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Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 

1. Revisionsrapport 2019-11-25 - Granskning av styrning och ledning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Till vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

2. Revisionsrapport 2019-11-25 - Samlad uppföljning av tidigare 
granskningar. Till Kommunstyrelsen, skolnämnden, bygg- och 
miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län 2019-12-04 - Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige, Hans Johansson (C) ny ersättare efter Emma 
Andersson (C). 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län 2019-12-04 - Ny 
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Ann Kristin Lindgren 
(S) ny ledamot efter Amanda Lindblad (S) och Tomas Jansson (S) ny 
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REVISIONSRAPPORT- Samlad uppföljande tidigare genomförda granskningar 

PwC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer genomfört en samlad uppföljning av tidi
gare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare granskningar med av
seende på revisionsfrågan: Har granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräck
liga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i ge
nomförda granskningar. 

Uppföljningen gäller granskningarna: 
Intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium (2015) 
Lärandet från olycksundersökningar (2015) 
Internkontroll av entreprenadavtal (2016) 
Granskning av hantering av sociala medier (2016) 

Efter genomförd uppföljning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen 
och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister. 
Genom intervjuer med berörda tjänstemän och genomgång av dokumentation kan PwC 
konstatera att åtgärder har initierats för att hantera de rekommendationer som lämnades i 
tidigare genomförda granskningar. 

Av de totalt 17 rekommendationer som följts upp i granskningen har fem stycken (30 pro
cent) rekommendationer bedöms vara åtgärdade, aktiviteter har initierats för fem stycken 
(30 procent) i syfte att åtgärda brister. För sju stycken (40 procent) rekommendationer 
bedöms tidigare observationer kvarstå (ej åtgärdade). 

Vi konstaterar att två av de fyra granskningarna har besvarats inom den önskade tiden och 
en har besvarats ett halvår efter önskad tid. För den fjärde granskningen har inget yttrande 
lämnats. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen samt det granskade nämnderna 
avser vidta med anledning av att det kvarstår rekommendationer som inte åtgärdats. Ute
stående rekommendationer framgår i bilagd rapport. Svar önskas senast den 13 mars 2020. 
Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rapporten om så önskas. 

C!uit? :~~)//,Id 
Christina Fors ,' (/(,ft// Rebecka Hansson 
Sammankallan Sekreterare 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer genomfört en samlad uppföljning av tidigare ge
nomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare granskningar med avseende på revis
ionsfrägan: Har granskade nämnder och kommunstyre/sen vidtagit tillräckliga åtgärder med anled
ning av den bedömning och de åtgärdsförs/ag som lämnats i genomförda granskningar. 

Uppföljningen gäller granskningarna: 
Intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium (2015) 
Lärandet frän olycksundersökningar (2015) 
Internkontroll av entreprenadavtal (2016) 
Granskning av hantering av sociala medier (2016) 

Efter genomförd uppföljning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och 
nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister. Genom inter
vjuer med berörda tjänstemän och genomgång av dokumentation kan PwC konstatera att åtgärder 
har initierats för att hantera de rekommendationer som lämnades i tidigare genomförda gransk
ningar. 

Lägesbeskrivningen och omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "Uppföljning av 
vidtagna åtgärder" för respektive granskning. Av de totalt 17 rekommendationer som följts upp i 
granskningen har fem stycken (30 %) rekommendationer bedöms vara åtgärdade, aktiviteter har 
initierats för fem stycken (30 %) i syfte att åtgärda brister. För sju stycken (40 %) rekommendation
er bedöms tidigare observationer kvarstå (ej åtgärdade). 

Utfallet redovisas i nedanstående tabell : 

16 

11 

7 
6 5 5 

• Åtgärdade Pågående aktivitet Ej åtgärdade observationer 
-4 

Vi konstaterar att två av de fyra granskningarna har besvarats inom den önskade tiden och en har 
besvarats ett halvår efter önskad tid. För den fjärde granskningen har inget yttrande lämnats. 
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lo nledning 
1.1. Bakgrund 

Revisionsprocessen kan delas in i följande delar: planering, genomförande och uppföljning. De 
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör genomföras. 
Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del av 
revisionens arbete är att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits 
med anledning av dessa och om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och 
förslag . 

Sala kommuns revisorer har baserat på den risk- och väsentlighetsanalys som upprättats valt att 
göra uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. I detta uppdrag är utgångspunkten att ta 
ett större grepp och göra en samlad uppföljning av ett flertal granskningar. 

1.2. Revisionsfråga och avgränsning 

Den samlade uppföljningen syftar till att följa upp tidigare genomförda granskningar med avseende 
på nedanstående revisionsfråga: 

Har granskade nämnder och kommunstyre/sen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den 
bedömning och de åtgärdsförs/ag som lämnats i genomförda granskningar? 

Granskningen avgränsas till uppföljning av följande tidigare genomförda granskningar: 

• Intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium (2015) 

• Lärandet från olycksundersökningar (2015) 

• Internkontroll av entreprenadavtal (2016) 

• Granskning av hantering av sociala medier (2016) 

1.3. l\fletod 

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande som styrel
sen eller nämnden avlämnat för respektive revisionsrapport. Rekommendationerna som lämnats i 
genomförda granskningar följs upp genom intervjuer och lägesbeskrivningar av berörda tjänste
män. 

Vi har till granskningarna intervjuat: 

• Verksamhetscontroller ekonomikontoret, barn- och utbildning samt rektor Ösby Natur-
bruksgymnasium (Internkontroll Ösby) 

• Räddningschef (Lärandet från olycksundersökningar) 

• Verksamhetsutvecklare samhällskontoret (Internkontroll entreprenadavtal) 

• Enhetschef kommunikationsenheten samt kommunikatör (Hantering av sociala medier) 

Rapporten är faktaavstämd med de intervjuade. 

' I 
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Baserat på resultat graderas respektive rekommendation med en status enligt följande modell: 

~ 
L()J 

Rekommendationen har inte åtgärdats sedan tidigare granskning, vilket medför att relate
rad risk och rekommendation kvarstår. 

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår risken 
då åtgärderna ännu inte är på plats. 

Åtgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och underlag har 
granskats, vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen . 

I tidigare genomförda granskningar lämnades totalt 19 rekommendationer, samtliga rekommendat
ioner utom två har följts upp. 

Revisionsrapport Antal lämnade Antal uppföljda rekom-
rekommendationer mendationer 

Internkontroll vid Ösby Västmanlands Natur 6 41 
bruksgymnasium --------------•••••~A><••• .. ••• ............ .,, .. , .. , ______ _ 
Lärandet från olycksundersökningar 3 3 

Internkontroll av entreprenadavtal 7 7 
-----

Granskning hantering av sociala medier 3 3 

Totalt antal rekommendationer: 19 17 -----·-··-.. --...... .. .......... ---

1 Den ursprungliga granskn ingen innehåller sex rekommendationer. Då granskningen har följts upp 
vid två tidigare tillfällen har vi följt upp det som återstår att åtgärda efter senaste uppföljningen. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Internkontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

PwC gjorde 2015, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun, en granskning av 
intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium. Granskningen skulle besvara föl
jande revisionsfråga: Ar den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och 
lantbruk tillräcklig? Revisorerna översände 19 februari 2015 ett missiv med den samlade revision
ella bedömningen att det finns utrymme för förbättringar när det gäller intern kontroll av inventarier 
och den hantering som granskats. Missivet ställdes till skolnämnden samt kommunstyrelsen och 
för kännedom till kommunfullmäktige. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i 
rapporten senast 13 april 2015. 

2. 1. 1. Revisorernas rekommendationer 

Efter genomförd granskning bedömdes att Ösby behövde förbättra riktlinjer och rutiner i följande 
avseende: 

• Upprätta riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, inventering och 
utrangeringar. Anläggningsregister finns, men är inte komplett. 

• Upprätta dokumenterade riktlinjer och rutiner kring uthyrning av inventarier inklusive debi
tering av hyra. 

• Upprätta dokumenterade riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning till utbildningarna. 

• Dokumenterade riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av produkter bör utfor
mas skriftligen. 

• Lokalt utformade rutiner för APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Skriftliga riktlinjer och rutiner bör utformas när det gäller försäkringar som avser gymnasie
skolans behov inklusive ev. försäkringsbehov för externa besök. 

2. 1. 2. Nämndens/styrelsens yttrande 

Kommunstyrelsen besvarade revisionsrapporten med ett yttrande daterat 27 oktober 2015, dvs. ett 
halvår efter utsatt svarstid. Yttrandet består av 2,5 sidor och är uppställt utifrån revisorernas syn
punkter. 

2. 1. 3. Uppföljning av vidtagna åtgärder 

Granskningen har sedan följts upp av revisionen vid två tillfällen, dels 2017 genom Uppföljande 
granskning av intern kontroll vid Osby Naturbruksgymnasium och dels genom en fördjupning inom 
ramen för Granskning av årsredovisning 2018. Vid det första tillfället bedömdes att inga ytterligare 
åtgärder vidtagits för att stärka den interna kontrollen, den bedömningen kvarstod även vid det 
andra tillfället. 

Av den sistnämnda uppföljningen framgår att nedanstående punkter kvarstår att åtgärdas, då 
dessa har bedömts till att inte vara åtgärdade: 

• 

• 

Det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner inom de områden där den tidigare gransk
ningen påvisade brister. 

