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Under år 2018 genomförde revisorerna en granskning av 

hemtjänsten och hemsjukvården. I sitt svar på 

revisionsrapporten pekade socialnämnden på att 

förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att möta 

revisionens rekommendationer. Revisorerna pekade i sin 

risk - och väsentlighetsanalys på behovet av att följa upp 

tidigare genomförd granskning.

Efter genomförd uppföljande granskning är vår samlade 

bedömning att socialnämnden inte följt upp tidigare 

beslutad åtgärdsplan samt att man inte helt arbetar med 

en systematisk uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Med anledning av detta rekommenderas socialnämnden 

för det första att säkerställa relevansen i tidigare 

åtgärdsplan för att sedan följa upp genomförandet i 

enlighet med fastslagen tidsplan.

Vi rekommenderar socialnämnden också att under hösten 

utvärdera effekterna av genomförandet av den åtgärdsplan 

som rör granskningen av socialnämndens styrning och 

ledning. 
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Bakgrund

Under år 2018 genomförde revisorerna en granskning av hemtjänsten och hemsjukvården. Granskningen visade att 

socialnämnden delvis utövar en tillräcklig styrning och kontroll av såväl hemtjänstverksamheten som hemsjukvården men 

den visade också att det finns behov av utvecklingsinsatser inom ett antal områden. Revisorerna pekade också på 

behovet av utvecklingsinsatser inom ett antal områden.

I sitt svar på revisionsrapporten pekade socialnämnden på att förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att möta 

revisionens rekommendationer.  

Eftersom revisorerna önskade att inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har man nu i sin risk- och 

väsentlighetsanalys pekat på behovet av att följa upp tidigare genomförd granskning.

Syfte och Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden följt upp tidigare beslutad åtgärdsplan samt att översiktligt 

bedöma om man i övrigt arbetar med en systematisk uppföljning av verksamhet och ekonomi.
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Revisionsfrågor

• Har socialnämnden följt upp tidigare beslutad åtgärdsplan?

• Arbetar socialnämnden med en systematisk uppföljning av verksamhet och ekonomi?

Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgörs av:

• Kommunallagen

• Hälso- och sjukvårdslagen

• Socialtjänstlagen

• Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

• Lokala styrande riktlinjer/rutiner

Avgränsning

Granskningen avser socialnämndens arbete under år 2018 och år 2019 fram till dess granskningen genomförts avseende 

arbetet med åtgärdsplanen samt arbetet under 2019 vad avser systematisk uppföljning fram till dess granskningen 

genomförts. 

Metod

Granskningen har genomförts med stöd av intervjuer, protokollsgranskning samt styrande dokument. Intervjuer har 

genomförts med socialchef, Mas samt socialnämndens presidium. 

6

Inledning



Iakttagelser och
bedömningar



PwC

Gislaveds kommun Uppföljning, granskning av hemtjänst och hemsjukvård Juni 2020

Revisionsfråga 1

Har socialnämnden följt upp tidigare beslutad åtgärdsplan?

Iakttagelser

Socialnämnden beslutade 2018-08-08 om en åtgärdsplan och uppdrog till förvaltningen att återrapportera till 

socialnämnden i samband med återrapportering till revisionen. Åtgärdsplanen bestod av åtgärder som avsåg att svara upp 

till de rekommendationer som gavs i granskningen. Nedan sammanfattas de rekommendationer som gavs. Nämndens 

åtgärdsplan återges i sin helhet i bilagan. 

• Analysera och kartlägga volymutvecklingen av kommunens hemsjukvård- och hemtjänstinsatser mellan åren 2015 

och 2016 enligt uppgift i RKA

• Utreda ansvarsfördelningen av den s.k. tröskelprincipen hur den har tillämpats och dess praxisutveckling

• Utveckla, systematisera förvaltningens uppföljning och utvärdering och att de olika vårdplaneringsprocesserna 

fungerar utifrån den nya betalningsansvarslagen

• Säkerställa tillgången till ett lokalt och verksamhetsnära ledarskap inom hemtjänstorganisationen

• Säkerställa att befintliga system används och att de kopplas och integreras med varandra

• Säkerställa att det tas fram en plan för rekrytering för vissa personalgrupper

• Säkerställa att myndighetsfunktionen utvecklar en strukturerad uppföljning av de biståndsbeslut som överlämnas 

för utförande och att detta löpande rapporteras

Revisionen önskade i sitt missiv  inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. Någon sådan 

rapportering till revisionen har inte skett. 
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Efter beslutet om åtgärdsplanen har en rad åtgärder i 

förvaltningen genomförts som varit i enlighet med 

åtgärdsplanen, även om det inte skett som en medveten 

följd av åtgärdsplanen utan som ett led i 

verksamhetsutveckling. På nästkommande sida redovisas 

de insatser förvaltningen pekar på har vidtagits. 

