarstå eller om nya uppgifter har
inkommit som kan leda till ett nytt förändrat beslut.

Om beslutet kvarstår och överklagan ska skickas vidare till förvaltningsrätten ska detta göras
inom en vecka. Detta ska handläggas i Treserva. Förvaltningsrättens svar skickas till både
den det berör och till ansvarig biståndshandläggare.
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3.9. Kvalitetsarbete

ISO-certifierat kvalitetsledningssystem

Förvaltningens verksamhet i egen regi samt myndighetsutövningen har ett ledningssystem
för kvalitet vilket är certifierat i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.
Förvaltningen har tagit fram en kvalitetsdeklaration som beskriver hur förvaltningen ska
arbeta med kvalitetsfrågor. De fyra perspektiven som presenterats ovan tillsammans med
äldrenämndens mål bildar tillsammans kvalitetsmålen för verksamheten som alla ska vara
mätbara, realistiska och uppföljningsbara.

I samband med att verksamheten ISO-certifierades 2012 togs ett antal rutinbeskrivningar för
olika arbetsmoment i verksamheten fram, bland annat de rutiner som presenteras i kapitlet
ovan. Enligt uppgift finns samtliga rutiner samlade på särskild plats på stadens intranät.
Samtliga medarbetare uppmanas ta till sig och tillämpa rutinerna. Ett av enhetens
kvalitetsombud ansvarar för att hålla samtliga rutiner uppdaterade. Enligt uppgift tas
rutinerna med jämna mellanrum upp för diskussion vid enhetens teammöten och justeringar
av rutinerna görs vid behov. Vid enhetens arbetsplatsträffar finns också en stående punkt
som rör verksamhetens rutiner. Enheten har också ett särskilt kvalitetsråd som
sammanträder en gång per månad. Här diskuteras bland annat vilka rutiner som behöver
ändras. Vid kvalitetsrådets möten deltar kvalitetsombud, myndighetschef samt två
representanter från respektive team. I samband med att enheten började tillämpa
utredningsmetoden ÄBIC genomfördes justeringar i flera av rutinerna.

ISO-certifieringen förnyades under våren 2015. Förnyelsen av certifieringen sker av ISO-
revisorer som besöker verksamheten och granskar arbetsmetoder, rutiner och kunskaper i
verksamheten. Särskilda ISO-uppföljningar genomförs årligen. Vart tredje år genomförs en
mer omfattande uppföljning som leder till fram till att certifieringen förnyas. Besök genomförs
såväl vid förvaltningen centralt som vid äldreboenden, i hemtjänst och på dagverksamheter.

Inom ramen för ISO-certifieringen ställs också krav på att interna revisioner ska genomföras.
Detta skedde senast under våren 2015. Förvaltningens ledningsgrupp bestämmer vilka
områden internrevisorerna ska granska. Internrevisorerna är tjänstemän vid förvaltningen.

Äldres Behov I Centrum (ÄBIC)

ÄBIC är en metod för utredning inom äldreomsorgen som tillämpas i staden sedan februari
2015. Metoden innebär ett mer behovsinriktat arbetssätt, där den enskildes upplevelse av
sina förmågor och svårigheter ska lyftas fram tydligare. Den enskilde individens sociala
behov ska också lyftas fram i utredningen. Inom ÄBIC ska sjukdomstillstånd, personliga
faktorer och andra omgivningsfaktorer som påverkar den enskildes liv dokumenteras. Detta
leder till att behovsbeskrivningen blir mer individuell och inte nödvändigtvis anpassad till de
insatser som kan erbjudas. Behovsbedömningen görs utifrån 11 områden och utredningen
ska struktureras utifrån dessa områden. Exempel på områden är personlig vård, hemliv,
kommunikation och samhällsgemenskap.

Syftet med ÄBIC är att det ska leda till högre kvalitet genom hela omsorgskedjan samt ge
förutsättningar för uppföljningar där måluppfyllelse för insatser kan utvärderas på ett
systematiskt sätt. Med stöd av ÄBIC tydliggörs den enskildes behov, vilket också gör att
uppdraget till utföraren blir tydligt. ÄBIC leder också till minskad dokumentation för
handläggarna, då dokumentationen inom ÄBIC i vissa delar görs med hjälp av fasta
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svarsalternativ. Dock upplever handläggarna att handläggningen utifrån ÄBIC tar längre tid,
men uppfattningen är att detta kommer ändras då metoden blir mer inarbetad i
verksamheten.