Inga åtgärder har vidtagits gällande uppdatering av anläggningsregistret, däremot har in
ventering av anläggningstillgångar skett. 
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• Det har inte skett någon översyn av försäkringsskyddet. 

• Det saknas dokumenterade riktlinjer för inköp och försäljning varpå rekommendationen om 
att stärka den interna kontrollen kvarstår. 

Status september 2019: 
De synpunkter som lämnades i den sistnämnde uppföljande granskningen har följts upp genom 
intervju med berörda tjänstemän samt genom dokumentgranskning. 

Det har upprättats dokumenterade riktlinjer och rutiner för de områden där de tidigare granskning
arna påvisade brister. Enligt intervju har det inte varit en helt enkel rekommendation att åtgärda då 
vissa riktlinjer måste komma centralt. Med de dokumenterade styrande dokumenten anser man att 
det finns en god översikt på samtliga rutiner för Ösby, och inte enbart för de riktlinjer och rutiner 
som fanns med i den ursprungliga granskningsrapporten. Av intervjuer framgår att verksamhets
controller för barn- och utbildning tillsammans med rektor och driftsledare på Ösby kommer att följa 
upp att rutiner och riktlinjer efterlevs. Tanken är att ha återkommande möten för avstämningar av 
följsamheten till rutinerna . Det finns ingen rutinbeskrivning för kontroll av efterlevnad av de 
kommungemensamma riktlinjerna eller för områden som inte omfattas av de kommungemen
samma riktlinjerna. 

Till den här uppföljningen har vi tagit del av följande riktlinjer och rutiner: 

Riktlinjer för investeringsredovisning 
Anmälan om förändring av anläggningsobjekt 
Anmälan och projektstart investering 
Anmälan om projektstart 
Slutredovisning investeringsprojekt 
Rutiner för APL Ösby 2019 
APL- avtal mellan skola och företag 

Anläggningsregistret har uppdaterats av ekonomer på Ösby tillsammans med ekonomikontoret. 
Uppdateringen gjordes innan sommaren 2019. Gamla inventarier har utrangerats och nya har förts 
in med en tydlig beskrivning på vad de avser enligt riktlinjer för investeringsredovisning. Enligt in
tervjuerna var det ett tidskrävande arbete och mycket reda ut. Inventering görs en gång per år i 
samband med bokslut och stäms av mot anläggningsregistret. Vi har tagit del av dokumentet Ma
skiner och redskap Ösby 2019 vilket är en sammanställning av gjord inventering. Vi har även tagit 
del av ett utdrag från anläggningsregistret per augusti 2019. Vi har utifrån utdraget gjort stickprov i 
form av kontrollberäkning av bokfört värde. 

Enligt revisionens uppfattning behövde riktlinjer och rutiner dokumenteras skriftligt när det gäller 
försäkringar som avser gymnasieskolans behov inklusive eventuella försäkringsbehov för externa 
besök. Vi har i den här uppföljande granskningen tagit del av Sala kommun försäkringsmanua/ 
2019 samt avtalet mellan Sala kommun och leverantören Ponsse AB. I det senare avtalet framgår 
att maskinen försäkras av uthyraren och självrisken betalas av Sala kommun om utredningen visar 
att elever/personal är vållande till skada. Elever och personal försäkras av Sala kommun då per
sonskador inte täcks utav maskinens försäkring . Tredje man försäkras genom manskinförsäkring
en och självrisken betalas av Sala kommun och eleven/personalen efter utredning anses vållande. 
Det som inte täcks av maskinförsäkringen regleras av Sala kommuns ansvarsförsäkring om det 
efter utredning visas att elev/personal är vållande. Vid demonstrationer gäller att maskinen försäk
ras av uthyraren i sin helhet. Leverantören är skyldig att inneha erforderliga försäkringar som täck
er leverantörens åtaganden . Enligt uppgift från Sala kommuns försäkringsansvarige kan en extern 
besökare som skadar sig ställa krav på ersättning från kommunen. Kommunens försäkringsbolag 
utreder om kommunen har brustit och betalar ut eventuell ersättning från ansvarsförsäkringen, 
Sala kommun får betala eventuell självrisk. 
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För att stärka den interna kontrollen har tre styrande dokument tagits fram gällande inköp och för
säljning. Policy för upphandling2, Riktlinje för upphandling3 och Rutiner vid försäljning Ösby4. Rikt
linjen syftar till att konkretisera upprättad upphandlingspolicy och de båda gäller för samtliga upp
handlingar som genomförs av Sala kommuns verksamheter inklusive Sala kommuns bolag. Av 
rutinen som gäller försäljning av produkter från Ösby noteras att det inte framgår av dokumentet 
när det upprättats eller vem som har tagit fram det. Dokumentet innehåller rutiner för försäljning av 
följande: mjölk, slaktdjur/nötkreatur, kvigkalvar, tjurkalvar, smågrisar, spannmål samt elevalster. 
Det framgår även vem som ansvarar för försäljningen samt när försäljning görs för respektive. 

Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits 

Enligt trafikljusmodellen: 

Rekommendation 1 § 

~ 
................... -.. .... .. ..................... __________ _ 

Rekommendation 2 

-------•••-•-•o•HHOHH,mH,., 

Rekommendation 3 ~ 
Rekommendation 4 

2.2. Lärandet från olycksundersökningar 

PwC gjorde 2015, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun, en granskning av 
lärandet från olycksundersökningar. Granskningen skulle besvara följande revisionsfråga: Har 
kommunstyre/sen en tillräcklig internkontra/I för att säkerställa ett lärande från olycksundersök
ningar? Revisorerna översände den 14 december 2015 ett missiv med den samlade revisionella 
bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en tillräcklig internkontroll för att säkerställa ett lä
rande från olycksundersökningar. Det konstaterades att Räddningstjänsten Sala-Heby genomfört 
olycksundersökningar och dragit lärdomar av dessa men att det finns flertalet förbättringsområden 
när det gäller rutiner och dokumentation. 

Missivet ställdes till kommunstyrelsen och för kännedom till kommunfullmäktige. Revisorerna öns
kade få svar på de synpunkterna som framgick i rapporten senast 14 mars 2016. 

2.2.1. Revisorernas rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer: 

• Rutinbeskrivningen för olycksundersökningar bör ses över för att spegla nuvarande ar
betssätt. 

• En diskussion bör föras om vem eller vilka som beslutar om en olycksundersökning ska 
genomföras, att rutinen efter detta förtydligas och att detta kommuniceras inom organisat
ionen. 

• Rutinen för olycksundersökningar bör kompletteras med hur kunskaper och erfarenheter 
från olycksundersökningar ska spridas. 

2 Beslutad av kommunfullmäktige KF2018-02-26 Dnr 2018: 147 
3 Beslutad av kommunstyrelsen KS 2018-02-15 Dnr 2018:147 
4 Uppdaterad 8 juli 2019 
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2.2.2. Nämndens/styrelsens yttrancle 

Det finns inget yttrande till granskningsrapporten. 

2.2.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder 

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med berörd 
tjänsteman samt genom dokumentgranskning. 

Status september 2019: 
Vid den ursprungliga granskningen konstaterades att den dokumenterade rutinen som fanns för 
olycksundersökningar var elva år gammal och att det fanns anledning att se över den för att spela 
gällande arbetssätt. 2015 togs dokumentet rutin för olycksundersökningar inom Räddningstjänsten 
Sala Heby fram av dåvarande räddningschef. Enligt intervju är dokumentet fortfarande gällande. 
Dokumentet har inte reviderats och speglar inte helt den nuvarande rutinen för olycksundersök
ningar, exempelvis hänvisar rutinen till ett dataprogram som inte används längre. Rutin för att ut
värdera räddningsinsatsen är dokumenterat i Utvärdering av räddningsinsats (intervjuunder/ag) . Av 
dokumentet framgår att det togs fram i november 2015. Enligt intervju ska rutinen för olycksunder
sökningar kompletteras med "Happy fire". Begreppet innebär att man arbetar för en tidigare upp
täckt av branden och rätt åtgärd vilket ska kompletteras i rutinen för uppföljning. I dagsläget skriver 
man på två olycksundersökningar från bränder i Heby (augusti och september 2019), för den ena 
branden hade man arbetat för en tidig upptäckt vilket inte gjorts för den andra. Det kommer att 
inkluderas ett avsnitt för happy fire i olycksundersökningarna för att påvisa effekterna av arbetet 
med Happy fire. Efter att olycksundersökningarna är färdigställda ska den dokumenterade rutinen 
för olycksundersökningar revideras. Revideringen beräknas vara klar årsskiftet 2019/2020. Vi fin
ner att det saknas ett systematiskt arbetssätt kring revidering av rutinen vilket vi anser bör vara 
gällande. Enligt intervju har administrativ personal nyligen tagit fram ettårshjul för planering av 
verksamhetsåret som ett stöd till verksamheten. Vi rekommenderar att revidering av rutiner inklud
eras i årshjulet för att säkerställa aktualitet. 

