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1 Sammanfattning 

KPMG har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänsten. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisade för 2018 ett underskott på 32,1 miljoner 
kronor. Hemtjänsten stod för drygt 15 miljoner kronor av underskottet. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att hemtjänsten behöver granskas. 

Hemtjänstens ekonomiska prognos för 2019 är ett minus om 15 miljoner kronor. Ca 
hälften av det prognosticerade underskottet beror på fler beviljade timmar än vad 
budgeten bygger på. Resterande är underskott i utförandeledet. 

Flera orsaker till underskotten kan identifieras. En orsak är att budgeten bygger på 
2000 timmar färre per månad än vad som beviljats under 2019. Andra orsaker är att 
det datorstödda planeringsverktyg som infördes under hösten 2018 ännu inte fått full 
effekt. Ytterligare orsaker är en stor omsättning bland områdeschefer vilket har lett till 
brister i styrning och ledning. 

Vi bedömer dock att utvecklingen går åt rätt håll. De problem som finns är identifierade 
och förbättringsinsatser görs. Men med det höga kostnadsläge som hemtjänsten har 
jämfört med strukturellt liknande kommuner bedömer vi att högre krav på cheferna 
inom hemtjänsten bör ställas vad gäller schemaläggning, brukartid, styrning och 
ledning. Likaså bör högre krav på biståndsbedömningen ställas där bl.a. alla beslut om 
bistånd bör vara tidsbestämda. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

— Se över delegeringen, framför allt vad gäller anställningar för chefer som inte håller 
sin budget.  

— Förbättra uppföljningen av externa utförare. Kräv dokumentation som styrker 
fakturerade timmar. Det är orimligt att all beviljad tid verkligen utförs. 

— Se över hur planeringen utförs. Nämnden har två planerare som enligt uppgift inte 
hinner med att planera dagligen. Orsakerna därtill bör utredas och om det visar sig 
att det behövs ytterligare en planerare bedömer vi att detta kommer att betala sig i 
form av sänkta kostnader till följd av en effektivare planering. 

— Se över implementeringen av riktlinjerna för biståndsbedömning. Det är en spridd 
uppfattning i förvaltningen att biståndsbedömningen är generös. 

— Försök införa tidsbegränsade beslut för samtliga brukare. 
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2 Inledning/bakgrund 

KPMG har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänsten. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisade för 2018 ett underskott på 32,1 miljoner 
kronor. Hemtjänsten stod för drygt 15 miljoner kronor av underskottet. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att hemtjänsten behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag att bedöma om hemtjänsten:  

— Är rätt organiserad 

— Har en ändamålsenlig ansvarsfördelning 

— Har rätt resurser 

— Är rätt bemannad 

— Har en ändamålsenlig schemaläggnings- och planeringsrutin 

— Har en ändamålsenlig och tydlig biståndsbedömning 

— Har ändamålsenliga uppföljnings- och prognosrutiner 

Granskningen avgränsas till hemtjänsten. 

Granskningen avser vård- och omsorgsnämnden.  

 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Socialtjänstlagen 

— Övrig speciallagstiftning inom området 

— Kommuninterna regler, beslut och policyer 

 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer samt 
nyckeltalsanalyser från Kolada. 

 

Rapporten är faktakontrollerad av Marianne Karlsson, Carin Johansson, Marie 
Göransson och Jennie Svensson. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsförvaltningen där 
hemtjänsten ingår. Hemtjänsten är budgeterad för 16 000 timmars bistånd per månad 
för år 2019. 

Hemtjänsten är indelad i 11 geografiska områden som fördelas på 8 områdeschefer. 
Därtill finns även en nattpatrull som arbetar över hela Vetlanda kommun. Under 2019 
har antalet beviljade timmar per månad uppgått till ca 18 000. Av dessa 18 000 timmar 
utförs ca 3 000 timmar av externa aktörer. Förutom företag som erbjuder rena 
servicetjänster finns två LOV-företag verksamma i kommunen. Det är Vetlanda 
hemtjänst (ca 1 000 timmar per månad) och Pauliströms Service & Lokalvård AB (ca 
2 000 timmar per månad). 

Inom förvaltningen finns en biståndsenhet (Myndighetskontoret) som efter de riktlinjer 
för biståndsbedömning som nämnden har beslutat om beviljar insatser till brukarna. 
Enheten består av 12 biståndsbedömare varav 8 som arbetar med bistånd mot 
äldreomsorgen. 

För vikarieanskaffning används vad förvaltningen kallar för ”flexare”. De bokas via en 
bemanningsenhet. I första hand används dock personalens rörliga tid. 

En sammanslagning av hemtjänstgrupper har diskuterats i syfte att uppnå en högre 
grad av samarbete mellan nuvarande grupper. Det finns, enligt uppgift, en tendens till 
”vattentäta skott” mellan vissa grupper. 