Jämförelseverktyg
I staden pågår ett arbete med att införa valfrihetssystem inom äldreboenden. Som ett led i
detta arbete pågår framtagning av ett jämförelseverktyg på webben. Här kommer kunderna
att kunna jämföra olika utförare på ett enkelt sätt, utifrån bland annat olika kvalitetsaspekter.

Bemötande
I februari 2013 beslutade äldrenämnden om en lokal värdighetsgaranti. I värdighetsgarantin
fastslås bland annat rätten att byta handläggare, vilket ska ske inom tre arbetsdagar. Vidare
garanteras att om en handläggare av någon anledning måste utebli från sitt besök ska
kunden bli informerad om detta minst tre timmar innan besöket.

Stormöten genomförs i förvaltningen då externa föreläsare bjuds in som bland annat talar om
bemötandefrågor. Vid stormötena deltar också hemtjänstutförare och boendepersonal.
Mellan 2011 och 2013 genomgick ca 200 medarbetare i förvaltningen en
bemötandeutbildning. Uppföljning av den gjordes under 2014. Intervjupersonerna konstaterar
att det är svårt att mäta effekten i verksamheten av en sådan utbildning. Dock konstaterar
intervjupersonerna att verksamheten fått högre betyg än tidigare i Socialstyrelsens
brukarundersökning under de senaste åren.

Ett par medarbetare har också utbildat sig till Silviasystrar, vilket är en specialiserad
utbildning för bemötande av demenssjuka.

Samtliga biståndshandläggare och de som arbetar i daglig verksamhet har också enligt
uppgift genomgått en HBT-certifiering vilket har bestått i deltagande i en kurs som RFSL
anordnar. Målsättningen är att alla i förvaltningen så småningom ska genomgå utbildningen.

Samtliga medarbetare inom myndighetsenheten har också enligt uppgift genomgått
utbildning om våld i nära relationer. Ett utvecklingsarbete för att implementera kunskaperna i
det dagliga arbetet pågår.

3.10. Uppföljning och kontroll
Äldreförvaltningens arbete utgår från det så kallade PDCA-hjulet. Hjulet tydliggör arbetssättet
som ska genomsyra allt arbete vid förvaltningen och följer cykeln planera, genomföra, följa
upp och förbättra. Bilden nedan är hämtad från förvaltningens verksamhetsplan 2015.
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I nämndens internkontrollplan för 2015 har totalt 10 riskområden lyfts in. Två av dessa har
tydlig koppling till myndighetsenheten (fd biståndsenheten). Dessa framgår i tabellen nedan.

Riskområde Kontrollmoment Uppföljningsfrekvens Metod
Biståndsenhetens
uppföljningsplan

Att kontrollmomenten i
planen genomförs

Granskning vid del-
och årsbokslut

Avstämningsmöten med
granskningsansvariga

Kvalitetsledningssystem Överensstämmelse
med rutiner och
processer

Två gånger per år Stickprovskontroll och
verksamhetsbesök av
extern och intern
kvalitetsrevisor

Uppföljningsplan
Sedan 2013 har äldreförvaltningen arbetat med strukturerade uppföljningar av
verksamheterna. Utifrån resultatet av nationella undersökningar pågår ett arbete vid
äldreförvaltningen att ta fram en uppföljningsplan för 2015 och 2016. I det utkast till
uppföljningsplan som finns tillgängligt vid föreliggande gransknings genomförande har ett
antal områden lyfts fram för uppföljning under kommande år. Områden är uppdelade på
äldreboende och hemtjänst. Inom området äldreboende omfattar utkastet till uppföljningsplan
bland annat kontroller inom områdena måltider, utevistelse, aktiviteter och hälso- och
sjukvård. Kontrollerna genomförs i huvudsak genom de boendes upplevelser samt genom
viss kvalitetsgranskning. Inom området hemtjänst omfattar utkastet till uppföljningsplan
kontroller rörande tillgänglighet, kontinuitet av personal, måltidshjälp samt ledningssystem. I
uppföljningsplanen anges också med vilken kontinuitet kontrollerna ska genomföras, vilket
varierar från löpande till årligen. Uppföljningsplanen innehåller inga kontroller av hur
handläggningsprocessen fungerar. Enligt internkontrollplanen ska uppföljningsplanen följas
upp vid delårsbokslut samt årsbokslut. Förvaltningen har tagit fram en särskild rutin för hur
uppföljning, kontroll och insyn hos utförarverksamheterna ska genomföras.

