
 

Granskning av LSS och SoL med fokus på funktionshinder 

 

  

Granskning av 

ändamålsenlig 

verksamhet inom LSS 

och SoL med fokus på 

funktionshinder 
 

Gislaveds kommun 

Juni 2019 

 

 

 

Kund Tommy Nyberg 

Elin Freeman 



 
 

1 

Innehållsförteckning 
 

Bedömningar mot kontrollmål 2 

1. Inledning 6 

2. Iakttagelser och bedömningar 8 

2.1 Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-

verksamheten 8 
2.2 Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och 

informationsöverföring 9 
2.3 Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden 10 
2.4 Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet 11 
2.5 Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i 

myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs 12 
2.6 Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda 13 
2.7 Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet 15 

 

  



 
 

2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun 

genomfört en granskning av verksamhet inom LSS och SoL med fokus på 

funktionshinder. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en 

ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom 

funktionshinderverksamheten. 

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig verksamhet 

samt delvis har en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom 

funktionshinderverksamheten.  

Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål (för detaljerade 

bedömningar, se avsnittet Iakttagelser och bedömningar): 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns rutiner för en 
ändamålsenlig uppföljning 
av budgeten inom LSS-
verksamheten. 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig 
uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten. 
Vi grundar vår bedömning på att ekonomiska 
uppföljningar numera sker månatligen, vilket 
bedöms som en förbättring. Vi ser även positivt på 
att enhetschefen ansvarar för att kommentera 
utfall men även för att ta fram prognos för helåret 
samt upprätta åtgärdsplan vid negativa avvikelser. 
Vi bedömer att kvaliteten på åtgärdsplanerna 
behöver förbättras. Det saknas konkreta 
åtgärdsförslag som resulterar i faktiska summor. 
Vidare anser vi att nämnden bör få en redovisning 
av att det utfall och prognos som 
förvaltningsledning bedömt inte överensstämmer 
med den bedömning som enhetscheferna gjort. 
Detta anser vi vara särskilt viktigt då 
förvaltningsledningens bedömning vid tidpunkten 
för granskningen skiljer sig från enhetschefernas 
prognos för helåret. 
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Det finns skriftliga rutiner 
som är kända och tillämpas 
för handläggning, 
uppföljning och 
informationsöverföring.  

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns skriftliga rutiner 
som är kända och tillämpas för handläggning, 
uppföljning och informationsöverföring. Vi grundar 
vår bedömning på att det finns riktlinjer och rutiner 
som knyter an till granskningsområdet och att 
samtliga dokument finns samlade i 
Kvalitetsfabriken. Dock framgår att riktlinjer och 
rutiner inte används fullt ut på medarbetarnivå. Vi 
ser positivt på att det pågår ett arbete med att 
upprätta nya riktlinjer för handläggningen samt en 
översyn av befintliga rutiner. Vi anser att det är en 
brist att riktlinjerna för LSS-verksamheten inte 
uppdaterats på tre år. Rutiner bör finnas för 
uppdatering av riktlinjer varje år då mycket 
förändras i lagstiftning och verksamhet som kan 
påverka riktlinjer. 
 

 

Det finns en ändamålsenlig 
uppföljning av LSS-
verksamheten inom 
socialnämnden. 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig 
uppföljning av LSS-verksamheten inom 
socialnämnden. Vi grundar vår bedömning på att 
ekonomisk uppföljning sker månatligen till 
nämnden, dock inte specificerad på 
verksamhetsnivå. Vi bedömer det som en brist att 
chefsrapporterna som upprättas fyra gånger per 
år inte rapporteras vidare till nämnden. 
Internkontrollplanen behöver utvecklas och 
innefatta områden inom 
funktionshinderverksamheten. 
 

 

Bedömningsinstrument finns 
i tillräcklig utsträckning som 
stöd i utredningsarbetet. 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att det inte finns 

bedömningsinstrument i tillräcklig utsträckning 

som stöd i utredningsarbetet. Vi grundar vår 

bedömning på att behovsbedömningsverktyget 

Kuben inte är fullt implementerat vid tidpunkten för 

granskningen. Förutom Kuben finns inga 

bedömningsinstrument inom verksamheten. Vi 

rekommenderar att biståndshandläggarna i större 

omfattning får tillgång till ADL-bedömningar för att 

erhålla underlag till en grundlig utredning. 