I den tidigare granskningen konstaterades att det inte var tydligt om vem som beslutar om genom
förande av en olycksundersökning varpå det rekommenderades att klargöra det, förtydliga rutinen 
och kommunicera rutinen inom organisationen. I den dokumenterade rutinen för olycksundersök
ningar noterar vi att det framgår vem som tar beslut att genomföra olycksundersökningar enligt 
nivå 2 och nivå 3, men det framgår inte vem som beslutar om olycksundersökning på insatsnivå 1 
(ordinarie insatsrapportering) eller för nivå 4 (nationell nivå). Enligt intervju kan den dokumenterade 
rutinen kompletteras med ansvarig för att ta beslut om olycksundersökning även på nivå 1, det 
råder dock osäkerhet på om nivå 4, nationell nivå, borde vara med. Rutinen för vem som beslutar 
om olycksundersökning antas vara känd för de flesta brandbefäl, däremot tros att deltidsanställda 
inte känner till det i samma utsträckning då de deltar på förhållandevis få utryckningar. Det konsta
teras att det funnits brister gällande kommunicering av rutinen för olycksundersökningar vilket ska 
ses över. Bland annat kan rutiner kommuniceras genom informationsbrev som skickas ut var 5:e 
till 6:e vecka eller på de regelbundna möten som man har. 

Slutligen angavs i den tidigare granskningen att rutinen för olycksundersökningar borde komplette
ras med hur kunskaper och erfarenheter från olycksundersökningar skulle spridas. Den dokumen
terade rutinen har delvis kompletterats men är enligt intervjuer fortfarande inte tydlig på hur det ska 
spridas. Det ska förtydligas med revideringen hösten 2019. Idag sprider man kunskaper och erfa
renheter genom att man pratar om vad som har hänt samt att olycksundersökningar läggs i perso
nalrummet för spridning. Det finns även en samverkansregion och samarbete med Storstockholm 
för att dela erfarenheter även om det saknas ett strukturerat arbetssätt kring det. 

Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits 

Enligt trafikljusmodellen: 

Rekommendation 1 
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---- ---------=~ ··-···-····-·····-··---------

§ Rekommendation 2 

------ -----------~-=-----------------

§ Rekommendation 3 

2.3. Internkontroll av entreprenadavtal 

PwC gjorde 2016, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun, en granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll av den tekniska verksamheten, men fokus på entreprenadavtal. 
Granskningen skulle besvara frågan : Följer kommunstyre/sen gällande lagstiftning avseende upp
handling (LOU) och andra kommunala regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas? 

Revisorerna översände den 29 augusti 2016 ett missiv med den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsen inte följer gällande lagstiftning avseende upphandling (LOU) och andra kommu
nala regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas. 

Bedömningen baserades på nedan aspekter: 

• Kommunstyrelsen har inte säkerställt att upphandling av entreprenörer genomförs i enlig
het med LOU och interna regler/rutiner inom kommunen. 

• Det saknas en tillfredställande kontroll avseende avtalsförvaltning och efterlevnad av ruti
ner för fakturahantering. 

• Det saknas en tillfredställande uppföljning av avtalstrohet från entreprenörerna. 

• Kommunstyrelsen har inte heller säkerställt en tillfredställande styrning vad gäller verk
samhetens möjlighet att genomföra kontroller och analyser av risker för verksamheten. 

• Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillfredställande styrning för hante-
ring av misstankar om oegentligheter. 

Missivet ställdes till kommunstyrelsen med kännedom till kommunfullmäktige. Revisorerna öns
kade svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avsåg vidta senast den 24 oktober 
2016. 

2.3.1. Revisorernas rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

Att säkerställa att alla typer av avtal dokumenteras. 

Se över sina rutiner för uppföljning och intern kontroll för att säkerställa en tillfredställande 
efterlevnad till LOU och gällande beslut och riktlinjer för upphandling. Samtliga muntliga 
beslut bör omgående avslutas och omförhandlas till skriftligt ingångna avtal. 

Säkerställa att de rutiner som finns är kända vi verksamheten. 

Följa upp efterlevnad av gällande rutiner. 

Vidta åtgärder för att säkerställa att alla avtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen för effektiv 
administration och uppföljning. 

Utforma en handlingsplan för att skapa beredskap för om korruption och oegentligheter in
träffar. 

Ta fram vägledande riktlinjer och rutiner för att hantera situationer när/om anställda blir ut
satta för otillåten påverkan eller agerar oegentligt. 
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2. 3. 2. Nämnclenslstyre/sens yttrancle 

Samhällsbyggnadskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning besvarar revisionsrapporten 15 sep
tember 2016, dvs. inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor där kontoret ställer 
sig bakom de förslag till kommunstyrelsen som rapporten presenterar. 

I yttrandet föreslås bl.a. följande förbättringsaktiviteter: 

Det pågår ett arbete med att omförhandla befintliga muntliga avtal till skriftliga, under 2017 
ska de avtal som behövs för verksamheten vara skriftliga. 

Det är viktigt att utbilda berörd personal i upphandling och kommunens riktlinjer och policy, 
kontoret ser att någon form av "beställarkörkort" skulle vara nödvändigt. 

Till nästkommande års intern kontrollplan har kontoret förslagit en kontrollpunkt för avtals
trohet och otillåtna direktupphandlingar utifrån kommunens inkomna fakturor och ingångna 
avtal. 

Utöver utbildningen inom upphandling föreslås personalen genomgå en ekonomiutbildning 
där ansvar kring attest av faktura ska ingå. 

Kontoret tror att ett inköps- och fakturasystem skulle kunna underlätta kontrollen av och 
öka avtalstroheten. Effektiviteten i systemets kontroller skulle kunna öka om det samman
kopplades med avtalsdatabasen och ett inköpssystem. 

Kontoret har uppfattning att alla avtal bör finnas med i avtalsdatabasen, inte enbart ramav
talen. I väntan på beslut om hur avtalskatalogen ska utvecklas skapar kontoret hösten 
2016 avtalspärmar för de olika verksamheterna. I arbetet med avtalskatalogen bör även 
ansvarsfrågor kring avtalshanteringen klargöras såsom vem som ansvarar för att förlänga 
och avbryta avtal och bevakning av avtalstider. 

2. 3. 3. Uppföljning av vidtagna åtgärder 

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med berörd 
tjänsteman samt genom dokumentgranskning. 

Status september 2019: 
Det finns fortfarande muntliga avtal kvar. Enligt intervju antas det vara på samma nivå som vid den 
ursprungliga granskningen där det konstaterades att 17 av 44 entreprenörer saknade skriftligt av
tal. Enligt intervju kan det bero på att Sala kommun har många leverantörer varav flertalet är små 
varpå det finns en mindre benägenhet i att göra skriftliga avtal. Alla enhetschefer har haft som 
åtgärdspunkt att arbeta med det, men brist på stöttning från upphandlingsenheten samt en viss 
tröghet för förändringar i organisationen gör att läget är oförändrat. Vi har tagit del av samman
ställningen: uppföljning av leverantörer som fakturerat över 40 tkr till samhällsbyggnadskontoret 
under 2018. Av sammanställningen framgår att det finns avtal bakom 476 tkr av totalt 580 tkr, det 
motsvarar en beloppsandel om 18 % som saknar avtal. 

Av intervju framgår att man inte aktivt arbetat med att se över rutinerna gällande uppföljning och 
internkontroll för att säkerställa efterlevnad till LOU samt att man delvis följer LOU samt interna 
regler. Det har inte skett någon förändring i arbetssättet för upphandling för att efterleva LOU. Att 
det inte alltid görs rätt kring upphandlingar beror på att det saknas kunskap samt att backningen 
från upphandlingsenheten inte anses som tillräcklig . Enligt intervju finns det goda möjligheter att 
göra det bättre framöver. Man vill och behöver mer utbildning inom upphandling då det råder en 
blandad kunskap i organisationen, både gällande enhetschefer men även de som köper in . Det 
finns en bra kompetens och kapacitet på upphandlingsenheten varpå förhoppningar finns att dessa 
kan utbilda internt, det är dock inget som har initierats vid tillfället för den här granskningen. I riktlin
jen för upphandling har man angivit dokumentationsplikt på ett belopp om ett basbelopp, detta följs 
upp genom den interna kontrollen två gånger per år, delår samt helår. Kontrollen består av tio 
stickprov genom kontrollmomentet Avtalstrohet och otillåtna direktupphandlingar inom SBK. Den 
har inkluderats i den interna kontn;Jllen år 2017 och 2018. Verksamhetsutvecklare har kontrollan-
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svar att två gånger årligen göra en genomgång av fakturor och ingångna avtal. Resultatet rapport
eras till samhällsbyggnadschef och följs upp i rapport till årsbokslut. Av dokumentet för uppföljning 
vid bokslut 2018 framgår att kontrollmomentet är "uppfyllt". 

Enligt intervju har det inte säkerställts att rutinerna är kända i verksamheten. Den ekonomiutbild
ning som föreslogs i yttrandet har inte genomförts. Kontoret gjorde en egen intern miniutbildning 
och hade diskussion kring upphandling och avtal vid ett tillfälle i augusti 2016. 

För att följa upp efterlevnaden av gällande rutiner ansågs att ett inköps- och fakturasystem skulle 
underlätta kontrollen och öka avtalstroheten. Enligt intervju har det inte hänt något inom området, 
det är samma fakturasystem som tidigare och det finns ingen kontroll gentemot avtalsdatabasen. 
Men det är fortfarande en stark förhoppning då det idag saknas kontroller förutom attestkontroll. 