Kvalitetsledningssystem
Verksamhetens kvalitetsledningssystem kontrolleras två gånger per år. Detta sker dels
genom stickprovskontroller och dels genom verksamhetsbesök av internrevisorer och
externa kvalitetsrevisorer. De externa kvalitetsrevisorerna följer upp att verksamheten lever
upp till ISO-certifieringen. Under våren har verksamheten haft besök av såväl internrevisorer
som externa kvalitetsrevisorer som granskat verksamheten utifrån ISO-certifieringen. Enligt
uppgift har granskningarna genomförts utan anmärkning.
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Utöver kontroller och uppföljning enligt ovan genomförs årligen ytterligare ett antal
uppföljande och kontrollerande aktiviteter vid myndighetsenheten.

Kollegial granskning
Kollegial granskning genomförs två gånger per termin. Tio ärenden per handläggare tas fram
och granskas av kollega utifrån särskild mall, varpå resultatet och bedömningarna diskuteras
vid teammöten. Mallen består av tre frågor;

- Anser du att utredningen är tillräckligt utförlig i förhållande till bedömningen?
- Håller du med om bedömningen gällande beviljade insatser?
- Hur ser du på den beviljade tiden i förhållande till insatsen?

Utöver detta finns utrymme för övriga kommentarer. Enligt intervjupersonerna är det ett
uppskattat inslag i det löpande kvalitetsarbetet.

Förstärkt uppföljning av hemtjänstfakturor
Under 2014 anställde förvaltningen en redovisningsekonom som i viss utsträckning avlastar
biståndshandläggarna med ekonomisk uppföljning av hemtjänstfakturor. Syftet är att öka
kvaliteten i det ekonomiska uppföljningsarbetet och att ytterligare säkerställa att omotiverade
volymökningar inte sker. Sedan tidigare nyttjas Phonirosystemet inom hemtjänsten vilket
innebär att utförare av hemtjänst endast har möjlighet att fakturera för utförd tid hos kund, då
registrering av tid endast kan göras på plats hos brukaren. Redovisningsekonomen vid
förvaltningen har möjlighet att gå in i datasystemet och kontrollera att fakturerad utförd tid
stämmer överens med registrerad tid enligt Phoniro. Enligt uppgift går det inte att notera
någon skillnad för hemtjänstkostnaderna som verksamheten faktureras sedan
redovisningsekonomen anställdes.

Klagomålshantering
De klagomål som inkommer fördelas till den chef som ansvarar för verksamheten klagomålet
rör. Chefen hanterar klagomålet och genomför en utredning för att säkerställa vari problemet
består varpå återkoppling sker till den som lämnat in klagomålet. Klagomål kommer ofta in
muntligt eller per mail. Enligt uppgift diarieförs inte samtliga klagomål varför det inte går att
med säkerhet uttala sig om det totala antalet. Utvecklingsstrateg ansvarar för att
sammanställa diarieförda klagomål och rapportera dessa till förvaltningens ledningsgrupp
samt till äldrenämnden. För 2015 års första fyra månader redovisades 15 synpunkter och
klagomål för nämnden. Vid den första rapporteringen till nämnden 2015 konstateras en viss
övervikt av klagomål riktade till hemtjänstutförare och rör i huvudsak brister i omvårdnad och
bristande information och upplevelser av dåligt bemötande. Ett av klagomålen föranledde en
lex Maria-anmälan. Under 2014 inkom totalt 63 synpunkter och klagomål till
äldreförvaltningen.