3.2 Roller och ansvar 

Roller och ansvarsfördelning styrs i huvudsak av reglementen och 
delegationsordningar. Vård- och omsorgsnämndens nuvarande reglemente trädde i 
kraft 2019-08-01. Det reglerar nämndens allmänna uppgifter såsom att nämnden t.ex. 
ska fullgöra uppgifter enligt socialtjänstlagen i frågor som rör äldre- och 
funktionshinderomsorgen, utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
och psykiatrin samt ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare innehåller reglementet 
generella åtaganden som gäller för samtliga nämnder. Det rör t.ex. frågor om 
arbetsmiljö, arbetsformer etc. 

Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden reglerar vilka 
funktioner som får fullgöra uppgifter som enligt lag åligger nämnden. Syftet med 
delegationen uppges vara att avlasta nämnden i vardagliga ärenden för att fokusera på 
mål och riktlinjer, uppföljning och utvärdering, resurser och ekonomi samt viktigare 
principiella frågor. I delegationsordningen anges även tydligt vad som inte får 
delegeras enligt kommunallagens 6 kap 38 §.  

Delegationsordningen strävar efter att uppnå en effektiv kommunal förvaltning genom 
kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Det uppges vidare att 
decentralisering av beslutsrätten också kan vara nödvändig för att ansvar och 
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befogenheter ska ligga på samma nivå inom organisationen. Delegationen omfattar 
nämndens ordförande i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas, förvaltningschef, biståndshandläggare, områdeschef, myndighetskontor, 
avgiftshandläggare, funktionschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt socialt 
ansvarig samordnare. 

En del av delegationen ligger på förvaltningschefen som i sin tur har rätt att 
vidaredelegera men mycket ligger på en lägre nivå t.ex. på biståndshandläggare. 
Delegation för biståndsbeslut om särskilt boende och hemtjänst upp till 120 timmar per 
månad låg tidigare på biståndshandläggarna. I den delegationsordningen har 
delegationen höjts så att det numera är områdeschef myndighetskontor som har denna 
delegation. 

I samband med intervjuer har vi ställt frågan om roller och ansvar. Samtliga intervjuade 
anser att roller och ansvar är tydligt definierade. 

3.2.1 Bedömning 

Delegationen inom nämnden är relativt långtgående och syftet med detta är att beslut 
inte ska tas på högre nivå än nödvändigt. I vissa fall, t.ex. när den ekonomiska 
prognosen pekar mot ett stort underskott, finns det anledning att fundera över om 
delegationen verkligen ska vara så långtgående som den är i vård- och 
omsorgsnämnden. T.ex. har funktionschefer och områdeschefer delegation på att inom 
sitt eget ansvarsområde anställa personal. Det skulle eventuellt kunna vara lämpligt att 
tillfälligt höja nivån på delegationen i det ekonomiska läge som nämnden för 
närvarande befinner sig i. En viss skärpning har förvisso skett då biståndsbeslut för 
särskilda boenden och hemtjänst upp till 120 timmar per månad numera ligger på 
områdeschef myndighetskontor istället för på enskild biståndshandläggare. 

3.3 Resurser 

Det kan finnas flera orsaker till att en nämnd uppvisar ekonomiska underskott. En 
orsak kan vara ineffektiv verksamhet såsom t.ex. brister i planering, organisering, 
ledarskap etc. En annan orsak kan vara att budgeten är för snålt tilltagen. 

Nämndens budgetram 2019 är beräknad utifrån 16 000 timmar hemtjänst per månad. 
Under de första månaderna 2019 har antalet beviljade timmar legat på i genomsnitt ca 
18 000 timmar per månad, d.v.s. ca 2 000 timmar mer än budget. Antalet beviljade 
timmar avgörs av nämnden själv via myndighetskontorets biståndshandläggare som 
har att rätta sig efter socialtjänstlagen och riktlinjerna för biståndsbedömning. 

2 000 beviljade timmar per månad utöver budget innebär ca 10 miljoner kronor som 
inte ingår i budgetramen för 2019. 

Nya, striktare, riktlinjer för biståndshandläggning utifrån socialtjänstlagen har tagits 
fram under 2019 och beslutades i nämnden 2019-05-23 att gälla från och med 2019-
07-01. Nämnden planerar att ge förvaltningen i uppdrag att även se över riktlinjer för 
biståndsbedömningen inom funktionshinderomsorgen. 

De nya riktlinjerna för biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen kommer att påverka 
antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Bl.a. kommer insatsen städning att utföras 
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var tredje vecka istället för som tidigare varannan vecka. Avlösning i hemmet för 
anhöriga minskas från 20 timmar till 12 timmar per månad. Det senare eftersom få 
personer använder mer än 12 timmar per månad. Det ger, enligt uppgift, därmed 
knappast någon större ekonomisk besparing. 

Enligt senaste prognos (april) kommer hemtjänsten att uppvisa ett negativt resultat för 
2019 på ca 15 miljoner kronor. Ca hälften av det prognostiserade underskottet ligger 
på verksamheten medan hälften beror på ett högre antal beviljade timmar än vad som 
är beräknat i budgeten. 