Det har inte vidtagits några direkta åtgärder för att säkerställa att samtliga avtal är tillgängliga i 
avtalsdatabasen. Enligt intervju har Upphandling kompletterat avtalsdatabasen med kontrakt som 
de hjälper till att handla upp, dessa är enbart synliga för de direkt berörda. Förutom det ser det 
likadant ut idag som vid den ursprungliga granskningen med enbart RAM-avtal inlagda i avtalsda
tabasen. Enligt intervju lyfts frågan ibland av de berörda och det finns en medvetenhet om att det 
är otydligt. Idag är samhällsbyggnadskontorets avtal samlade digitalt och är tillgängliga för de som 
är berörda av avtalen. Enligt intervju var det ett detektivarbete att samla in avtalen och det gjordes 
som en punktinsats. Det finns ingen rutin för varken samla in nya avtal eller att sortera bort gamla 
avtal. Den kontinuerliga avtalsvården saknas mycket på grund av tidsbrist enligt intervju samt att 
ansvarsfrågan kring avtalshanteringen inte har hanterats. 

I rapporten rekommenderas det apropå visselblåsning att kommunstyrelsen ska "utforma en hand
lingsplan för att skapa beredskap för och om korruption och oegentligheter uppstår" och "ta fram 
riktlinjer och rutiner för att hantera situationer när/om anställda blir utsatta för otillåten påverkan 
eller agerar oegentligt". Detta saknas enligt intervjuer i dagsläget. 

Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits 

Enligt trafikljusmodellen: 

Rekommendation 1 ~ 
- ---~······-······ .. ····--------------------
Rekommendation 2 ~ 
Rekommendation 3 ~ 
Rekommendation 4 

.. ..... ....... ......... ... .... -~ .. ... .. .... . .. ··---·········-·•·· ·· ······--··-······-···---

Rekommendation 5 

---------- - -------=------ ------·········•····· ·-·····--········ ··············-····•···· 

~ Rekommendation 6 

--------- - ····--·-·· .. -.......... _ .. 

Rekommendation 7 ~ 
- - - ·---- --- - ----··· .. ···· .......... .. .......... .. ... ....... ... .......... _, ______________ _ ___ ,. __ ,.,.,. ________ _ 
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2.4. Granskning av hantering av sociala medier 

PwC gjorde 2016, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun, en granskning av 
hantering av sociala medier. Granskningen skulle besvara följande revisionsfråga: Är kommunens 
hantering av sociala medier ändamålsenlig? Revisorerna översände den 20 juni 2016 ett missiv 
med den samlade revisionella bedömningen är att kommunens hantering av sociala medier inte 
var helt ändamålsenlig. Det bedömdes att avsaknaden av arkiverings- och gallringsrutiner samt 
avsaknaden av en central uppsikt och kontroll över var kommunens verksamheter finns represen
terade på sociala medier innebar stora risker. 

I granskningen noterades även nedan aspekter: 

• Det finns en aktuell rutin som tar upp relevanta punkter angående kommunens hantering 
av sociala medier. Rutinen är inte politiskt antagen och följs inte upp inom ramen för 
nämndernas interna kontroll . 

• Det finns dokumenterade rutiner för att hålla kommunens närvaro på sociala medier under 
uppsikt. Det är specificerat vem som ansvarar för detta och vilka krav som ställs på den 
som har uppsikten. Rutinerna följs dock inte av samtliga verksamheter. 

• Verksamhetschef ansvarar för vem som får vara aktiv på kommunens sociala medier och 
verksamhetschefen har det övergripande ansvaret. 

• I rutinerna beskrivs hur allmänna handlingar som upprättas eller inkommer via kommunens 
sociala medier ska hanteras. 

Missivet ställdes till kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, skol
nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt för kännedom till kommunfullmäktige. Revisorerna 
önskade att få svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna ämnade vidta kring brister
na i rapporten. Svar önskades senast 19 september 2016. 

2.4.1 . Revisorernas rekommendationer 

Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer: 

Kommunen bör se till att det finns gallringsrutiner för handlingar på externa sociala medier. 
Medskicket är att gallringsfristen bör vara kort. Borttagning av ex kommentar med krän
kande personuppgifter på något av kommunens sociala medier innebär gallring och kräver 
att kommunen har tagit fram ett gallringsbeslut. Kommunen bör ta fram ett sådant beslut, 
med stöd av RA-FS 1997:6. 

Kommunen bör skapa rutiner för hur allmänna handlingar på externa sociala medier ska 
hållas ordnade på ett ändamålsenligt sätt. I de fall sidorna är externa bör kommunen föra 
över handlingarna till ett medium i intern regi. Detta kan göras genom att löpande lagra 
skärmdumpar på ett ordnat sätt - företrädelsevis automatiskt genom koppling till ett digitalt 
arkiv. 

Rutinen bör tydliggöra att kommunanställda ska skapa en användare på Facebook (och 
andra sociala medier) genom sin arbetsmailadress och genom den administrera kommu
ner-is specifika sida. 

2.4.2. Nämndens/styrelsens yttrande 

Kommunstyrelsens förvaltning besvarar revisionsrapporten den 24 augusti 2016, dvs inom den 
begärda svarstiden. Yttrandet består av 2,5 sidor. 

I yttrandet anges bl.a. att: 

Angående roller och ansvar så håller informationsenheten på att ta fram en handbok i syfte 
att förankra arbetet med sociala medier ute i verksamheterna. Varje verksamhet som vill 
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starta ett konto i sociala medier kommer att ingå en överenskommelse som förbinder dem 
att följa de direktiv som finns i den framtagna handboken. 

Angående att starta ett fiktivt konto så kommer informationsenheten successivt under hös
ten att föra över verksamheternas konto på Facebook till Facebook businessmanager. 

Angående arkivering och gallring så följer Sala kommun Sydarkiveras arbete med framta
gande av "Klassificering av dokument" och "Gallringsplan för skräp" som under 2015-2016 
är på remiss hos ett antal kommuner. Arbetsmetod för hur administratörerna aktivt ska ar
beta med gallring och översikt av sina konton i sociala medier är under framtagande och 
kommer därefter att ingå i Sala kommuns handbok för sociala medier. De kanaler som 
kommunen finns på redovisas på Sala kommuns hemsida. 

Kommunstyrelsen anger synpunkt på lämnad rekommendation då de anser att det i Sala 
kommuns handbok för sociala medier framgår klart och tydligt hur verksamheterna aktivt 
ska arbeta med övervakningen av sina konton i sociala medier, dock att det anses omöjligt 
att upprätthålla en minutiös dygnet runt bevakning året om. Det finns ingen kommun, 
landsting eller myndighet som kan uppfylla detta. 

2.4.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder 

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med berörda 
tjänstemän samt genom dokumentgranskning. 

Status september 2019: 
I den ursprungliga granskningen efterfrågades gallringsrutiner för handlingar på externa sociala 
medier. Enligt intervju har rekommendationen åtgärdats. Gallringsrutiner finns idag inkluderade i 
dokumentet Rutin för sociala medier6 som tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning. Gallrings
rutinen talar om HUR gallringen ska göras. För att veta VAD som ska gallras hänvisas till den av 
kommunstyrelsens beslutade Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa och kortvarig 
betydelse6 • En gallringsplan för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är en del i arbetet med 
rättssäker informationshantering. Planen syftar till att hjälpa anställda att veta vad som kan kastas 
direkt eller efter kort tid. Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för 
framtiden. Enligt rutin för social media framgår att det gäller samma rutiner för sociala medier som 
för andra inkomna handlingar till kommunen, ett inlägg i sociala medier är en direktupprättad hand
ling så snart den har publicerats. Ansvariga för gallring är de personer som administrerar det aktu
ella konto, bevakning enligt kommunens rutiner för sociala medier. En huvudregel vid gallring är att 
kommunens allmänna handlingar ska bevaras. Handlingar som inkommer eller upprättas där inne
hållet inte har något bestående värde för kommunen eller allmänheten behöver inte bevaras. Vid 
intervju framkommer att man inte vet hur pass känd rutinen är i verksamheterna, men den är ge
nomgången i kommunikatörernas nätverk där varje verksamhet har en representant. Rutinen finns 
även på Sala kommuns hemsida. Vid intervjun framkommer att kommunen fortfarande är mest 
verksam inom Facebook, men att man även är verksam på lnstagram, Linkedln och Twitter. 

Den ursprungliga granskningen uppmanade kommunen att skapa rutiner för hur allmänna hand
lingar på externa sociala medier ska hållas ordnade på ändamålsenligt sätt. Av intervjuerna fram
kommer att man följer de riktlinjer för närvaro i sociala medier som SKL tagit fram angående 
skärmdumpar: "För att dokumentera själva mediet bör man en gång i halvåret eller inför stora för
ändringar spara skärmdumpar från de sidor man är aktiv på". Den ansvarige för social media på 
kommunikationsenheten tar skärmdumpar på kontona var sjätte månad. Skärmdumparna samlas 
ordnat på kommunens nätverk. Rutinen är inte dokumenterad. 