Grundliga utredningar med en rehabiliterande 

utgångspunkt torde leda till kortare beslut, tätare 

uppföljningar samt lägre kostnader för kommunen. 
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Övergripande systematisk 
uppföljning av kritiska 
moment i 
myndighetshandläggningspr
ocessen samt inom LSS-
verksamheten genomförs 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att det ej genomförs systematisk 
uppföljning av kritiska moment i 
myndighetshandläggningsprocessen samt inom 
LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på 
att uppföljning av beslut har varit eftersatt och inte 
skett enligt riktlinjerna. Ej heller följs kvaliteten i 
biståndsbeslut eller genomförandeplaner upp. Vi 
kan inte heller se att förvaltningen följer upp om 
genomförandeplaner bygger på biståndsbesluten. 
Samtliga handläggartjänster är tillsatta och 
förutsättning finns för att uppföljningar framgent 
ska ske inom angiven tidsram enligt riktlinjerna. 
Vidare anser vi att förvaltningsledningen bör utföra 
stickprovskontroller för att kontrollera i vilken 
utsträckning uppföljning av beslut sker. 

 

Målen i biståndsbesluten är 
individuella, tydliga och 
tidsbestämda 

Ej uppfyllt 
Vi bedömer att målen i biståndsbesluten ej är 
individuella, tydliga och tidsbestämda. Detta 
medför risker för att den enskilde inte ges 
möjlighet att klara enskilda delar av insatserna 
själv. Det finns även risk att flera delar i 
lagstiftningen ej kan följas där det tydligt inom 
både LSS och SoL framgår att nämndens 
skyldighet är att arbeta med utgångspunkten att 
individen skall ges möjlighet att utveckla egen 
förmåga för att klara beviljad insats över tid. Som 
en effekt av detta finns risk för att nämnden får 
ökade kostnader i form av insatser som individen 
annars klarat själv.  
Vi grundar vår bedömning på att de intervjuade 
anger att målen ofta är av generell karaktär och 
inte individuellt anpassade. Vi ser positivt på att 
det finns en medvetenhet om att arbetet med mål 
är ett förbättringsområde för verksamheten. Vi 
anser att otydliga mål i biståndsbesluten i sin tur 
leder till sämre genomförandeplaner. Det 
resonemang som flera använder i intervjuerna 
kring boendekarriär anser vi vara en utmärkt 
grund för att kunna diskutera tydligare mål. Här 
finns goda förutsättningar för nämnden till 
förbättring av detta område. 
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Alla beslut har en 
genomförandeplan som är 
kopplad till 
yndighetsbeslutet 

Ej uppfyllt 
Enligt uppföljningen av internkontrollplanen för år 
2018 finns genomförandeplaner för 88 % av 
besluten som ingår i egenkontrollen. Enligt vår 
aktgranskning är kvaliteten på 
genomförandeplanerna svår att bedöma då det i 
flertalet fall är svårt att se ett tydligt samband 
mellan biståndsbeslut och genomförandeplan. 
Samtliga ärenden som ingått i vår aktgranskning 
innehåller en genomförandeplan men då skall 
påtalas att det enbart är ett fåtal ärenden vi 
granskat. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Enligt Socialtjänstlagen skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad 

som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 

som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Utredningen ska mynna ut i en 

individuell bedömning av den enskildes behov. 

Idag särskiljs utredning och prövning av de funktionshindrades behov från ansvaret 

för det faktiska utförandet av insatserna. 

Riskfaktorer såsom personalförändringar, avsaknad av alternativt bristande 

kännedom om riktlinjer och rutiner samt eventuella oklarheter i 

informationsöverföringen i en eventuell beställar-utförarmodell riskerar försämra 

rättssäkerheten, inom bistånds/LSS-bedömningen.  

Vidare har det visat sig ha stor betydelse i hur handläggningen utformas, hur den 

följs upp samt hur man skriver mål i de LSS-beslut som fattas. Det är vedertaget 

inom kommunal verksamhet att myndighetshandläggningen är den kanske enskilt 

största faktorn som påverkar individens kvalitet och kommunens ekonomi inom 

funktionshindersverksamheten. 

1.2 Syfte och Revisionsfråga 

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig 

myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten? 

1.3 Revisionskriterier 

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om handläggningen inom 

socialtjänsten (SOSFS 2014:5). Av föreskrifterna framgår bland annat att en 

genomförandeplan bör tas fram till beslutade insatser. Mål bör vara individuella och 

skrivna med utgångspunkt från individen. Bistånd enligt Socialtjänstlagen och enligt 

LSS beviljas efter utredning och individuell bedömning.  