3.3.1 Kostnadsjämförelser med andra kommuner 

Nedanstående tabell, hämtad från Kolada, visar kostnaden per hemtjänstmottagare för 
Vetlanda kommun åren 2016-2018 i jämförelse med länet samt strukturellt liknande 
kommuner som Vetlanda. Hemtjänsten i Vetlanda kommun bistår ca 500 personer med 
hemtjänst. Om Vetlanda 2018 hade haft samma kostnad per hemtjänstmottagare som 
strukturellt liknande kommuner hade kostnaden 2018 varit 26,6 miljoner kronor lägre 
än vad den var 2018. Det motsvarar närmare en 30 procentig minskning av 
kostnaderna för hemtjänst. Ökningen från 2017 uppgick till nästan 12 %. 

 

Nedanstående tabell, som också kommer från Kolada, visar antalet beviljade 
hemtjänsttimmar per hemtjänstmottagare och månad i Vetlanda och i jämförelse med 
strukturellt liknande kommuner och länet.  

 

Vi kan se att antalet timmar per brukare är högre än jämförelsekommunerna men inte 
så mycket. En timme mer än jämförelsekommunerna innebär med hemtjänstens ca 
500 brukare ca 6 000 timmar totalt per år för Vetlanda kommun. Vi ser också att antalet 
timmar per hemtjänstmottagare har ökat för varje år mellan åren 2016-2018. 

2018 beslutades om ett antal åtgärder för att minska kostnaderna i nämndens 
verksamheter. De flesta av dessa åtgärder beräknas få effekt 2019 och syns därför inte 
i tabellerna ovan. Åtgärderna beräknas leda till en minskning av kostnaderna på ca 14-
15 miljoner kronor under 2019.  De flesta av åtgärderna avser övriga delar i 
förvaltningen, inte bara hemtjänsten. Se tabell nedan. 

2016 2017 2018

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 256 586 273 217 303 253

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2017 266 486 290 155 279 298

 Vetlanda 281 247 298 059 332 518

2016 2017 2018

 Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per 

brukare och månad för timregistrerade 

hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, 

timmar/hemtjänsttagare  Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 31 30 31

 Liknande kommuner äldreomsorg, Vetlanda, 2017 33 33 33

 Vetlanda 31 33 34
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Utöver åtgärderna i tabellen ovan ”hoppas” nämnden att de nya riktlinjerna för 
biståndsbedömning också ska ge effekt. 

3.3.2 Bedömning 

Avsnittet syftar till att besvara frågan om nämnden har ”rätt resurser”, i detta fall för 
hemtjänsten. Då budgeten bygger på 16 000 timmar hemtjänst per månad och utfallet 
är 18 000 timmar hemtjänst per månad skulle vi kunna dra slutsatsen att hemtjänsten 
är underfinansierad. Men då vi studerar kostnad per hemtjänstmottagare i jämförelse 
med strukturellt liknande kommuner ser vi att det troligen finns en stor 
effektiviseringspotential. I huvudsak finns två möjliga förklaringar till höga kostnader för 
hemtjänsten. Den ena är en ineffektiv verksamhet och den andra är en generös 
biståndsbedömning vilket i sig inte behöver vara fel förutsatt att nämnden har 
ekonomiska medel till det. Antalet beviljade timmar är något högre än jämförbara 
kommuner men inte speciellt mycket högre. Därmed får vi nog söka förklaringen till de 
höga kostnaderna i hur hemtjänsten planeras och genomförs. 

3.4 Resursfördelning 

Fördelningen av resurser till hemtjänsten bygger på priser per beviljad timme. Den 
egna regin kompenseras med 382 kronor per timme hemtjänst i centralorten och med 
412 kronor per timme i övriga områden. Externa utförare får en högre timpeng på 
grund av att de kompenseras för skillnader i momsregler. För matdistribution och 
trygghetslarm finns också prislistor. 

Priserna bygger på en brukartid om 75 %. Med brukartid avses den tid som personalen 
ägnar åt brukaren. Övrig tid är t.ex. arbetsplatsträffar, planering, förflyttning (restid) 
m.m. 

Det faktiska utfallet har under 2019 inte uppgått till 75 % brukartid. Den har istället legat 
på omkring 66-67 % vilket också är det genomsnittliga mål som nämndens själva har 
satt. Enligt chefen för hemtjänst har något av områdena haft 75 % brukartid under mars 

Beslut 2018, effekt 2019 Belopp (tkr) Helårseffekt

Endast 

budgetjustering, 

ej effektivisering

Nattbemanning säbo 7 000 -            7 500 -            

Näverbyn 400 -               400 -               

Socialpsykiatrin 4 500 -            4 500 -            3000

LSS-patrull 2 500 -            2 500 -            

Sturebo 600 -               600 -               600

Daglig vht 1 000 -            1 000 -            1000

Flexbudget 1 000 -            1 000 -            1000

IT-ssk 600 -               600 -               

Demenssk 300 -               300 -               

Handledare 250 -               250 -               

Delfinen/Stensväg 600 -               600 -               

Mogärde aktivering 350 -               500 -               150

19 100 -          19 750 -          5750
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månad. Trots detta uppges att ekonomin inte gick ihop för det området under mars 
månad. En annan orsak till det ekonomiska läget är att fem av åtta chefer inom 
hemtjänsten byttes ut under loppet av ett år vilket ledde till brister i styrning och 
ledarskap. 