5 Rutin för sociala medier, framtagen av kommunstyrelsens förvaltning på Medborgarkontoret 
2019-04-08 
6 Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa och kortvarig betydelse, diarienummer 
2017/676 

' I 
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För att administrera verksamheternas konto på Facebook används Facebooks businessmanager. 
Enligt kommunens lista över aktiva konton på sociala medier finns 26 olika konton på Facebook. 
Nästintill samtliga konton är kopplade till businessmanager idag, några återstår att föras över. En
ligt intervjuer ger businessmanagern en bra inblick över kontona. Kommunikationsenheten är me
dadministratör på samtliga registrerade konton för att minska sårbarheten. Att använda Facebooks 
businessmanger ses som ett bättre alternativ än att medarbetaren ska skapa en användare på 
Facebook genom sin arbetsmailadress. Sedan 2017 används dokumentet diskussionsunderlag i 
samband med att man vill starta ett nytt konto. Syftet med diskussionsunderlaget är att klargöra 
varför man vill öppna kontot, återge beredskap som finns för dialog samt uppsikt över kontot. Dis
kussionsunderlaget finns som bilaga i rutin för sociala medier, underlaget undertecknas av ansva
rig chef samt kontorschef och skickas till kommunikationsenheten för bedömning. Om kommunikat
ionsenheten bedömer att kontot kan startas görs en skriftlig överenskommelse om start av sociala 
medier kontot till verksamheten. överenskommelsen undertecknas av ansvarig chef och lagras 
samlat och ordnat hos kommunikationsenheten . Enligt intervjuer har de formaliserade överens
kommelserna använts sedan början av 2018. 

Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits 

Enligt trafikljusmodellen: 

Rekommendation 1 

---- " •«o.•H••• .. - - ••" •""•"•' " "" 

Rekommendation 2 § 
- - - - --------- - ..... ~---··--"~----···-----

Rekommendation 3 ~ 
-········-··- ···•····-·· ········-• ·•···-- - --- - -----·----------
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3 ~ Revisionell bedömnin.g 
Efter genomförd granskning gör PwC därmed den sammanfattande bedömningen att kommunsty
relsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den interna kontrollen 
utifrån tidigare identifierade brister. 

2019-11 -25 

Uppdrags/edare Rebecka Hansson Projektledare Petra Ribba 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Sala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från 2019-06-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot an
nan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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K0MMUNREVISIONEN 

2019-11-25 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

REVISIONSRAPPORT - Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en 
granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Revisions
frågorna som besvarats lyder: Säkerställer vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun att 
biståndshandläggningen för äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt? · 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer att 
biståndshandläggningen för äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: 

• Vård- och omsorgsnämnden har antagit riktlinjer för biståndsbedömningsverksam
heten inom sitt ansvarsområde och dessa är aktuella vid tid för granskning. Riktlin
jerna i fråga omfattar centrala verksamhetsområden uppges fungera som en ända
målsenlig utgångspunkt för hur myndighetsutövning mot äldre ska bedrivas. 

• Vård- och omsorgsnämnden har inte anammat Socialstyrelsens verktyg arbetssättet 
IBIC inom handläggningsprocessen. Däremot har en förenklad handläggning in
förts för personer över 75 år avseende hemtjänst serviceinsatser upp till 9 timmar i 
veckan. För dessa insatser och serviceinsatser inom hemtjänsten generellt har LOV 
införts och för reglering av detta har både ett förfrågningsunderlag och stöddoku
ment i fonrt av mallar och informationsfolders tagits fram. 

• Ett stort antal rutiner till stöd för handläggare vid biståndsbedömning har tagits 
fram. Framtagna rutiner har inte beslutats i nämnd. Rutiner ska uppdateras årligen 
eller oftare vid behov. Trots detta konstaterar vi att granskade rutiner i regel uppda
terats senast 2018-01-29. Avsteg från befintliga rutiner kommunicerats via mejl. 
Ett flertal rutiner uppges slutligen svåra att lokalisera genom kommunens lednings
system samt att viktiga rutiner i ett par fall upplevs saknas. 

• Det finns en aktuell och fastställd delegationsordning. Då ärendebelastningen vari
erar över tid och på grund av hög arbetsbelastning kan det medföra en risk att 
handläggningen inte genomförs enligt gällande riktlinjer. 

• Vi har i vår granskning inte kunnat säkerställa att någon strukturerad uppföljning 
och utvärdering i förhållande till fattade beslut genomfö1ts. Vidare har vi noterat att 
ingen systematisk uppföljning sker av LOV-utförare till nämnd. 

• Uppföljning av beslutade biståndsärenden i många fall inte beskrivs hinna genom
föras efter framtagen rutin, vilken anges ska göras en gång per år för ärenden där 
initialt beslut fattas. 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 



REVISORERNA 

• Ta fram rutiner för uppföljning av LOV-utförare både avseende kvalitet och utförd 
tid samt att rutin för rapportering avseende detta till vård- och omsorgsnämnden 
fastställs. 

0 Se över biståndsenhetens ärendehanteringssystem för dokumentation och uppfölj
ning av biståndsärenden. Detta i syfte att möjliggöra kontroll och uppföljning av 
enskilda handläggares ärendemängd samt statistik analys av bistånds beslut på ag
gregerad- och handläggarnivå. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder vård- och omsorgsnämden avser vidta med an
ledning av de brister som identifierats i bilagd rapp01t. Svar önskas senast den 13 mars 
2020. Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rapporten om så öns
kas. 

Rebecka Hansson 
Sekreterare 
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Sammanfattning 
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få de 
tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av vård- och omsorgsnämnden (motsvarande) för sin 
försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnads
nivå. Enligt Socialtjänstlagen skall en utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har 
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden inledas utan 
dröjsmål. Utredningen ska mynna ut i en individuell bedömning av den enskildes behov. 

Vård- och omsorgsnämnden (motsvarande) har ansvaret för att säkerställa en rättssäker bi
ståndsbedömning. Eftersom äldreomsorgen är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning 
påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en välfungerande styr
ning och ledning av den verksamheten . 

Om inte nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av biståndsbedömningen finns 
risk för en rättsosäker bedömning för den enskilde. För kommunen kan eventuella brister i ledning 
och styrning av biståndsbedömningen även leda till ökade kostnader i form av exempelvis högre 
volymer och/eller högre personalkostnader. 

Revisorerna i Sala kommun ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att biståndshandläggningen 
är en avgörande process för såväl kvalitet som kostnader inom äldreomsorgen. Granskning syftar 
till att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun att biståndshandläggningen för 
äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt? 

Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer att biståndshandläggningen för 
äldre sker på ett ändamålsenligt och råttsäkert sätt. 

Kontrollmål 1 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att vård- och omsorgsnämnden antagit riktlinjer för biståndsbedömnings
verksamheten inom sitt ansvarsområde samt att dessa är aktuella vid tid för granskning. Vidare 
konstaterar vi att riktlinjerna i fråga omfattar centrala verksamhetsområden samt vid intervju 
överlag beskrivs fungera som en ändamålsenlig utgångspunkt för hur myndighetsutövning mot 
äldre ska bedrivas. 

Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har anammat Socialstyrelsens verktyg arbetssättet 
IBIC inom handläggningsprocessen. Däremot har kommunen infört förenklad handläggning för 
personer över 75 år för hemtjänst serviceinsatser upp till 9 timmar i veckan. För dessa insatser och 
serviceinsatser inom hemtjänsten generellt har LOV införts och för reglering av detta har både ett 
förfrågningsunderlag och stöddokument i form av mallar och informationsfolders tagits fram. 

Vi konstaterar att ett stort antal rutiner till stöd för handläggare vid biståndsbedömning har tagits 
fram. Framtagna rutiner har inte beslutats i nämnd. Rutiner ska uppdateras årligen eller oftare vid 
behov. Trots detta konstaterar vi att granskade rutiner i regel uppdaterats senast 2018-01-29. 
Avsteg från befintliga rutiner kommunicerats via mejl. Ett flertal rutiner uppges slutligen svåra att 
lokalisera genom kommunens ledningssystem samt att viktiga rutiner i ett par fall upplevs saknas. 

Kontrollmål 2 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
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Det bedömer vi utifrån att det finns en aktuell och fastställd delegationsordning. Vidare noterar vi 
att då ärendebelastningen varierar över tid och på grund av hög arbetsbelastning kan det medföra 
en risk att handläggningen inte genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vi har i granskningen inte tagit del av statistik som möjliggör jämförelser avseende genomsnittlig 
biståndsbedömd tid per insats mellan handläggare. 

Kontrollmål 3 

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt. 

Vår bedömning baseras på att vi i granskningen inte kunnat säkerställa att någon strukturerad 
uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut genomförts. Vidare har vi noterat att 
ingen systematisk uppföljning sker av LOV-utförare till nämnd. 

Vi noterar att uppföljning av beslutade biståndsärenden i många fall inte beskrivs hinna genom
föras efter framtagen rutin, vilken anges ska göras en gång per år för ärenden där initialt beslut 
fattas. 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

• Ta fram rutiner för uppföljning av LOV-utförare både avseende kvalitet och utförd tid samt 
att rutin för rapportering avseende detta till vård- och omsorgsnämnden fastställs . 

• Se över biståndsenhetens ärendehanteringssystem för dokumentation och uppföljning av 
biståndsärenden. Detta i syfte att möjliggöra kontroll och uppföljning av enskilda 
handläggares ärendemängd samt statistik analys av biståndsbeslut på aggregerad- och 
handläggarnivå. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få de 
tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av vård- och omsorgsnämnden (motsvarande) för sin 
försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnads
nivå. Enligt Socialtjänstlagen skall en utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har 
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden inledas utan 
dröjsmål. Utredningen ska mynna ut i en individuell bedömning av den enskildes behov. 