Som stöd till handläggarnas bedömningar kan den nämnd som ansvarar för 

socialtjänsten i kommunen anta riktlinjer. I riktlinjerna tar nämnden, i olika principiella 

frågor, ställning till vad som bör anses som skälig levnadsnivå och därmed berättigar 

till bistånd enligt lagen. 

1.4 Kontrollmål 

För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga kommer följande 

kontrollmål att vara styrande för granskningen: 

-Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-

verksamheten. 

-Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning 
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och informationsöverföring. 

-Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden. 

-Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet. 

-Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighets-

handläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs 

-Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda 

-Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet 

1.5 Avgränsning 

Granskningen avser myndighetshandläggningen inom funktionshinder med fokus på 

LSS. Handläggning av övrigt bistånd (t.ex. äldreomsorg) inom socialnämndens 

verksamhetsområde granskas inte. 

1.6 Metod 

Dokumentgranskning har genomförts av Riktlinjer för handläggning enligt LSS, 

Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna, Rutin för uppföljning av 

beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (SoL) på enheterna för bistånd SoL/LSS, Internkontrollplaner för år 

2018 och 2019. 

Intervjuer har genomförts med socialchef, verksamhetschef,  LSS-handläggare, 

enhetschefer inom både myndighetsutövning och verkställighet, socialnämndens 

presidium samt ekonom.   

Vidare har 10 aktgranskningar enligt utarbetad modell genomförts. Vi har granskat 

10 avidentifierade utredningar samt tillhörande genomförandeplaner. 

Rapporten har sakavstämts av berörda tjänstemän. 
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2. Iakttagelser och 
bedömningar 
2.1 Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av 

budgeten inom LSS-verksamheten 

2.1.1 Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att LSS-verksamheten har haft en kraftig kostnadsutveckling 

de senaste åren. Budgetramen för LSS-verksamheten har ökat med omkring 40 

mnkr de senaste fyra åren. Trots budgettillskott prognostiserar verksamheten ett 

underskott om 15 mnkr för år 2019. 

Från och med juni 2019 har månatliga ekonomiska uppföljningar införts. Tidigare var 

intervall för skriftlig rapportering fyra gånger per år. Nya mallar för ekonomisk 

rapportering har upprättats som ska användas från och med uppföljningen av maj 

månad 2019.  

Enligt de intervjuade ansvarar respektive enhetschef, med stöd av ekonom, för att 

upprätta uppföljning, prognos samt vid negativa avvikelser även åtgärdsplan för sin 

enhet. Enhetscheferna inhämtar den ekonomiska informationen från 

ekonomisystemet Qlickview. Vissa enhetschefer, beroende på erfarenhet och 

kunskap inom ekonomi, tar hjälp av ekonom varje månad för upprättande av den 

ekonomiska uppföljningen. Obligatoriska träffar med ekonom sker numera fyra 

gånger per år. Enhetschefen ska i den månatliga ekonomiska uppföljningen 

kommentera personalekonomiska nyckeltal så som sjukskrivningar och övertid. Utfall 

ska kommenteras och prognos för helåret ska tas fram. Vid befarat underskott ska 

åtgärdsplan upprättas. Enligt intervjuerna ska åtgärdsplanen innehålla orsaker till 

underskottet, vilka åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans, när åtgärderna 

beräknas få effekt, vilka konsekvenser underskottet förväntas medföra för 

verksamheten samt vilka effekter tidigare åtgärder har fått hittills. Av de exempel på 

ekonomisk uppföljning och åtgärdsplan som vi har tagit del av innehåller de dock 

inga konkreta besparingsåtgärder som resulterar i en faktisk summa. Åtgärdsplanen 

är snarare en redovisning av situationen.  

Av intervjuerna framgår att förslag på kostnadsbesparingar har diskuterats på 

ledningsgruppsnivå för att tillsammans hjälpas åt att minska kostnaderna och nå 

budget i balans. 

Enhetschefens uppföljning skickas vidare till verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen summerar enheternas rapporteringar och upprättar en 

uppföljning med prognos på verksamhetsnivå som rapporteras till ledningsgruppen. 