Överklagan
Information om hur överklagan kan göras ingår enligt uppgift i samtliga beslut som delges
kunden. I de fall då ett beslut överklagas tas det upp för diskussion vid såväl teammöte som
vid arbetsplatsträff. De gånger då överklagan resulterar i att beslutet ändras tas överklagan
upp i kvalitetsrådet, eftersom detta leder till att rutinerna måste ses över. Intervjuade
företrädare konstaterar dock att antalet överklagningar är lågt. Under 2014 överklagades
elva ärenden till förvaltningsrätten. I ett av fallen biföll förvaltningsrätten överklagan. Antalet
överklaganden hittills under 2015 uppgår till fem stycken. Det låga antalet överklaganden
behöver inte vara odelat positivt utan kan innebära att staden har en alltför tillåtande
biståndshandläggning. Detta är dock ingenting som stadens egna utredningar har
konstaterat.
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Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg
Varje kvartal skickar enheten listor till Inspektionen för vård och omsorg där det framgår hur
många boendeplaceringar som skett under det senaste kvartalet. Vidare rapporteras hur stor
andel icke verkställda beslut staden har. Enligt lagstiftningen har verksamheten tre månader
på sig att verkställa besluten om särskilt boende. Enligt intervjuad chef har det aldrig hänt att
staden inte klarat detta inom utsatt tid. Inom hemtjänsten sker inte samma typ av
rapportering. I avtalen med hemtjänstutförarna anges att beslut måste verkställas inom 24
timmar. Om inte detta sker riskerar utföraren att mista sin rätt att bedriva verksamhet i
staden. I Treserva ska det redovisas om beslutet har verkställts vilket ger
biståndshandläggarna möjlighet att följa upp verkställigheten.

Analys av ökade volymer
Under våren har utvecklingsstrateg gjort en analys av de ökade volymerna av utförda
hemtjänsttimmar som redovisades 2014. Från 2012 till 2014 redovisades en ökning av
antalet hemtjänsttimmar med 18 %. Omräknat i ökade kostnader motsvarar dessa timmar
drygt 9 mnkr. Efter genomförd analys av samtliga utredningar (ca 700 stycken) av hemtjänst
som gjorts under 2014 konstateras att det inte finns något i dessa ärenden som tyder på att
beslut fattats på omotiverade grunder och att äldrenämndens riktlinjer tillämpats allt för
generöst. Analysen finner dock stöd i hypotesen att stadens befolkning relativt är
socialekonomiskt utsatt med en förhållandevis låg medellivslängd och problematiska
hälsovanor som kan ge ett större behov av stöd och omsorg inom såväl hemtjänst som
särskilt boende. Detta anges som en delförklaring till äldreomsorgens inflöde av personer
med stora behov under senare år, trots att staden har en förhållandevis låg andel äldre.

Avvikelsehantering
Staden har en rutin för hantering av avvikelser. Rutinen avser avvikelse mot fastställt
ledningssystem, hälso- och sjukvårdsavvikelser, omsorgsavvikelser samt anmälan om
missförhållanden. Rutinen omfattar inte tillbudsanmälan och arbetsskadeanmälan. Sådan
anmälan ska göras via blankett som länkas till i rutinen. Av rutinen framgår vilka definitioner
som tillämpas för de olika typerna av avvikelser.

- Hälso- och sjukvårdsavvikelse – icke önskvärda händelser som har eller hade kunnat
medföra vårdskada

- Omsorgsavvikelse – fel och brister i verksamheten som kan innebära att brukaren
inte får det den är i behov av. Exempel kan vara dåligt bemötande, utebliven insats
eller inskränkning i den enskildes delaktighet och rätt att själv bestämma

- Anmälan om missförhållande – handlingar som av försummelse eller annat skäl inte
har utförts

Det fastslås vidare att återkommande brister i omsorgen sammantaget kan utgöra allvarliga
missförhållanden även om bristerna var för sig inte kan anses vara det.

Tillvägagångssättet för hur avvikelser ska rapporteras framgår av rutinen. Det finns särskilda
blanketter för anmälan om avvikelse. Blanketten ska lämnas till närmaste chef. Vid allvarlig
avvikelse avseende hälso- och sjukvård lämnas blanketten direkt till MAS eller
förvaltningschef.