Bl a har kommunerna och regionen i ett förnyat avtal 

försökt förtydliga den s.k. tröskelprincipen. I samband med 

det samt nya tidsgränser vid utskrivning från sjukhus 

arbetade förvaltningen också med utveckling av 

vårdkedjan. Andra åtgärder som kan nämnas är 

organisationsförändringar med syfte att effektivisera 

ledarskapet. Det har inneburit att antalet chefer minskat 

med 2 stycken samtidigt som 6 hemtjänstteam slagits ihop 

med andra. Beslut om byte av verksamhetssystem har 

också fattats där en implementering har påbörjats. 

Verksamheten har också utvecklats över tid vilket gör att 

delar av åtgärderna tappat i aktualitet. Som exempel kan 

nämnas att de hemtagningsteam som verkade tidigare nu 

inte längre finns. 

Från samtliga intervjuer framkommer dock att den 

åtgärdsplan som beslutades av socialnämnden under 

hösten 2018 inte har följts upp vare sig av nämnden eller 

förvaltningen. De skäl som framförs som orsak är dels 

många chefsbyten som gjort att frågan inte varit aktuell 

men framförallt att mycket tid lagts på arbete kring de 

besparings- och effektivitetsåtgärder som varit nödvändiga.  

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.

Det har genomförts ett antal insatser inom verksamheten 

där det finns koppling till sådant som togs upp i 

åtgärdsplanen, men utan någon tydlig medvetenhet i detta. 

Arbetet i enlighet med åtgärdsplanen har heller inte följts 

upp av socialnämnden.
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Har socialnämnden följt upp tidigare beslutad åtgärdsplan?
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Vidtagna åtgärder

ÅTGÄRDSPUNKT VIDTAGEN ÅTGÄRD ENLIGT REDOVISNING

Analysera och kartlägga 

volymutvecklingen av kommunens 

hemsjukvård- och hemtjänstinsatser 

mellan åren 2015 och 2016 enligt uppgift i 

RKA

En utredning gällande volym- och kostnadsutvecklingen avseende den 

kommunala hemsjukvården i Jönköpings län har genomförts. Den pekar bland 

annat på en volymökning av hemsjukvård sedan 2013, och ökade kostnader inom 

vissa områden som exempelvis för medicintekniska produkter, en utveckling som 

kommer fortsätta de närmsta åren.

Utreda ansvarsfördelningen av den s.k. 

tröskelprincipen hur den har tillämpats och 

dess praxisutveckling

Huvudmännen har tecknat ett nytt avtal rörande hemsjukvården.

Utveckla, systematisera förvaltningens 

uppföljning och utvärdering och att de olika 

vårdplaneringsprocesserna fungerar 

utifrån den nya betalningsansvarslagen

Enligt intervjuer beskrivs att processerna blivit bättre, antalet betaldagar är få och 

en tydlig process från inskrivning  till verkställighet. All legitimerad personal 

skriver in brukare efter att man utifrån granskningens rapport 2018 försökte 

förändra till ett mindre antal personer, effekten av det försöket blev att 

patientsäkerheten brast. Vårdplaneringsprocessen fungerar idag i alla delar på ett 

systematiskt och strukturerat sätt med rutiner beskrivna i lednings- och 

kvalitetssystemet.  

Säkerställa tillgången till ett lokalt och 

verksamhetsnära ledarskap inom 

hemtjänstorganisationen

En omorganisation har genomförts genom två hemtjänstteam i norr och ett i söder 

med tillhörande två chefer.
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Vidtagna åtgärder, forts

ÅTGÄRDSPUNKT VIDTAGEN ÅTGÄRD ENLIGT REDOVISNING

Säkerställa att befintliga system används 

och att de kopplas och integreras med 

varandra

Beskrivs utifrån intervjuerna att upphandling och införande av nya system har gett 

stora problem och att frågan inte har kunnat lösas. Problemen uppges finnas med 

infrastrukturen, ett ansvar som till stora delar uppges ligga utanför förvaltningens 

rådighet. 