Budgeten för 2020 tar, enligt uppgift, ingen höjd för det utökade antalet beviljade 
timmar. Den bygger på 16 000 timmar per månad precis som för 2019 trots att antalet 
timmar under 2019 uppgått till 18 000 timmar per månad. 

En analys av faktureringen från externa utförare har visat att en av utförarna har 
fakturerat för fler timmar än vad som är beviljat. Nämnden håller på med ett systembyte 
som planeras vara klart 2021. När detta är infört ska även LOV-utförarna vara med i 
systemet på samma sätt som kommunens egen regi. 

3.4.1 Bedömning 

En närmare analys av timpriserna bör nog göras om det är som chefen för hemtjänst 
säger, att trots en 75-procentig brukartid räcker inte pengarna i alla fall. I 
ramberäkningen är dessutom målet för brukartid 66 % vilket innebär att ca 8 miljoner 
kronor av hemtjänsten inte är finansierad i budgeten. Detta lyftes fram under 
budgetberedningen och var sålunda känt för såväl vård- och omsorgsnämnden som för 
budgetberedningen. 

Ur ett internkontrollperspektiv rekommenderar vi att fakturorna från externa utförare 
löpande kontrolleras mot vad som är beviljad tid. En analys över vad det är för slags 
insatser utöver den beviljade tiden bör också göras. Om det handlar om akuta insatser 
kan det vara rimligt med en överfakturering men då bör nämnden definiera vad en akut 
insats kan vara. 

Enligt förfrågningsunderlaget för LOV-företagen utgår ersättning för utförd tid och inte 
för beviljad tid. Maxtiden för vad som kan faktureras är bestämd till den beställda tiden, 
vilken är detsamma som den beviljade tiden. Av flera orsaker bör den utförda tiden 
alltid vara lägre än den beviljade. Därför bör misstankar om överfakturering till och med 
väckas även om fakturering sker utifrån den i förfrågningsunderlaget stipulerade 
maxtiden som utgår ifrån den beställda tiden. Att den utförda tiden bör vara mindre än 
den beställda beror på att hemtjänstmottagarna emellanåt är på sjukhus, får besök av 
anhöriga, är på korttidshem m.fl. anledningar.  

3.5 Bemanning 

Bemanning inom hemtjänsten är något som nämnden arbetar aktivt med. Som stöd har 
planerarna datorstöd i form av LifeCare planering. Planeringen sköts av 2 tjänster. 
Tanken är att planeringen ska göras varje dag. Chefen för hemtjänsten bedömer att det 
behövs ytterligare en planerare för att planering ska kunna ske dagligen, vilket 
eftersträvas. För närvarande hinner, enligt uppgift, inte planerarna med att planera 
dagligen. Planeringssystemet infördes hösten 2018 och bedöms redan ha gett effekt i 
ekonomiska termer. 
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Tidigare har nämnden haft ett hemtagningsteam bestående av 4 tjänster som vid 
behov har täckts upp med tillfällig personal. Hemtagningsteamet är numera avvecklat 
då bedömningen är att det inte gav någon ekonomisk effekt. 

Ett antal chefer har anställts för att minska antalet personer som varje chef har ansvar 
för. Detta har finansierats genom omfördelning av resurser i förvaltningen. 

3.5.1 Bedömning 

På frågan om hemtjänsten är ”rätt bemannad” i meningen rätt antal tjänster kan vi 
konstatera att kostnaden per hemtjänstmottagare är hög. Då huvuddelen av 
kostnaderna är personalkostnader blir slutsatsen att hemtjänsten inte är rätt bemannad 
vare sig i jämförelse med strukturellt liknande kommuner eller i jämförelse med budget. 

Att planera hemtjänst är i mångt och mycket en fråga om logistik. Att inte ha optimal 
kontroll dagligen på planeringen bedömer vi erfarenhetsmässigt som 
kostnadsdrivande. 

3.6 Schemaläggning och planering 

Det datorstödda planeringssystemet infördes, som framgår av föregående avsnitt, 
hösten 2018. Planeringen sker centralt vilket har lett till bättre överblick och möjligheter 
att planera över hela kommunen och inte enbart inom de olika hemtjänstområdena. 
Detta i sin tur har lett till att ”luft” i systemet blivit synligt. Sådant har man inte kunna se 
tidigare då planeringen legat på de enskilda områdena. Planeringen görs utifrån en 
brukartid om 70 % vilket är lägre än de 75 % som budgeten bygger på. När 
planeringssystemet infördes hösten 2018 var den planerade brukartiden 55 %. 