Enhetschef eller sjuksköterska ska fastställa vad avvikelsen gäller med hjälp av en
checklista. Analysen ska därefter kompletteras med vilka åtgärder som bör vidtas samt
dokumenteras på särskild blankett. Enhetschefen utser vem eller vilka som ansvarar för att
åtgärd vidtas, beroende på vilken typ av avvikelse som inträffat. Efter att åtgärderna vidtagits
följer enhetschefen upp och återkopplar åtgärderna till berörda.  När samtliga åtgärder har
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genomförts avslutar enhetschefen ärendet. Månatligen sker rapportering av avvikelser i en
särskild excelmall till antingen MAS eller till utvecklingsstrateg, beroende på om avvikelse
avser SoL eller HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

En sammanställning och analys av samtliga avvikelser ska göras. Denna rapport ska
föredras på ledningsgruppen. Ansvariga för denna föredragning är antingen MAS eller
projektledaren för kvalitetsutveckling. Det pågår ett arbete med att avvikelsehanteringen ska
kunna skötas i handläggningssystemet Treserva. Än så länge sker avvikelsehanteringen
manuellt på papper.

Enligt uppgift rör de avvikelser som skrivs fram händelser från särskilda boenden i egen regi.
SoL-avvikelser hos de privata utförarna tar inte staden del av och det ställs heller inga krav
på de privata utförarna om att de ska rapportera sina avvikelser till staden. Krav ställs dock
på att verksamheterna ska ha väl fungerande ledningssystem, vilket inkluderar systematiskt
arbete med avvikelser. Rapporter och utredningar om missförhållanden ska meddelas
förvaltningen omgående.

Avvikelser kan också röra brister i handläggningsprocessen. Då det konstateras att
handläggningen inte har skett i enlighet med fastställda rutiner ska en avvikelse skrivas och
uppföljning göras.

3.11. Ärendegranskning
Inom ramen för föreliggande granskning har vi i handläggningssystemet Treserva granskat
fem slumpvist utvalda ärenden. Statistik rörande det totala antalet handlagda ärenden för en
avgränsad tid går inte att hämta från handläggningssystemet. Däremot stämmer enhetschef
med jämna mellanrum av med handläggarna hur hög ärendebelastningen är för tillfället. Vid
den senaste avstämningen i september hade biståndshandläggarna i snitt 130 öppna
ärenden.

Översiktligt visar resultatet av stickprovsgranskningen att det i samtliga granskade ärenden
finns tydliga dokumenterade utredningar, journaler och beslut.

Utredningarna är i samtliga fall lätta att förstå och följa fram till beslut. Besluten är tydliga och
daterade. I ett fall har den första ansökan tagits tillbaka och utredningen har därmed inte lett
fram till beslut. I ett av fallen har också önskad plats på särskilt boende avslagits och istället
har hemtjänstinsatser beviljats. I ett ytterligare fall har trygghetslarm beviljats men inte
installerats. Det framgår inte av journalen varför trygghetslarmet inte har installerats.

Granskade journaler innehåller i flera fall ett stort antal beslut, bland annat om att inleda
utredning samt beslut rörande insats. I övrigt innehåller journalerna bland annat noteringar
om kontakt med kund eller anhörig eller vårdplanering.

Inte i något av de granskade ärendena finns registrerade genomförandeplaner i
datasystemet. Enligt rutinen för handläggning ska genomförandeplan inkomma senast tio
arbetsdagar efter att beställning gjorts till utföraren. Enligt uppgift har det förekommit
omfattande tekniska problem med dokumentering av genomförandeplaner i
handläggningssystemet Treserva i snart två år.  Stadens IT-avdelning driver förhandlingar
med systemleverantören för att lösa problemen.
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Verksamheten har tagit fram en ny rutin för framtagande av genomförandeplan till följd av
problemen med ärendehanteringssystemet. Rutinen fastställdes 2014-11-21, och innebär att
en genomförandeplan skrivs fram och förvaras i särskild pärm för respektive brukare.
Genomförandeplanen nyttjas vid uppföljning av beslut och insatser. Enligt uppgift finns
genomförandeplaner i samtliga ärenden trots avsaknad av dokumentation i
handläggningssystemet.

Ärendegranskningen har inte omfattat granskning av fysiska dokument i akt.