Det framgår av intervjuerna att verksamhetschef ofta ändrar enhetschefernas 

prognos och gör en egen bedömning av den samlade prognosen utan att skriftligen 

informera nämnden om skillnaden i bedömningen. Verksamhetschefens uppföljning 

med samlad prognos för verksamhetsnivå lämnas till socialchef. Socialchef redovisar 

uppföljningen till nämnden månatligen. 
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2.1.2 Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-

verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att ekonomiska uppföljningar numera 

sker månatligen, vilket bedöms som en förbättring. Vi ser även positivt på att 

enhetschefen ansvarar för att kommentera utfall men även för att ta fram prognos för 

helåret samt upprätta åtgärdsplan vid negativa avvikelser. Vi bedömer att kvaliteten 

på åtgärdsplanerna behöver förbättras. Det saknas konkreta åtgärdsförslag som 

resulterar i faktiska summor. Vidare anser vi att nämnden bör få en redovisning av 

att det utfall och prognos som förvaltningsledning bedömt inte överensstämmer med 

den bedömning som enhetscheferna gjort. Detta anser vi vara särskilt viktigt då 

förvaltningsledningens bedömning vid tidpunkten för granskningen skiljer sig från 

enhetschefernas prognos för helåret.  

2.2 Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för 
handläggning, uppföljning och informationsöverföring 

2.2.1 Iakttagelser 

Kommunen använder en plattform som heter Kvalitetsfabriken som infördes år 2015. 

Kvalitetsfabriken nås från kommunens intranät och där finns samtliga styrdokument, 

riktlinjer och rutiner samlade. Socialförvaltningens ledningsgrupp ansvarar för att 

dokumenten hålls uppdaterade och det finns en utsedd utvecklingsledare kopplad till 

varje riktlinje/rutin. Riktlinjerna är antagna av nämnden och revideras varje 

mandatperiod. Vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete med att upprätta nya 

riktlinjer för handläggningen. 

Vi har tagit del av följande styrdokument som knyter an till granskningsområdet. 

Riktlinjer för handläggning enligt LSS. Riktlinjerna beslutades enligt dokumentet 

av socialnämnden 2016-09-27. Av riktlinjerna framgår exempelvis 

personkretsbedömning, vem som kan ansöka om insatser, riktlinjer kring 

ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och 

familjehem. 

Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna. Dokumentet är 

upprättat på förvaltningsnivå och senast uppdaterat 2017-08-31. Lathunden 

innehåller instruktioner för hur exempelvis en genomförandeplan upprättas, 

uppföljning av genomförandeplan samt avvikelserapportering.  

Rutin för uppföljning av beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) på enheterna för bistånd 

SoL/LSS. Dokumentet är upprättat på förvaltningsnivå och beslutat av enhetschef 

2018-10-12. Enligt rutinen är enhetens mål att samtliga fattade beslut enligt LSS och 

SoL ska vara uppföljda sista december varje år. Handläggarna planerar in 

uppföljningar av beslut efterhand som besluten kommer upp på bevakningslistan i 

systemet. I de flesta fall ska hembesök bokas in. Vidare anger rutinen att aktuell 

bevakningslista ska lämnas till enhetschef första vardagen i mars, juni, september 

och december månad. Enhetschefen ska ange hur stor andel av uppföljningarna 

som utförts i samband med uppföljning 2 och uppföljning 4. 
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Av intervjuerna framgår att riktlinjerna avseende handläggningen kan tydliggöras för 

att ge bättre vägledning för handläggarna. Förhoppningen är att detta ska åtgärdas i 

och med det pågående arbetet med att upprätta nya riktlinjer. Vidare framgår att det 

pågår en översyn av rutiner för att skapa en bild av vad som inte längre används och 

vad som saknas. Exempelvis pågår ett arbete med att upprätta ny rutin för olika 

typer av beställningar.  

Enligt de intervjuade är bilden att rutiner och riktlinjer används på chefsnivå men inte 

i samma utsträckning på medarbetarnivå. Medarbetarenkäten visar på att 

användningen av Kvalitetsfabriken har ökat jämfört med tidigare år men personalen 

upplever att det är svårt att hitta det som eftersöks. Enligt sakavstämningen har 

samtlig personal kännedom om att riktlinjer och rutiner finns i Kvalitetsfabriken.  

Enligt våra intervjuer ansvarar ledningsgruppen för uppföljning av samtliga rutiner 

2.2.2 Bedömning 
Vi bedömer att det delvis finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för 

handläggning, uppföljning och informationsöverföring. Vi grundar vår bedömning på 

att det finns riktlinjer och rutiner som knyter an till granskningsområdet och att 

samtliga dokument finns samlade i Kvalitetsfabriken. Dock framgår att riktlinjer och 

rutiner inte används fullt ut på medarbetarnivå. Vi ser positivt på att det pågår ett 

arbete med att upprätta nya riktlinjer för handläggningen samt en översyn av 

befintliga rutiner. Vi anser att det är en brist att riktlinjerna för LSS-verksamheten inte 

uppdaterats på tre år. Rutiner bör finnas för uppdatering av riktlinjer varje år då 

förändringar sker i lagstiftning som kan påverka riktlinjer.  