Att det finns en diskrepans mellan resursfördelningen som bygger på 75 % brukartid 
och den genomsnittliga brukartiden som planeras för i hemtjänstområdena beror, enligt 
uppgift, på att 75 % utifrån faktiska utfall av hemtjänstchefen har bedömts som svårt att 
uppnå. Hemtjänstchefen har velat lägga målet så att den av områdescheferna 
uppfattas som rimligt att uppnå.  

Områdescheferna har ett Excelverktyg för att se hur många timmar de kan lägga i varje 
schemaperiod för att hålla sin procentuella brukartid. I verktyget läggs ”Lägsta 
godkända brukartid” in. Den kan variera från 65 % och uppåt beroende på vilket 
område som planeras. I genomsnitt ska den planerade brukartiden uppgå till 70 %. 

Nämnden har ett lokalt avtal om individ- och verksamhetsanpassat schema med rörlig 
tid. Syftet är att skapa en flexibel arbetstidsmodell som möjliggör ett större inflytande 
för medarbetaren att påverka sin egen arbetstid och tjänstgöringsgrad samtidigt som 
förvaltningen vill säkerställa flexibel bemanning i verksamheten. Avtalet är ett s.k. 
överanställningsavtal där den rörliga tiden används för att täcka upp för frånvaro. Det 
finns även en överanställning i form av en flexorganisation för att minska 
övertidsersättning. Medarbetarna ansvarar själva för sin rörliga tid och arbetsgivaren 
behöver inte lägga ut den om det inte finns behov. Medarbetarna kan ligga minus eller 
plus i sina timbanker. Avtalet upplevs som fördelaktigt för både medarbetare och 
arbetsgivare. 
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Arbetssättet är inte till fullo implementerat i alla hemtjänstgrupper. Det uppges bero på 
en hög omsättning på områdeschefer. Vissa grupper har från tid till annan inte haft en 
chef vilket har inneburit att den styrning som behövs i schemaläggningen blivit lidande. 
För närvarande arbetar hemtjänsten med att lägga schema för alla grupperna som 
motsvarar det behov av personal som verksamheten har. Behovet varierar över tid 
vilket även scheman och timbanker måste göra. 

För att kunna ställa om snabbare har scheman kortats ner från sexveckors schema till 
fyraveckors. Varje områdeschef ska lägga in sitt bemanningskrav i Time Care utifrån 
de timmar som gruppen har att verkställa. Därefter lägger personalen ett 
förslagsschema vilket justeras av områdeschef för att uppnå en bemanning som 
motsvarar bemanningskravet. Scheman ska sedan vara personalen tillhanda minst två 
veckor innan det börjar gälla. 

Redan i planeringsfasen läggs eventuella ledigheter in. Det görs för att den personal 
som har rörlig tid kan ta ”lediga pass” istället för att en vikarie sätts in. 

3.6.1 Bedömning 

Datorstött planeringssystem är idag att betrakta som standard i landets kommuner. 
Oavsett systemleverantör betalar sig systemen genom att verksamheten kan planeras 
effektivare. Precis som planerarna uppger leder det till en bättre överblick och 
ineffektivitet i verksamhetens t.ex. ruttplanering blir synligt. Den planerade brukartiden 
har gått upp från 55 % hösten 2018 till nuvarande 70 % i verksamheten. 

Hemtjänst är en fluktuerande verksamhet där behoven varierar över dygnet och även 
över tid. För att uppnå effektivitet i planeringen behövs därför en central planering, 
precis som hemtjänsten i Vetlanda tillämpar. Det behövs även att bemanningen kan 
anpassas efter de fluktuerande behoven. 

Det behövs också att den totala bemanningen kan anpassas efter de behov som finns. 
Det görs med fördel på det sätt kommunen arbetar med schemaläggning.  

Vår bedömning är att såväl planering som schemaläggning är ändamålsenlig. 
Hemtjänstgrupperna har dock kommit olika långt i sitt arbete med schemaläggning. Det 
är något organisationen har vetskap om och därför sätter in åtgärder för att alla 
grupperna ska arbeta på samma sätt. Erfarenhetsmässigt bedömer vi att en brukartid 
om 75 % baserat på beviljad tid inte är omöjlig att uppnå.  

3.7 Biståndsbedömning 

I nämnden finns 12 biståndshandläggare. Åtta av dem arbetar med särskilt boende och 
hemtjänst medan övriga arbetar med LSS och övrigt förekommande bistånd. Till sitt 
stöd har handläggarna riktlinjer för biståndshandläggningen i äldreomsorgen. Syftet 
med riktlinjerna är i första hand att fungera som vägledning i samband med 
myndighetsutövningen för att säkerställa en rättssäker, jämlik och enhetlig 
handläggning samt en likvärdighet i behovsbedömningen. Riktlinjerna har även syftet 
att ge medborgare och förtroendevalda insyn i handläggningsprocessen och aktuell 
lagstiftning samt klargöra hur socialtjänstlagen ska tillämpas i Vetlanda kommun när 
det gäller biståndsbedömning inom äldreomsorg. 
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Riktlinjerna beskriver översiktligt vilka lagrum som är relevanta, målsättningen med 
riktlinjerna, ansvarsfördelning inom förvaltningen (myndighetsutövning kontra 
verkställighet) m.m.   