4. Svar på revisionsfrågor och bedömning

Nedan lämnas kortfattade svar på revisionsfrågorna.

a. Hur organiseras och styrs kommunens process för biståndsbedömning?
Myndighetsenheten sorterar under äldreförvaltningens myndighetsenhet. Två team ansvarar
för biståndshandläggning utifrån en geografisk uppdelning av kommunen. Ett team jobbar
med vårdplanering och boendeplacering. De två geografiskt avgränsade teamen arbetar
med samtliga olika typer av ärenden. Totalt arbetar nio personer vid myndighetsenheten.
Biståndshandläggarna har delegation på samtliga typer av ärenden, inklusive avslag av
ansökan, förutom då plats på särskilt boende i annan kommun ska beviljas. Dessa beslut
fattas av äldrenämndens individutskott.

Processen styrs utifrån äldrenämndens riktlinjer för biståndshandläggning samt enhetens
rutiner för handläggning. Sedan våren 2015 arbetar myndighetsenheten utifrån ÄBIC-
metoden vilket är en metod för handläggning med individen i centrum och där bedömning
görs utifrån individens behov och inte utifrån vilka insatser kommunen tillhandahåller.
Myndighetsenheten är certifierad enligt kvalitetstandarden ISO 9001:2008.

b. Är stadens rutiner och målsättningar för handläggningsprocessen
ändamålsenliga?

Staden har flertalet rutiner för handläggning av biståndsärenden. Vår bedömning är att
rutinerna är tydliga och uppdaterade och säkerställer en fungerande handläggningsprocess i
enlighet med ÄBIC-metoden.

Staden har inte några specifika eller särskilda mål för handläggningsprocessen.

c. Sker kontroll av att fastställda rutiner efterlevs och att stadens mål uppnås?
Uppföljning av nämndens övergripande mål görs i samband med delårsbokslut samt
årsbokslut. Kontroll av fastställda rutiner för handläggning görs internt vid
myndighetsenheten i samband med den kollegiala granskning som genomförs två gånger
per år då handläggarna granskar varandras ärenden. Den kollegiala granskningen följs
därefter upp med diskussion vid teammöten. Om avsteg från verksamhetens
handläggningsrutiner konstateras skrivs en avvikelserapport och åtgärd vidtas. En
sammanställning över samtliga avvikelser presenteras vid förvaltningens
ledningsgruppsmöten.

Vår bedömning är att kvalitetskontroller genomförs med regelbundna mellanrum för att
säkerställa att verksamhetens rutiner följs. Vi konstaterar dock att mallen för kollegial
granskning skulle kunna vara mer detaljerad. Detta för att möjliggöra nyansskillnader i
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biståndsbedömningen vilket skulle kunna fungera som ett bra underlag för vidare
kvalitetsutvecklande diskussioner vid verksamheten.

Vår bedömning är att måluppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt i samband med
årsbokslut.

d. Hur säkerställs att biståndsbedömd insats utförs och hur åtgärdas eventuella
avvikelser mellan beslut och faktiskt utförd insats?

Hemtjänstinsatser ska verkställas inom ett dygn efter att insatsen beslutats. Detta krav ställs
då utförare av hemtjänst beviljas tillstånd att verka i staden. Då beslut fattas om
hemtjänstinsats skickas beslutet i handläggningssystemet direkt till utföraren. Rutinen är
också att beslutet ska meddelas utföraren via telefon.

Vid beslut om särskilt boende har staden enligt lagstiftningen tre månader på sig att
verkställa beslutet. Staden skickar månatligen rapporter till Inspektionen för vård och omsorg
där samtliga ej verkställda beslut registreras. Enligt uppgift har det aldrig hänt att staden inte
har kunnat verkställa beslut om särskilt boende inom tre månader.

e. Medför stadens rutiner för klagomål och överklaganden en likvärdig och
rättssäker biståndsbedömning?

Klagomål inkommer vanligtvis muntligt eller per mail. Ansvarig chef hanterar klagomålet,
genomför en utredning och återkopplar till den som lämnat in klagomålet. Klagomålen
rapporteras till förvaltningens ledningsgrupp och till nämnden. Enligt uppgift diarieförs inte
samtliga klagomål som inkommer. Vår bedömning är dock inte att de klagomål som
inkommer medför förändringar i biståndsbedömningen. Vidare konstateras att samtliga
klagomål som inkommer till externa utförare av hemtjänst inte rapporteras till staden.