2.3 Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten 
inom socialnämnden 

2.3.1 Iakttagelser 

Ekonomisk uppföljning till nämnden sker månatligen. Månatligt intervall för 

uppföljning infördes från och med år 2019. Tidigare fick nämnden uppföljning 

kvartalsvis. Nämnden upplever att detaljnivån på uppföljningen av LSS-

verksamheten kan utvecklas. Enligt de intervjuade har nämnden lyft en 

besparingsplan och det pågår arbete med att identifiera effektiviseringsåtgärder.  

Verksamheten för funktionshinder följs upp fyra gånger per år i en skriftlig rapport 

som benämns chefsrapport. I rapporten följs följande delar upp: 

-Grunduppdrag 

-Mål 

-Uppdrag 

-Ekonomi 

-Sammanfattande resultat och effekter i verksamheten 

 

Rapporten sammanställs av verksamhetschef och överlämnas till förvaltningschef. 

Rapporten redovisas enligt intervjuerna inte till nämnden. 

Nämnden får en rapportering av utvecklingen inom varje verksamhetsområde på en 

övergripande nivå i samband med nämndens rapport till fullmäktige. I rapporten 

ingår uppföljning av de kritiska kvalitetsfaktorerna som ingår i nämndens styrmodell. 
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Nämnden erhåller även en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse en gång per år 

där det framgår mer detaljerad uppföljning av verksamheten. Det framgår av 

intervjuerna att nämnden har fastställt en funktionshinderplan, vilket är ett dokument 

som redovisar funktionshinderverksamheten och eventuella utvecklingsområden. 

Dock sker ingen återrapportering av den från förvaltningens sida.  

Förvaltningen rapporterar på en övergripande nivå och följer upp de mål som 

nämnden har fastställt. Rapporteringen sker till nämnd på förvaltningsnivå och inte 

på verksamhetsnivå. Två gånger per år är kontaktpolitiker ute i verksamheten och får 

information om verksamheten, dock sammanställs inte dessa besök i någon rapport 

som biläggs övriga ledamöter i nämnden.  

Nämndens internkontrollplan för 2018, antagen 2018-04-17, § 48 innehåller 

kontrollmoment avseende social dokumentation. Kontrollen avser självgranskning av 

akter med fokus på journalanteckningar och genomförandeplaner. Uppföljningen av 

den interna kontrollplanen för år 2018 godkändes av nämnden 2019-02-19, § 25. Av 

uppföljningen framgår bl.a. att genomförandeplaner finns för 88 % av besluten som 

ingår i egenkontrollen. De brister som framkom är att aktuell genomförandeplan 

saknas, bristande uppföljning, vissa ärenden har flertalet pågående 

genomförandeplaner samt att genomförandeplaner inte avslutas. Vidare anger 

uppföljningen att egenkontrollen visar att målen för insatsen är vagt formulerade och 

svåra att följa upp. Det är otydligt vilka aktiviteter som ska utföras för att nå upp till 

målet.     

Internkontrollplan för år 2019 antogs av nämnden 2019-05-21, § 64. 

Internkontrollplanen innehåller inga kontrollmoment som har bäring på 

granskningsområdet. 

2.3.2 Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten 

inom socialnämnden. Vi grundar vår bedömning på att ekonomisk uppföljning sker 

månatligen till nämnden, dock inte specificerad på verksamhetsnivå. Vi bedömer det 

som en brist att chefsrapporterna som upprättas fyra gånger per år inte rapporteras 

vidare till nämnden. Internkontrollplanen behöver utvecklas och innefatta områden 

inom funktionshinderverksamheten.  

2.4 Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som 
stöd i utredningsarbetet 

2.4.1 Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att det pågår ett arbete med att införa Kuben. Kuben är ett 

behovsbedömningsverktyg som hjälper biståndsbedömningen med ett gemensamt 

tillvägagångssätt i bedömningar. Verktyget består av en uppsättning frågor som 

utgår från livsområden och brukaren bedöms efter befintligt tillstånd. I Kuben finns 

förinställda variabler som översätter olika behov på olika nivåer till timmar. Vid 

tidpunkten pågår möten med samtliga brukare för att fastställa vårdbehoven. Arbetet 

förväntas vara klart i oktober år 2019.  