Det finns även en beskrivning av själva biståndshandläggningsprocessen. Se figur 
nedan. 

 

Biståndshandläggningen utgår ifrån IBIC (Individens behov i centrum). IBIC bygger på 
den internationella klassificeringen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som 
gör det möjligt att beskriva individens situation både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Synsättet i IBIC är även att kartlägga och bedöma vilka egna resurser den 
vårdsökande har. Rätten till bistånd inträder först när den enskilde inte själv eller på 
annat sätt kan få sitt behov tillgodosett. 

I riktlinjerna beskrivs vad individen har rätt till och vad som inte kan ingå i ett bistånd. 
Exempel på vad som inte kan ingå är rastning av hund eller utfodring av hund eller 
andra husdjur. Inte heller kan diskning när anhöriga varit på besök ingå. 

Vetlanda kommun använder sig av schablontider för insatser. Det innebär inte att 
biståndsbedömarna ska sätta tid på insatserna. De ska bevilja eller avslå en ansökan 
om bistånd. Men varje biståndsinsats har en schablontid som i sin tur är kopplad till det 
resursfördelningssystem som tillämpas inom nämnden. Schablontid innebär heller inte 
att varje enskild individ t.ex. ska få exakt 30 minuter för morgonhjälp (vilket är den 
schablontid som insatsen har) eller 30 minuter för dusch och personlig hygien. Det tar 
av naturliga orsaker olika lång tid för en och samma insats beroende på t.ex. individens 
personliga fysiska och psykiska förutsättningar. 

För nya brukare görs oftast en utvärdering en tid efter det första beslutet för att bedöma 
om beslutet om insatserna ligger på rätt nivå. I vissa fall, efter bedömning, fattas 
tillsvidarebeslut, vilket innebär att sådana beslut inte är tidsbegränsade. Även om 
besluten inte är tidsbegränsade görs uppföljning ändå i mån av tid. 

Enligt biståndshandläggarna finns det ett ganska stort antal ärenden som inte följs upp. 
Tidsbegränsade beslut tas för dagverksamhet, anhörigavlastning, växelvård och 
korttidsvård. 

Rättssäkerheten försöker handläggarna uppnå genom veckomöten. Syftet med 
veckomötena är att diskutera aktuella ärenden för att försöka uppnå en gemensam syn 
i biståndsbedömningen som i sin tur syftar till att upprätthålla rättssäkerhet. 
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En uppfattning hos flera personer som vi har intervjuat är att biståndsbedömningen i 
Vetlanda kommun avseende hemtjänst är vad man kan kalla generös. 

3.7.1 Bedömning 

Förslaget till riktlinjer för biståndsbedömningen utgår från en etablerad metod. Det finns 
en bra beskriven process som utgår ifrån individens behov i centrum. Det finns också 
väl beskrivet vilka insatser som kan vara aktuella och en schablontid kopplad till 
insatserna. Schablontiderna bedömer vi som likvärdiga med vad flera andra kommuner 
använder sig av. 

I avsnitt 3.3.1 har vi konstaterat att hemtjänsten i Vetlanda kommun har höga 
kostnader i jämförelse med strukturellt liknande kommuner. En del av detta beror på ett 
högre antal beviljade timmar per hemtjänstmottagare men det förklarar inte allt. En del 
av underskottet ligger i verkställigheten också. 

Flera av intervjupersonerna har uppgett att de anser att biståndsbedömningen är alltför 
generös. Även om det finns bra riktlinjer så handlar biståndsbedömningen ändå om 
subjektiva bedömningar då det är människor som det handlar om. En faktor som brukar 
vara kostnadsdrivande är om besluten inte är tidsbegränsade och inte följs upp.  

Vetlanda kommun tillämpar ofta efter en första uppföljning tillsvidarebeslut vilket 
innebär att gynnande sådana beslut inte kan ändras. Om alla besluten hade varit 
tidsbegränsade hade ett helt nytt beslut tagits när tiden löpt ut och då görs en helt ny 
bedömning vilken skulle kunna leda till ytterligare insatser eller en minskning av 
insatser. Det kan vara så att behoven har minskat eller att situationen för den 
biståndssökande har förändrats så att insatser inte längre behövs i samma 
utsträckning. 

Enligt biståndsbedömarna själva finns ett stort antal beslut som inte ens följs upp. Det 
kan vara en kostnadsdrivande faktor i sig, även om det är sällsynt med individer som 
får ett lägre behov av hemtjänst. 

3.8 Uppföljning 

Uppföljning sker av såväl verksamheten som ekonomin. Uppföljning av biståndsbeslut 
har vi konstaterat i avsnitt 3.7 att det släpar efter. Det uppges bero på att 
personalomsättningen bland biståndshandläggare har varit hög varför de nya 
biståndshandläggarna inte hunnit sätta sig in i handläggningen på samma sätt som de 
mer vana handläggarna. 