Utredningen innebär en prövning, där myndigheten står för bedömningen av hjälpbehovet samt 
beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en myndighetsföreträdare som har att avgöra 
vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjälp ska utgå. Bistånd ges till människor som 
på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver 
stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. 

Vård- och omsorgsnämnden (motsvarande) har ansvaret för att säkerställa en rättssäker bistånds
bedömning. Eftersom äldreomsorgen är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning påverkar 
invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en välfungerande styrning och 
ledning av den verksamheten. 

Om inte nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av biståndsbedömningen finns 
risk för en rättsosäker bedömning för den enskilde. För kommunen kan eventuella brister i ledning 
och styrning av biståndsbedömningen även leda till ökade kostnader i form av exempelvis högre 
volymer och/eller högre personalkostnader. 

Revisorerna i Sala kommun ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att biståndshandläggningen 
är en avgörande process för såväl kvalitet som kostnader inom äldreomsorgen. 

Syfte och revisionsfråga/-or 

Granskning syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun att biståndshandläggningen för 
äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt? 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgörs av: 

• Socialtjänstlagen 

• Socialstyrelsens föreskrifter 

• Lokala styrdokument 

Kontrollmål 

I syfte att operationalisera den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats 
för granskningen: 

• Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och 
tillämpas. Uppföljning sker att dessa efterlevs, är aktuella och väl fungerande. 

• Det sker kontinuerlig uppföljning och utveckling av handläggningsprocessen för att 
säkerställa likabedömning och rättssäker handläggning. 
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• Det sker en strukturerad uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut. 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till vård- och omsorgsnämndens ansvar avseende biståndsbedömning 
för insatser i hemtjänst och äldreboende. 

Metod 

Genomgång av för granskningen relevanta dokument avseende mål, riktlinjer och rutiner. 

Intervjuer har genomförts med nämndsordförande, förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef 
samt en gruppintervju med ett urval av handläggare inom området. 

övergripande statistik över ekonomi och volym har begärts, till exempel antalet beviljade och 
utförda insatser (timmar) . Beslutsstatistik från verksamhetssystemet har begärts i syfte att belysa 
likabedömningen mellan handläggare. 

Revisionsrapporten har varit föremål för faktaavstämning till de som intervjuats. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Kontrollmål 1 

Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och 
tillämpas. Uppföljning sker att dessa efterlevs, är aktuella och väl fungerande. 

Iakttagelser 

Riktl injer och ram för biståndsbedömning 

Sala kommun har dokumenterat sitt arbetssätt för myndighetsutövning i Riktlinjer för bedömning av 
insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001 :453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjerna, 
vilka är beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 1, är det centrala styrdokument som ska sätta 
ramarna för biståndshandläggningen i kommunen och för biständshandläggare vid myndighets
enheten . Riktlinjerna ska även syfta till att ge information till sökande, anhöriga och allmänheten 
om vilken hjälp och stöd de kan förvänta sig från socialtjänsten. 

I riktlinjerna beskrivs överskådligt ramarna för biståndsbedömning inom kommunens äldre
omsorgsverksamhet. Med detta avses de principer efter vilken biståndsbedömning generellt och 
specifikt för kommunens olika insatser inom äldreomsorgs och funktionshinderområdet ska utgå. 
Vid intervju beskrivs att det är i denna kapacitet riktlinjerna används av handläggare och enhets
chef vid biståndsenheten. Riktlinjerna anger att all biståndsbedömning avseende äldre ska utgå 
ifrån individens behov och dess möjlighet att leva ett självständigt liv vilket är förenligt med Social
tjänstlagen. Sala kommun har dock inte infört biståndsbedömning utifrån det av Socialstyrelsen 
framtagna ramverket Individens Behov i Centrum (IBIC). Vid intervju beskrivs att en kvalitets
utvecklare vid kommunen har fått i uppdrag att se över införandet av IBIC, men att arbetet vid tid 
för granskning ligger vilande samt att inget beslut avseende om och i så fall när IBIC ska införas i 
kommunen har fattats. 

Riktlinjerna omfattar även en beskrivning av handläggningstider för olika insatser. Tex anges att 
handläggningstiden för särskilt boende ska vara mellan 3 - 8 veckor och att den för hemtjänst ska 
vara sju arbetsdagar. Det tydliggörs dock att handläggningstiden kan bli längre om personen är 
mantalsskriven i annan kommun samt att tid från beslut till verkställande kan variera beroende på 
tillgång på platser med mera. 

Kommunen har infört förenklad biståndshandläggning för alla personer som fyllt 75 år, så att de 
kan erhålla upp till 9 timmar socialtjänst per hushåll i månaden utifrån egna önskemål. Till stöd för 
äldre att nyttja denna möjlighet har en informationsfolder tagits fram, av vilken det framgår vad de 
äldre har rätt till samt att mer information finns på kommunens hemsida eller per telefon genom att 
ringa vård och omsorg på angivet nummer. 

Lagen om valfrihet (LOV) 

Sala kommunen tillämpar sedan den 1 januari 2009 lagen om valfrihet (LOV) för serviceinsatser 
(omfattar: tvätt, städning och inköp). Detta gäller samtliga serviceinsatser inom hemtjänst, både för 
förenklad och vanlig biståndshandläggning. Kommunens regler innebär att hemtjänst avseende 
serviceinsatser genomförs av privata utförare vilka är godkända och har tecknat avtal med Sala 
kommun. Kommunal hemtjänst anges i riktlinjerna inte ingå som en valbar utförare av dessa 
insatser förutom i de fall då mottagaren av hemtjänst har så stora omvårdnadsbehov eller kognitiv 

1 Riktlinjerna är beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-22 och ersatte då ett beslut om 
riktlinjer från 2018-04-26. I dokumentet noteras att översyn av riktlinjerna bör göras 2019-11-25. 
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svikt att beslut kan fattas att kommunen blir utförare för samtliga insatser. För reglering av 
förhållandet mellan kommunen som upphandlare och de privata hemtjänstutförarna som 
leverantörer har kommunen tagit fram ett förfrågningsunderlag. Av förfrågningsunderlaget framgår 
att utföraren tillsammans med klienten ska ta fram och dokumentera en genomförandeplan, vilket 
det också finns en framtagen blankett för. Av förfrågningsunderlaget framgår ej i vilken instans det 
beslutats eller när det senast reviderades. 

För hantering av kommunens LOV-verksamhet har ett antal styrdokument, blanketter med mera 
tagits fram. Av kommunen framtagen informationsfoldern Valfrihet inom hemtjänstens 
serviceinsatser framgår att kommunen vid tid för granskning har fyra stycken privata utförare. Av 
informationsfoldern framgår även grundläggande information om hur valsystemet för hemtjänst
insatser i kommunen fungerar samt var ytterligare information kan inhämtas. För själva valet av 
hemtjänstleverantör, både avseende förenklat och normalt förfarande, har kommunen tagit fram 
blanketter vilka fylls i och undertecknas av ansökande. Blankett finns även för omval samt specifikt 
för att uppge vilka tjänster den äldre behöver eller vill ha samt efter vilken frekvens och när i tid den 
äldre (klienten) vill ha dessa. 

Rutiner för biståndsbedömning avseende äldre 

För att komplettera ovan beskriven riktlinje för biståndsbedömning har ett flertal rutiner tagits fram. 
Rutinerna syftar till att reglera och stödja handläggarna i deras arbete. Rutinerna har inte beslutats 
i nämnd, utan fastställs i kommunens organisation av verksamhetschef för Funktionsnedsättning, 
vilken ansvarar för biståndsenheten inom socialkontoret. Ansvar för att hålla dessa rutiner upp
daterade och tillse att medarbetare har och använder rätt version av rutinerna ligger hos team
ledaren2 för biståndshandläggarenheten. Det är också teamledare tillsammans med enhetschef 
som ansvarar för framtagandet av nya rutiner vid behov. Nya rutiner ska godkännas av verksam
hetschef. 

En genomgång av samtliga erhållna rutiner visar dock att de i nästan samtliga fall är uppdaterade 
senast 2018-01-29. Vid intervju beskrivs att dessa rutiner ska revideras en gång per år eller upp
dateras oftare vid behov. Det beskrivs vidare att det av rutinerna ska framgå när de senast ska 
revideras nästa gång. Denna information framgår ej av erhållna rutindokument. Eftersom lagar och 
övrigt regelverk avseende myndighetsutövning förändras löpande beskrivs vid intervju att avsteg 
eller förändringar i lagar eller regler kommunicerats till handläggargruppen via mejl. 

Samtliga rutiner utgår från en grundstruktur efter rubrikerna: Bakgrund och Syfte, Ansvar och 
Genomförande. Rutinerna varierar i sin omfattning. Rutinen som avser utredning och handläggning 
av ärenden inkluderar ett flödesschema över handläggningsprocessen (se bilaga 3). Rutinsamling
en omfattar bl.a. följande områden beslut och upprättande av beslut, dokumentation, journalföring, 
kommunicering av beslut, utredning och handläggning av ärenden och överklagan. Det finns även 
en rutin för uppföljning och omprövning av beslut/ärenden vilken beskrivs mer utförligt under 
kontrollmål 2 nedan . För en sammanställning över samtliga rutiner erhållna inom ramen för denna 
granskning se bilaga 2 nedan. 