Det framgår av intervjuerna att det även pågår arbete med att implementera IBIC i 
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kommunen. Arbetet blev försenat på grund av att kommunens verksamhetssystem 

inte var kompatibelt med IBIC. Utbildning och implementering av IBIC förväntas ske 

under hösten år 2019.  

Enligt det intervjuade har handläggarna ärendehandledning tillsammans med 

enhetschef varje vecka. Stöd i svåra fall kan erhållas genom JP infonet. För att öka 

likvärdigheten i handläggarnas bedömningar har de under hösten och våren övat på 

olika case framtagna av extern part. I det senaste caset kom fem av sex 

handläggare fram till samma beslut. 

Enligt handläggarna krävs underlag för att styrka personkretstillhörighet innan beslut 

om insatser kan fattas. Underlag som krävs är intyg från läkare, psykolog eller annan 

legitimerad profession beroende på den enskildes funktionsvariation. Vid 

assistansärenden krävs alltid ADL-bedömning. Det framgår av intervjuerna att det är 

svårt att erhålla en ADL-bedömning och att handläggningstider kan bli långa.  

Vidare framgår att det inte är vanligt förekommande att fatta beslut om insats i direkt 

anslutning till första mötet med brukare. Det tar ofta lång tid att fatta beslut då det 

ofta dröjer att invänta utlåtande från externa huvudmän. De fall där verksamheten 

fattar snabba beslut om insatser är vid tilläggsansökningar där de redan känner 

individen i fråga väl. 

Av de intervjuade framgår att det hade varit önskvärt att arbeta mer rehabiliterande i 

verksamheten men samarbetet med rehabiliteringsteamet behöver förbättras för att 

uppnå resultat. Rehabiliteringsteamet kan bistå med intyg om vad brukaren själv 

anger att den har förmåga att klara av på egen hand. Det vore önskvärt om de 

utförde tester och gjorde en bedömning av vilka förmågor de anser att brukaren med 

stöd och stöttning kan utveckla i framtiden.  

2.4.2 Bedömning 

Vi bedömer att det inte finns bedömningsinstrument i tillräcklig utsträckning som stöd 

i utredningsarbetet. Vi grundar vår bedömning på att behovsbedömningsverktyget 

Kuben inte är fullt implementerat vid tidpunkten för granskningen. Förutom Kuben 

finns inga bedömningsinstrument inom verksamheten. Vi rekommenderar att 

biståndshandläggarna i större omfattning får tillgång till ADL-bedömningar för att 

erhålla underlag till en grundlig utredning. Grundliga utredningar med en 

rehabiliterande utgångspunkt torde leda till kortare beslut, tätare uppföljningar samt 

lägre kostnader för kommunen. 

2.5 Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i 
myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-
verksamheten genomförs 

2.5.1 Iakttagelser 

En genomlysning av verksamheten utfördes för ett par år sedan av extern konsult. 

Enligt de intervjuade framkom vissa förbättringsområden men inget av omfattande 

karaktär. Den uppföljning som sker är främst genom styrmodellen och rapportering 

av de kritiska kvalitetsfaktorerna samt internkontrollplanen. Enhetschefen redovisar 
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resultatet av de kritiska kvalitetsfaktorerna fyra gånger per år till verksamhetschef.  

De intervjuade anger att förvaltningsledningen har genomfört aktgranskning inom 

verksamheten under innevarande år i syfte att identifiera orsaker till ökade 

kostnader. Det som identifierades var främst att kommunen i jämförelse med andra 

kommuner har höga kostnader för bostäder för barn och unga. 

Enligt riktlinjerna för handläggning ska alla beslut om insats följas upp minst en gång 

per år. Nya beslut bör följas upp en första gång efter en till två månader. Beslut för 

barn och ungdomar bör tidsbegränsas till två år. Enligt de intervjuade är det vanligast 

att besluten tidsbegränsas till två år.   

Samtliga intervjuade anger att uppföljningar inte har utförts enligt det intervall som 

anges i riktlinjerna. Den huvudsakliga orsaken anges vara vakanser och svårigheten 

att rekrytera handläggare. När uppföljningarna blir eftersatta händer det att konflikter 

mellan utförare och beställare uppstår. Samtliga handläggartjänster är sedan en tid 

tillbaka tillsatta och förutsättningarna finns numera för att uppföljningsarbetet ska 

kunna utföras inom givet intervall. Handläggarna lämnar bevakningslistor till 

enhetschef. Någon stickprovskontroll av huruvida ärenden följs upp utförs inte av 

förvaltningsledningen vid tidpunkten för granskningen. 