Vad gäller den ekonomiska uppföljningen görs den månatligen. Ekonomisk prognos 
görs fyra gånger per år. Vid den månatliga uppföljningen sitter förvaltningens ekonom 
tillsammans med de sju områdescheferna och chefen för hemtjänsten och pratar 
igenom hur det ser ut ekonomiskt. Då görs en uppföljning av antal timmar som 
respektive chef har fått betalt för och hur mycket personal de kan ha med de intäkter 
de har. Vid prognostillfällena sitter ekonomen enskilt med varje områdeschef och gör 
en djupare analys. Kommunen använder sig av Hypergene som administrativt stöd i sin 
uppföljning och rapportering. Det gäller även vård- och omsorgsnämnden. 
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Prognosrapporterna som görs fyra gånger per år är strukturerade med en ekonomisk 
uppföljning per verksamhetsområde.  I prognosrapporterna ingår även att redovisa 
vilka åtgärder som nämnden avser vidta i syfte att uppnå en ekonomi i balans. 

En sak som vi noterar i t.ex. april månads prognosrapport är att flera kända kostnader 
inte har varit med i ramberäkningen för 2019. För hemtjänstens del handlar det om 
målet på 75 % brukartid som ramberäkningen bygger på medan det mål som nämnden 
satt ligger på 66 % brukartid. Detta var, enligt prognosen för april månad, förankrat i 
budgetarbetet. 

Nämnden säger sig vara nöjd med de uppföljningsrapporter de får i kombination med 
muntliga föredragningar. 

3.8.1 Bedömning 

Vi bedömer att uppföljningen av verksamhet och ekonomi är ändamålsenlig. Nämnden 
har bra verktyg i form av Hypergene och nämndens ekonom är aktiv och stöttar 
budgetansvariga chefer på ett bra och pedagogiskt sätt genom att översätta chefernas 
underskott i form av antal tjänster som skulle behöva elimineras för att hålla sig inom 
budget. Det finns, vilket vi konstaterar i avsnitt 3.3.1, en ganska stor potential att 
minska kostnaderna inom hemtjänsten genom att både skärpa biståndsbedömningen 
och att effektivisera i verkställigheten. 

Vad vi ställer oss frågande till, vilket vi även gjorde i en granskning av vård- och 
omsorgsnämndens ekonomistyrning hösten 2018, är att kända kostnader inte hanteras 
av budgetberedningen. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Hemtjänstens ekonomiska prognos för 2019 är ett minus om 15 miljoner kronor. Ca 
hälften av det prognosticerade underskottet beror på fler beviljade timmar än vad 
budgeten bygger på. Resterande är underskott i utförandeledet. 

Flera orsaker till underskotten kan identifieras. En orsak är att budgeten bygger på 
2000 timmar färre per månad än vad som beviljats under 2019. Andra orsaker är att 
det datorstödda planeringsverktyg som infördes under hösten 2018 ännu inte fått full 
effekt. Ytterligare orsaker är en stor omsättning bland områdeschefer vilket har lett till 
brister i styrning och ledning. 

Vi bedömer dock att utvecklingen går åt rätt håll. De problem som finns är identifierade 
och förbättringsinsatser görs. Men med det höga kostnadsläge som hemtjänsten har 
jämfört med strukturellt liknande kommuner bedömer vi att högre krav på cheferna 
inom hemtjänsten bör ställas vad gäller schemaläggning, brukartid, styrning och 
ledning. Likaså bör högre krav på biståndsbedömningen ställas där bl.a. tidsbestämda 
beslut i större omfattning bör införas. 
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4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Är rätt organiserad 

Organisationen är under ständig översyn. Nuvarande organisation är ett resultat av 
flera förändringar över tid i strävan att uppnå en optimal organisation vid varje givet 
tillfälle. T.ex. har hemtagningsteamet tagits bort då nämnden inte såg någon 
ekonomisk eller annan vinning av det. 

Förändringar i områdesindelningen för hemtjänst kan komma att ske. T.ex. har en 
sammanslagning av de två centrumgrupperna diskuterats. Organiseringen av 
planerarna inom hemtjänsten anser vi vara ändamålsenlig. Genom att låta få personer 
sköta all planering blir dessa personer experter på planering istället för om respektive 
chef ska göra sin planering. 

Vi bedömer att organisationen utefter de förutsättningar som ges är ändamålsenlig. 

Har en ändamålsenlig ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen anges av delegationsordningar och reglementen. Delegeringen är 
relativt långtgående men också anpassad efter att beslut inte ska tas på högre nivå än 
nödvändigt. I huvudsak anser vi att ansvarsfördelningen är ändamålsenlig. Men vad 
gäller befogenheterna att anställa personal anser vi att de med nuvarande ekonomiska 
läge kanske borde dras in. Delegationen säger att chefen inom sitt ansvarsområde har 
rätt att anställa personal. Det hade vi tyckt varit helt i sin ordning om man hållit sig inom 
sin beslutade budget, inte annars. Drar man som chef över sin budget anser vi att en 
överprövning av anställningar bör göras – en s.k. farfarsprincip. 