Kommunen har sedan ett par år tillbaka infört ett nytt ledningssystem genom vilket samtliga 
aktuella rutiner avseende myndighetsutövning ska finnas tillgängliga . Vid intervju beskrivs dock att 
flera rutindokument upplevs svåra att lokalisera via detta system. Vidare beskrivs exempel för 
rutiner som saknas helt såsom rutin för hur handläggare ska hantera inkomna ärenden avseende 
personer med skyddade personuppgifter. 

Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

2 Team-ledarens arbetar underställd enhetschef för Biståndsenheten och ska fungera stödjande för 
hand-läggargruppen samt tillse att rutiner är uppdaterade och kommunicerade inom gruppen i 
tillräcklig utsträckning. 
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Vi konstaterar att Vård- och omsorgsnämnden antagit riktlinjer för biståndsbedömningsverksam
heten inom sitt ansvarsområde samt att dessa är aktuella vid tid för granskning. Vidare konstaterar 
vi att riktlinjerna i fråga omfattar centrala verksamhetsområden samt vid intervju överlag beskrivs 
fungera som en ändamålsenlig utgångspunkt för hur myndighetsutövning mot äldre ska bedrivas. 

Vi noterar att kommunen inte har anammat Socialstyrelsens verktyg arbetssättet IBIC inom hand
läggningsprocessen. Däremot har kommunen infört förenklad handläggning för personer över 75 
år för hemtjänst serviceinsatser upp till 9 timmar i veckan . För dessa insatser och serviceinsatser 
inom hemtjänsten generellt har LOV införts och för reglering av detta har både ett förfrågnings
underlag och stöddokument i form av mallar och informationsfolders tagits fram. 

Vi konstaterar att ett stort antal rutiner till stöd för handläggare vid biståndsbedömning har tagits 
fram . Framtagna rutiner har inte beslutats i nämnd. Rutiner ska uppdateras årligen eller oftare vid 
behov. Trots detta konstaterar vi att granskade rutiner i regel uppdaterats senast 2018-01 -29. Av
steg från befintliga rutiner kommuniceras via mejl. Ett flertal rutiner anges slutligen svåra att loka
lisera genom kommunens ledningssystem samt att viktiga rutiner i ett par fall upplevs saknas. 

Kontrollmål 2 

Det sker kontinuerlig uppföljning och utveckling av handläggningsprocessen för att säkerställa 
likabehandling och rättssäker handläggning . 

Iakttagelser 

Biståndshandläggares delegation och introduktion av nya medarbetare 

Av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, fastställd av Individnämnden 2019-04-24 
för ett år framåt, framgår att biståndshandläggare avseende äldre har en omfattande delegation . 
Medarbetare har formell delegation för samtliga insatser avseende så väl hemtjänst som särskilt 
boende. 

Av delegationsordning framgår att nya medarbetare i regel inte har delegation förrän efter tre 
månader samt att närmast överordnad chef avgör när beslutanderätt tilldelas, men att detta tidigast 
kan göras efter en månads anställning. Exempel beskrivs att för medarbetare med omfattande 
tidigare erfarenhet vilken bedömts tillräcklig har full delegation givits så fort som möjligt. Som regel 
beskrivs dock att nya medarbetare utan tillräcklig erfarenhet inte fattar egna beslut i upp till tre 
månader. I dessa fall läser både teamledaren och enhetschefen igenom den nyanställdes ärenden 
och bedömningar innan beslut fattas. Denna rutin framgår dock inte formellt av nämnden beslutad 
delegationsordning. 

Det beskrivs historiskt funnits brister vid introduktion av nya medarbetare. T ex beskrivs att det i 
vissa fall upplevts som ett egenansvar för nya bistånds handläggare att lokalisera och ta del av 
befintliga riktlinjer och rutiner på området. Vid intervju beskrivs dock att handläggargruppen inför 
sommaren fick komma med synpunkter vilket resulterade i att en checklista för introduktion av nya 
medarbetare tagits fram. Checklistan omfattar bl.a. vad teamledare ska göra vid anställning, inför 
att den anställde inleder sin tjänst, under första dagen, veckan, första två och tre månaderna 
respektive det första året. Checklistan ska signeras av ansvarig person och överlämnas till en
hetschef. 

Ärendemängd per handläggare 

Sammantaget under perioden 2018-06-01 - 2019-05-31 initierades 1713 utredningar/ärenden 
avseende Sol till biståndsenheten. Det innebär ett genomsnitt om cirka 143 ärenden per månad 
under perioden. Under en period från juli 2016 till maj 2019 visar en överskådlig granskning av 
erhållen beslutsstatistik att de vanligaste beslut av insatser är: morgon-, kvälls- och natthjälp, 
trygghetslarm, dusch och hygienhjälp samt förenklad serviceinsats. Utifrån erhållen statistik går det 
inte att göra några jämförelser avseende genomsnittlig biståndsbedömd tid per insats mellan 
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handläggare. Vid intervju beskrivs att sådan statistik heller inte på ett enkelt sätt kan tas fram 
genom ärendehanteringssystemet Pulsen Combine varför det inte följs upp i verksamheten . 

Graf 1 nedan beskriver det genomsnittliga antalet ärenden per handläggare och månad under peri
oden 2018-06-01 - 2019-05-31. Endast handläggare vilka enhetschef bekräftat arbetade med bi
ståndshandläggning mot äldre per maj 2019 är inkluderat i urvalet3. 

Graf 1 - Genomsnittligt antal ärenden per månad och biståndshanclläggare med inriktning mot 
äldre perioden 2018-06-01 - 2019-05-31 . 
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* Statistik erhållen av Sala kommun. 

Av graf 1 ovan framgår att en handläggare 5 anställd under delar av perioden haft en betydligt 
lägre genomsnittlig ärendemängd än övriga handläggare. Detta anges bero på att handläggare 5 
var vikarie under perioden och att rutin då är att behålla ordinarie handläggare som ansvarig för 
redan pågående ärenden. Handläggare 5 hade alltså i praktiken handlagt fler ärenden än vad sta
tistiken antyder under perioden. Räknas handläggare 5 bort varierar genomsnittlig ärendemängd 
per handläggare mellan 203 ärenden i genomsnitt för handläggare 1 och 151 ärenden i genomsnitt 
för handläggare 6 under perioden. 

Arendefördelning mellan handläggare bygger på den geografiska indelningen av kommunens nio 
hemtjänst-team. Som framgår av Graf 1 ovan arbetade det under perioden 5 - 6 handläggare på 
biståndsenheten, varvid vissa handläggare ansvarar för mer än ett område. 

Arendebelastningen uppges variera över tid . Vidare uppges att när det är hög arbetsbelastning kan 
det finnas risk i att handläggningen inte genomförs enligt gällande riktlinjer på grund av tidsbrist. 

Vidare beskrivs att svårigheten att ta ut korrekt statistik avseende ärendemängd från enhetens 
ärendehanteringssystem Pulsen Combine bidra till att försvåra jämförelser av ärendebelastning 
och därmed fördelning av ärenden mellan handläggare i syfte att jämna ut arbetsmängden. 

Atgärder för att tillse rättssäker och likvärdig handläggning 

Vid intervju beskrivs att handläggargruppen vilken arbetar mot socialtjänstlagen (Sol) tillsammans 
med teamledare träffas en gång i veckan för så kallade ärendedragningar. Ärendedragningarna 

3 Endast handläggare vilka enhetschef bekräftat arbetade med biståndshandläggning mot äldre 
per maj 2019 är inkluderat i urvalet. 
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leds av teamledaren och beskrivs syfta till att lyfta och kommunicera svåra ärenden samt fungera 
som ett lärande för berörda handläggare. 

Enhetschef beskrivs vid inteNju ha beslutat att samtliga ärenden avseende särskilt boendeärenden 
ska lyftas vid ärendedragningstillfällena, även om ansvarig handläggare är trygg i sitt kommande 
beslut. Detta för att ärendena ska kunna fungera som diskussionsmaterial ur lärandesynpunkt. 

Teamledare ska även svara för att vid behov ta fram relevanta domar samt eventuellt annat till
gängligt lagstöd för handläggning av aktuellt ärende/ärenden. Detta som stöd för ansvarig hand
läggare och handläggargruppen generellt. Vid inteNju beskrivs vidare att ytterligare stöd kan 
erhållas genom kommunens jurist eller av kommunen ramavtalat juridiskt biträde. 

För att tillse korrekt hantering av inkomna domar från förvaltningsdomstol som avser ärenden 
beslutade av handläggare vid enheten har en rutin tagits fram och fastställts av verksamhetschef, 
2018-04-10. Rutinen beskriver hur inkommen dom ska hanteras och stipulerar att det är den som 
fattat tjänstemannabeslutet som är ansvarig för hantering av den inkomna domen. 

I syfte att tillse rättssäker och likvärdig handläggning har en rutin tagits fram och fastställt för han
tering av ärenden med risk för hot och jäv. Av denna framgår under vilka förutsättningar en hand
läggare är jävig, att handläggare som är jävig ska påtala detta för enhetschef och att det sedan är 
enhetschef som beslutar om eventuellt handläggarbytte. I de fall en handläggare misstänker en 
möjlig hotsituation relaterat ett ärende ska enhetschef utse en medhandläggare så att två personer 
närvarar vid hembesök samt ett så kallat SRT-larm kan medtagas vid besök. 