2.5.2 Bedömning 

Vi bedömer att det ej genomförs systematisk uppföljning av kritiska moment i 

myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten. Vi grundar vår 

bedömning på att uppföljning av beslut har varit eftersatt och inte skett enligt 

riktlinjerna. Ej heller följs kvaliteten i biståndsbeslut eller genomförandeplaner upp. Vi 

kan inte heller se att förvaltningen följer upp om genomförandeplaner bygger på 

biståndsbesluten. Samtliga handläggartjänster är tillsatta och förutsättning finns för 

att uppföljningar framgent ska ske inom angiven tidsram enligt riktlinjerna. Vidare 

anser vi att förvaltningsledningen bör utföra stickprovskontroller för att kontrollera i 

vilken utsträckning uppföljning av beslut sker.  

2.6  Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och 
tidsbestämda 

2.6.1 Iakttagelser 

Samtliga intervjuade anger att målen i biståndsbesluten ofta är av generell karaktär 

och inte individuellt anpassade. Målformuleringar är inte ett område som 

verksamheten har arbetat specifikt med, men enligt de intervjuade är det ett 

förbättringsområde som de är medvetna om. Individuella och tydliga mål är en 

förutsättning för att uppnå tydliga genomförandeplaner.  

Av intervjuerna framgår att handläggarna tar beslut om boendeinsats men 

specificerar inte vilket typ av boende. Boendetyp beslutas av utförarledet. 

Verkställigheten anger att det önskar tydligare direktiv avseende karriärsboende. 

Vissa enheter inom verksamheten arbetar mycket med karriärsboende och andra 

enheter inte alls. För att skapa en tydlighet vore det önskvärt om typ av boende var 

specificerat i biståndsbeslutet från handläggaren. 
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En annan del som framgår i intervjuer är att mycket diskuteras kring boendekarriär. 

Detta innebär att de finns en grundtanke om att enskilda skall ges möjlighet till 

utveckling för att på sikt t.ex. kunna bo i egen lägenhet. Detta används inte som en 

grund när man sätter mål. 

Ärendegranskning 

Vår ärendegranskning visar att det saknas tydliga målformuleringar i besluten. I 

merparten mål finns en övergripande målsättning med formuleringen tex att brukaren 

skall kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och på sikt bli 

självständig eller att brukaren skall möjliggöras förutsättningar att klara insatser. 

Ärenden är enligt vår bedömning generaliserade vad gäller målsättningar. Det går 

inte att se individen i dessa mål och det finns ingen tydlig insats som kan användas 

inom verksamheten när man gör genomförandeplaner.  

Vår granskning visar att det delvis eller helt saknas uppföljningar av biståndsbeslut, 

vilket för socialnämnden kan få till konsekvens att det finns risker för att brukarna har 

längre insatser än vad som skulle behövas. I vissa fall går det ej att utläsa om 

uppföljning gjorts. Det framgår i beslutet att uppföljning skall ske men det framgår 

inte när denna uppföljning skall ske. Vidare innebär det att det finns betydande risker 

att kostnadsnivån vad gäller insatser blir högre än vad som är nödvändigt. 

Visserligen påtalas att det skall göras uppföljningar var 12:e månad då besluten är 

satta på 12 månader eller längre.  

Inget av de ärenden vi granskat har någon ADL-bedömning (aktiviteter i det 

dagligliga livet) från rehabpersonal som grund. Insatser från rehab kan påverka den 

enskildes liv på det sättet att denne får förutsättningar att klara delar av beviljade 

insatser själv över tid. Enligt lagstiftning inom både LSS och SoL ska 

utgångspunkten vara att individen skall få chansen att klara insatser själv. Därav är 

det centralt att insatser har en grund i utredningen där bedömda framtida möjligheter 

att klara enskilda behov framgår. Detta kommer att ge större förutsättningar för mer 

korrekta beslut och bättre förutsättningar för korrekt tidsatta beslut. Av intervjuerna 

framgår att det är svårt att för handläggaren att erhålla an ADL-bedömning i 

samband med utredning då kommunens arbetsterapeuter inte har tillräckligt med 

resurser. Handläggningstiderna blir därav ofta långa. 