Information om hur överklagan kan göras ingår enligt uppgift i samtliga beslut som delges
kunden. I de fall då ett beslut överklagas tas det upp till diskussion vid såväl teammöte som
vid arbetsplatsträff. Enligt uppgift är det sällan överklagan leder till att nämnden tvingas
ändra sitt beslut. Vår bedömning är att överklagan inte medför förändringar i
biståndsbedömningen.

f. Omfattar nämndens plan för intern kontroll handläggningsprocessen för
biståndsbedömning?

Internkontrollplanen omfattar indirekt handläggningsprocessen för biståndsbedömning. I
internkontrollplanen fastslås att kvalitetsledningssystemet ska följas upp två gånger per år. I
kvalitetsledningssystemet ingår handläggningsprocessen och dess dokumenterade rutiner.
Uppföljningar av kvalitetsledningssystemet görs av internrevisor och av externa revisorer.
Uppföljningarna och kontrollerna är nödvändiga för att förvaltningen ska få behålla ISO-
certifieringen.

g. Hur säkerställer nämnden ett gott mottagande av de som söker bistånd?
Äldrenämnden har antagit en så kallad värdighetsgaranti som möjliggör byte av handläggare.
Årligen genomför förvaltningen stormöten för samtliga medarbetare. Till stormötet bjuds
föreläsare in som föreläser om bemötandefrågor. Vidare har bemötandeutbildning
genomförts för medarbetare vid förvaltningen. Här har dock inte samtliga medarbetare
genomgått utbildningen. Utöver detta har samtliga biståndshandläggare genomgått en
utbildning om HBT-frågor och erhållit en HBT-certifiering.
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Ett par medarbetare har genomgått en utbildning och blivit Silviasystrar, vilket innebär en
specialisering av att arbeta med demenssjuka.

Vår bedömning är att nämnden möjliggör för medarbetarna vid förvaltningen att fortbilda sig i
bemötandefrågor och på detta sätt i möjligaste mån säkerställer ett gott bemötande och
mottagande av de som söker bistånd.

h. Hur säkerställs ändamålsenliga ärendehanteringstider avseende
biståndsbedömning?

Det görs inga strukturerade återkommande mätningar av handläggningstider. Nämnden har
inte heller några mål rörande handläggningstider.

4.1. Övergripande bedömning och rekommendationer
Vår övergripande bedömning är att den verksamhet som granskats i allt väsentligt bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningen. 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. Vår bedömning är att rutinerna är
levande dokument och kontinuerlig översyn av dem sker. Utöver den externa granskningen
av verksamheten genomförs också kollegial granskning två gånger per termin, vilket vi
bedömer vara positivt. Den kollegiala granskningen skulle dock kunna vara mer detaljerad.

Vår bedömning är att samtliga klagomål inte förefaller diarieföras. Inte heller rapporteras
samtliga klagomål eller avvikelser som inkommer till externa utförare av hemtjänst.

Vid den översiktliga granskningen av ärenden konstaterar vi att det i datasystemet saknas
dokumenterade genomförandeplaner i ärendena, vilket är en brist. Vi noterar dock att
verksamheten har tagit fram en tillfällig rutin rörande dokumentation av genomförandeplaner
under den tid tekniska problemen med ärendehanteringssystemet kvarstår. Enligt uppgift
finns genomförandeplaner i samtliga ärenden, vilka dokumenteras enligt särskild rutin.
Vidare konstateras att nämnden inte har antagit något mål om handläggningstider rörande
biståndshandläggningen. Till följd av detta sker inte några strukturerade mätningar av
handläggningstider.

Vi ser det som positivt att verksamheten ämnar genomföra en översyn av riktlinjerna för
biståndshandläggning för att säkerställa att de korrelerar med rutinerna för handläggning
samt ÄBIC-metodiken.

Vi har efter genomförd granskning följande rekommendationer för fortsatt utveckling:

► Nämnden bör säkerställa att genomförandeplaner dokumenteras i
ärendehanteringssystemet Treserva

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

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

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

► Nämnden bör anta ett mål om handläggningstider för biståndsärenden
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► Nämnden bör genomföra återkommande mätningar av handläggningstider för
biståndsärenden

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

Sundbyberg den 18 november 2015

Anders More
Verksamhetsrevisor
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