Har rätt resurser 

Hemtjänstens budget bygger på 16 000 timmar hemtjänst per månad. Utfallet hittills i år 
har varit i genomsnitt 18 000 timmar per månad. Budgeten bygger vidare på en 
brukartid inom hemtjänsten på 75 % medan utfallet och nämndens egna mål ligger på 
66 %. Bedömningen från nämndens sida är att 75 % är alldeles för högt mål. Så långt 
skulle man kunna dra slutsatsen att hemtjänsten inte har rätt resurser. 

En jämförelse med strukturellt liknande kommuner visar att hemtjänsten i Vetlanda 
kommun beviljar fler timmar per hemtjänstmottagare och också har en betydligt högre 
kostnad per hemtjänstmottagare. En sådan jämförelse visar tydligt att det finns en stor 
potential att effektivisera verkställigheten i hemtjänsten. 

Vi bedömer därför att hemtjänsten har rätt nivå på sina resurser. Det borde gå att 
eliminera underskotten genom en mer effektivt planerad verksamhet.  

Är rätt bemannad 

Med hänvisning till föregående fråga är slutsatsen att hemtjänsten inte är rätt 
bemannad. Det är för mycket personal jämfört med såväl strukturellt liknande 
kommuner som i förhållande till den resurstilldelning som hemtjänsten får. 

Under året har budgetansvariga chefer fått förstärkning i form av planerare och en 
”administratör” som arbetstränar vilket har varit uppskattat. Vi bedömer att stödet 
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behövs för att avlasta cheferna som då ges större möjligheter att styra och leda sin 
verksamhet. Detta är inte minst viktigt då fem av åtta chefer inom hemtjänsten byttes ut 
under 2018. Kostnaderna per hemtjänstmottagare ökade med nästan 12 procent 
mellan 2017-2018 vilket indikerar att det inte råder full kontroll av verksamheten. 

Har en ändamålsenlig schemaläggnings- och planeringsrutin 

Vi bedömer att hemtjänsten i Vetlanda kommun har en ändamålsenlig 
schemaläggnings- och planeringsrutin. Planeringen sker ”modernt” med datorstöd. 
Schemaläggningen är så flexibel som man kan begära där både arbetsgivare och 
arbetstagare upplever systemet som positivt. 

Det finns dock en förbättringspotential vad gäller framför allt schemaläggningen där 
den schemalagda tiden inte når upp till vad budgeten medger. 75 % brukartid med 
beviljad tid som bas är inte omöjlig att uppnå. 

Har en ändamålsenlig och tydlig biståndsbedömning 

Förslaget till de nya riktlinjerna för biståndsbedömning bedömer vi som såväl tydliga 
som strukturerade. Vi kan dock se att antalet timmar per hemtjänstmottagare har ökat 
mellan åren 2017-2018, inte mycket men ändå. Det finns också en uppfattning inom 
såväl förvaltningsledning som inom verkställigheten att biståndsbedömningen är 
generös. 

Beviljade bistånd är i vissa fall inte tidsbegränsade i Vetlanda kommun. Vi anser att alla 
bistånd ska vara tidsbegränsade. Det tvingar handläggarna att göra en ny bedömning 
och uppföljning när tidsbegränsningen löper ut. Utan tidsbegränsning kan inte 
eventuellt felaktiga eller alltför generös biståndsgivning rättas till då det inte finns några 
möjligheter att ändra i för individen gynnande beslut under tiden biståndet avser. 

Vår bedömning är att biståndsbedömningen inte fullt ut är ändamålsenlig. 

Har ändamålsenliga uppföljnings- och prognosrutiner 

Uppföljning sker månatligen för varje verksamhetsområde. Fyra gånger om året görs 
en mer grundlig uppföljning då också en prognos för året görs. Nämndens ekonom är 
närvarande vid samtliga tillfällen och stöttar budgetansvariga chefer i hur de ska tänka 
när de följer upp sin verksamhet. Uppföljningen presenteras strukturerat i Hypergene. 

Vi bedömer att rutinerna för uppföljning och prognos är ändamålsenliga. 
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4.2 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

— Se över delegeringen, framför allt vad gäller anställningar för chefer som inte håller 
sin budget.  

— Förbättra uppföljningen av externa utförare. Kräv dokumentation som styrker 
fakturerade timmar. Det är orimligt att all beviljad tid verkligen utförs. 

— Se över hur planeringen utförs. Nämnden har två planerare som enligt uppgift inte 
hinner med att planera dagligen. Orsakerna därtill bör utredas och om det visar sig 
att det behövs ytterligare en planerare bedömer vi att detta kommer att betala sig i 
form av sänkta kostnader till följd av en effektivare planering. 

— Se över implementeringen av riktlinjerna för biståndsbedömning. Det är en spridd 
uppfattning i förvaltningen att biståndsbedömningen är generös. 

— Försök införa tidsbegränsade beslut för samtliga brukare. 
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