Det finns genomförandeplaner kopplade till ärendet. Dessa genomförandeplaner 

redovisar individens önskemål om hur insatserna skall utföras. Planerna saknar mål i 

individuell mening. Dock finns mål som delvis är utformade av individen själv. Dessa 

är sällan möjliga att följa upp då de är av generell karaktär. Påtalas kan att det är 

svårt att göra genomförandeplaner när målen i insatserna är av generell karaktär. Vi 

har svårt att se att genomförandeplanerna har en direkt koppling till 

myndighetsbeslutet. 

2.6.2 Bedömning 

Vi bedömer att målen i biståndsbesluten ej är individuella, tydliga och tidsbestämda. 

Detta medför risker för att den enskilde inte ges möjlighet att klara enskilda delar av 

insatserna själv. Det finns även risk att flera delar i lagstiftningen ej kan följas där det 

tydligt inom både LSS och SoL framgår att nämndens skyldighet är att arbeta med 
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utgångspunkten att individen skall ges möjlighet att utveckla egen förmåga för att 

klara beviljad insats över tid. Som en effekt av detta finns risk för att nämnden får 

ökade kostnader i form av insatser som individen annars klarat själv.  

Vi grundar vår bedömning på att de intervjuade anger att målen ofta är av generell 

karaktär och inte individuellt anpassade. Vi ser positivt på att det finns en 

medvetenhet om att arbetet med mål är ett förbättringsområde för verksamheten. Vi 

anser att otydliga mål i biståndsbesluten i sin tur leder till sämre 

genomförandeplaner. Det resonemang som flera använder i intervjuerna kring 

boendekarriär anser vi vara en utmärkt grund för att kunna diskutera tydligare mål. 

Här finns goda förutsättningar för nämnden till förbättring av detta område.  

Vår bedömning av aktgranskningen är att utredningarna är gedigna och har en 

förankring hos den enskilde. De är lätta att följa och behoven blir tydliga hos den 

enskilde. Vi gör inte bedömningen att det finns en speciellt avvikande generositet i 

bedömningarna. Däremot anser vi som tidigare sagt att beställningen ut mot 

utföraren brister och är otydlig. Vad som vill åstadkommas specifikt med individen, 

inom vilken tidsram samt när uppföljning ska ske kan tydliggöras. 

2.7 Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till 
myndighetsbeslutet 

2.7.1 Iakttagelser 

Beslut om insats skickas till verkställigheten via verksamhetssystemet. Det 

förekommer inga uppstartsmöten mellan avdelningen för myndighetsutövning och 

utförarna som ska verkställa besluten. Kontakt sker löpande och när behov uppstår.  

Egenkontroll av att genomförandeplaner finns för samtliga beslut är, enligt de 

intervjuade, delegerat till enhetschef. Egenkontrollen ska utföras var sjätte månad. 

Enligt de intervjuade är genomförandeplanernas kvalitet mycket varierande.  

I nämndens internkontrollplan för 2018 granskades genomförandeplaner. Av 

uppföljningen av internkontrollplanen framgår bl.a. att genomförandeplaner finns för 

88 % av besluten som ingick i egenkontrollen. De brister som framkom var att aktuell 

genomförandeplan saknades, bristande uppföljning, vissa ärenden hade flertalet 

pågående genomförandeplaner samt att genomförandeplaner inte avslutas. Vidare 

anger uppföljningen att egenkontrollen visar att målen för insatsen är vagt 

formulerade och svåra att följa upp. Det är otydligt vilka aktiviteter som ska utföras 

för att nå upp till målet.     

Det sker vidare granskning på förvaltningsnivå av SAS (socialt ansvarig samordnare) 

avseende enhetschefens kontroll. Kontrollen redovisas dock inte till nämnden. 

Någon kontroll av huruvida genomförandeplanerna följer biståndsbeslutet genomförs 

inte heller vid tidpunkten för granskningen.  

I ärendegranskningen har samtliga beslut en genomförandeplan.  

2.7.2 Bedömning 

Enligt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018 finns genomförandeplaner för 

88 % av besluten som ingår i egenkontrollen. Enligt vår aktgranskning är kvaliteten 
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på genomförandeplanerna svår att bedöma då det i flertalet fall är svårt att se ett 

tydligt samband mellan biståndsbeslut och genomförandeplan. Samtliga ärenden 

som ingått i vår aktgranskning innehåller en genomförandeplan men då skall påtalas 

att det enbart är ett fåtal ärenden vi granskat. 
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