Säkerställa att det tas fram en plan för 

rekrytering för vissa personalgrupper

Kommunen har sedan två år tillsatt en processgrupp för personal- och 

kompetensförsörjning. Förvaltningen har en projektgrupp med samma upplägg 

och där de tre viktiga bristyrken har tydliggjorts. Alla chefer ska i juni arbeta vidare 

med åtgärdsförslag både kort- och långsiktiga. 

Säkerställa att myndighetsfunktionen 

utvecklar en strukturerad uppföljning av de 

biståndsbeslut som överlämnas för 

utförande och att detta löpande 

rapporteras

Varje månad sker en redovisning till nämnden, dokument 

”verksamhetsuppföljning”. Månatliga uppföljningssamtal med enhetschef för 

myndighet och verksamhetschef sker numera.
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Revisionsfråga 2

Arbetar socialnämnden med en systematisk uppföljning av 

verksamhet och ekonomi?

Iakttagelser

Under hösten 2019 genomfördes en annan granskning 

som rörde likartade frågor. Den hade som syfte att granska 

om socialnämndens styrning och ledning är 

ändamålsenlig. Ett antal rekommendationer gavs i 

samband med granskningen och rörde följande områden.

• Analyser i uppföljningsrapporter och 

månadsrapporter utvecklas. 

• Åtgärder i form av bl.a. stöd/utbildning avseende 

ekonomirapporter och ekonomisystem sker till 

berörda för att utveckla analys och 

uppföljningsarbetet.   

• Tydliggör uppföljningen av fattade beslut/åtgärder 

samt att återrapportering till nämnden sker. Inte 

minst för att säkerställa att beslutade och vidtagna 

åtgärder är tillräckliga. 

Med tanke på att berörd nämnd kommer att presentera sitt 

svar på tidigare missivskrivelser från revisorerna med en 

åtgärdsplan som svarar upp mot givna rekommendationer 

har denna revisionsfråga inte hanterats mer än översiktligt. 
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Iakttagelser och bedömningar

Denna granskning visar dock att det finns områden där 

förvaltningen och nämnden redan stärkt uppföljningen. 

Från det arbetsmaterial som ska ha redovisats som 

beslutsunderlag till nämnden framkommer att flera 

åtgärder ska vara infört fr o m juni månad. Bl a har en 

struktur för månadsrapporter upprättats med 

inrapporteringen av månadsanalys utifrån faktorerna 

Ekonomi och medarbetare. Det finns nu en 

uppföljningsmall där berörd chef ska kommentera såväl 

orsaken till utfallet och i förekommande fall hur man ska 

kunna göra för att uppnå en budget i balans. Rapporterna 

ska aggregeras och redovisas till nämnden.

I den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ingår 

en mängd redovisningar till nämnden. Bl a rör det vilka 

åtgärder förvaltningen vidtagit under året för att 

upprätthålla och förbättra kvaliteten, resultatet av 

genomförd egenkontroll samt av enkätundersökningar och 

öppna jämförelser. Här redovisas också förvaltningens 

hantering av klagomål och synpunkter. 

Sedan tidigare finns effektivitetsmått som gäller 

hemtjänsten. Det framkommer under intervjuer att det dock 

finns tveksamheter kring relevansen i dessa men ingen ny 

uträkning finns till hands.
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Bedömning

Revisionsfrågan bedöms delvis uppfylld.

Socialnämnden har efter tidigare granskning påbörjat ett utvecklingsarbete med en målsättning att de punkter som anges i 

den åtgärdsplan som ska redovisas till nämnden i juni månad också ska kunna vara förverkligad samma månad. 

Vi menar att resultatet av åtgärdsplanen inte kan värderas fullt ut utan att en uppföljande redovisning sker.
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Revisionsfråga 2, fortsättning

Arbetar socialnämnden med en systematisk uppföljning av verksamhet och ekonomi?
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Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning 

att socialnämnden inte följt upp tidigare beslutad 

åtgärdsplan samt att man inte helt arbetar med en 

systematisk uppföljning av verksamhet och ekonomi.
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Revisionell bedömning och rekommendationer

Rekommendationer

Vi rekommenderar socialnämnden att säkerställa 

relevansen i tidigare åtgärdsplan för att sedan följa upp 

genomförandet i enlighet med fastslagen tidsplan.

Vi rekommenderar socialnämnden att under hösten 

utvärdera effekterna av genomförandet av den åtgärdsplan 

som rör granskningen av socialnämndens styrning och 

ledning. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorena i Gislaveds kommun enligt de villkor 

och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-02-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 

på hela eller delar av denna rapport.

2020-06-17

Carl-Magnus Stenehav Lars Näsström

Uppdragsledare Projektledare
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