En rutin har även tagits fram för att reglera när och hur tolk kan och ska användas vid hand
läggning av ärenden med personer som inte behärskar svenska eller är allvarligt synskadade och 
därför behöver få dokument översatta till punktskrift. Vid intervju beskrivs dock att information 
avseende kommunens äldreomsorg saknas eller är svårtillgänglig på kommunens hemsida på flera 
språk än svenska och att det därför är svårt att nå ut med information förutom vid hembesök. 

Som ett led i att tillse en rättssäker och likvärdig handläggning samt bidra till utveckling av 
biståndsenhetens handläggningsprocess har en rutin för ärendegranskning tagits fram och 
beslutats av verksamhetschef, 2018-01-29. Rutinen fastställer att granskning avseende Sol ska 
genomföras per kvartal 1 och 3 samt att det är konsulten4 (att förstå som team-ledaren) på 
biståndsenheten som ansvarar för egenkontrollen medan enhetschef ansvarar för att det som 
framkommer under ärendegranskningen följs upp och åtgärdas. Vid varje granskning ska 2 
stycken ärenden per hand-läggare granskas och som stöd vid granskningen har en relativt 
omfattande checklista tagits fram. Konsult ska även gå igenom resultat av ärendegranskingen med 
respektive ärendes ansvariga handläggare. Resultatet av granskningen ska sammanställas av 
konsult och rapporteras till en-hetschef och verksamhetschef. Enhetschef ska sedan gå igenom 
resultat för hela enheten vid nästkommande APT. Vid inteNju beskrivs att rutinen för ärende
granskningar upplevs leda till både snabba och positiva resultat avseende kvalitet och likformighet 
i hur ärenden dokumenteras och skrivs fram av handläggare. I erhållen sammanställning för 
ärendegranskning genomförd under 2019 beskrivs granskade ärenden överlag upprätthålla god 
kvalitet, även om vissa avvikelser noteras. Varje handläggare uppges dock ha fått en skriftlig 
återkoppling avseende detta. Av erhållet underlag framgår dock att det i aktuellt fall var enhetschef 
som själv genomförde ärendegranskningen, samt framgår ej av sammanställningen under vilken 
tidsperiod ärendegranskningen genomfördes. 

Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

4 Konsulten avser nuvarande enhetschef vid biståndsenheten, vilken initialt beskrivs ha varit 
anställd som konsult. 
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Det bedömer vi utifrån att det finns en aktuell och fastställd delegationsordning. Vidare bedömer vi 
att ärendebelastn ingen varierar över tid och på grund av hög arbetsbelastning kan innebära en risk 
att handläggningen inte genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vi har i granskningen inte tagit del av statistik som möjliggör jämförelser avseende genomsnittlig 
biståndsbedömd tid per insats mellan handläggare. 

Kontrollmål 3 

Det sker en strukturerad uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut. 

I akttagel ser 

Uppföljning och utvärdering av beslut 

Av riktlinjerna för biståndsbedömning framgår att kommunen inte till fullo infört så kallade normal
tider för samtliga typer av service och omvårdnadsinsatser inom ramen för äldreomsorgen. För 
vissa insatser anges i riktlinjerna normaltider. Ett exempel är att det i riktlinjerna anges att det 
normalt beviljas 0,5 tim/tillfälle för morgon respektive kvällshjälp och att det normalt beviljas 
0,5 tim/tillfälle för dusch/hygienhjälp med mera. Enligt förfrågningsunderlag avseende upphandlade 
LOV-utförare för serviceinsatser inom hemtjänsten erhåller de ersättning i överensstämmelse vård
och omsorgsnämnden fastställt timpris. Ersättning utbetalas baserat på utförd tid, vilken 
inrapporteras skriftligt en gång i månaden. Utförd tid fylls i ett dokument och godkänns av 
brukaren. Vid tid för granskning genomför dock inte kommunen några egna kontroller av att 
inrapporterad tid mots-vararfaktiskt utförd tid. 

Vid intervju beskrivs att kommunen i regel inte följer upp utförd tid enligt dessa normaltider utan att 
det är utförda insatser som följs upp. Uppföljning fokuserar alltså på att den insats den äldre har 
rätt till har utförts snarare än vilken tid det tog. 

överlag beskrivs vid intervju att handläggare inte hinner följa upp beslut enligt fastlagd rutin för 
uppföljning av beslut. Enligt rutinen ska beslut avseende Sol i regel i ett första steg följas upp inom 
två månader från verkställande och i ett andra steg inom ett år från verkställande och därefter i 
gång per år. Initial uppföljning inom två månader beskrivs handläggargruppen hinna med. 

Uppföljningen av beslut inom det första året och sedan en gång per år beskrivs dock inte i samt
liga fall hinnas med. 

Statistik - Kostnad 8, Volym 

Brister i uppföljning av biståndsbedömd och utförd tid riskerar leda till ineffektiv resursanvändning . 
Det är överlag två faktorer som driver kostnaden inom äldreomsorg, kostnad per brukare samt 
andel individer av kommunens befolkning som har biståndsbedömd hemtjänst och eller en särskild 
boendeplats. 

I Diagram 1 nedan redovisas kostnaden för hemtjänst avseende äldre i kronor per hemtjänsttagare 
i Sala kommun samt två jämförbara grupper av kommuner5 åren 2016 - 2018. 

5 Förklaring kommungrupper: Liknande kommuner avseende äldreomsorg avser kommun som 
avseende faktorerna referenskostnad (30 %), huvudmannaskap hemsjukvård (60 %) och 
befolkning (10 %) är mest lika Sala. De sju kommuner som är mest lika Sala är: Finspång, Tierp, 
Köping, Hallstahammar, Avesta, Eksjö och Ljungby. Västmanlands läns kommuner (ovägt medel) 
består av samtliga kommuner i Västmanlands län och medelvärdet har beräknats genom att 
resultat för dessa kommuner summerats och sedan dividerats med antalet kommuner. För 
ytterligare information hänvisas till : https://www.kolada.se/? p=gorsahar. 
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Diagram 1 - Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare per år perioden 2016-2018 
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Källa: Kolada. 

Av diagram 1 framgår att Sala kommun jämfört med båda kommungrupperna har en relativt sett 
lägre kostnad per hemtjänsttagare samtliga år 2016 - 2018. Likt de två jämförbara kommun
grupperna har dock kostnaden per hemtjänsttagare i kommunen ökat över perioden. Mellan 2016 
och 2017 ökade kostnaden med cirka 8,5 procent i kommunen, och mellan 2017 och 2018 ökade 
kostnaden med cirka 10, 7 procent. 

I Diagram 2 nedan redovisas kostanden för särskilt boende i kronor per brukare i Sala kommun 
samt två jämförbara kommungrupperna åren 2016 - 2018. 

Diagram 2 - Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare per år perioden 2016 - 2018 
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Diagram 2 ovan framgår att Sala kommun under perioden 2016 - 2018 har haft en något högre 
kostnad jämförbart mot ett snitt för Västmanlands läns kommuner (ovägt medel) men en betydligt 
lägre kostnad än kommungruppen bestående av liknande kommuner. Även om en viss kostnads
ökning observeras för både Sala kommun och referenskommungrupperna under perioden är den 
inte lika påtaglig som inom hemtjänsten. Mellan år 2016 och 2017 ökade kostanden i Sala kom
mun med cirka 6,3 procent och mellan 2017 och 2018 ökade kostanden med cirka 0,6 procent. 
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I diagram 3 och 4 nedan redovisas hur andelen invånare 65 år eller äldre som är hemtjänsttagare 
samt hur många hemtjänsttimmar timregistrerande hemtjänsttagare i snitt beviljats per månad i 
Sala respektive de två jämförbara kommungrupperna över perioden 2016 - 2018. 

Diagram 3 - Genomsnittligt antal beviljade 
hemtjänsttimmar per brukare och månad för 
timregistrerande hemtjänsttagare 65+ i ordinärt 
boende, timmar/hemtjänsttagare 

Diagram 4 - Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt 
boende, andel 
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• Liknande kommuner äldreomsorg, Sala, 2018 - Orangea staplar 
• Sala kommun - Gula staplar 

• Västmanlands läns kommuner (ovägt medel) - Bruna staplar 

Av diagram 3 ovan framgår att det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per brukare 
(klient) har ökat i Sala kommun under perioden 2016 - 2018. Jämfört med 2016 ökade antalet 
beviljade hemtjänsttimmar i Sala kommun med cirka 14, 7 procent till 2018. Denna ökning är inte 
lika tydlig över perioden i de två andra kommungrupperna. 

Av diagram 4 ovan framgår att andel invånare 65 år eller äldre som har hemtjänst har varit stabil, i 
Sala över perioden. Samtidigt noteras en viss negativ trend för de två kommungrupperna liknande 
kommuner äldreomsorg och Västmanlands läns kommuner (ovägt medel). Sala kommun hade 
över hela perioden en högre andel invånare 65 år eller äldre än i de två jämförelsekommun
grupperna. 

I diagram 5 nedan redovisas andelen invånare 65 år eller äldre med plats på särskilt boende i Sala 
kommun samt de två jämförelsekommungrupperna. 
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Diagram 5 - Invånare 65+ i särskilcla boenc/eformer, anc/el (%) 
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Av diagram 5 ovan framgår att andelen invånare 65 år eller äldre med plats på särskilt boende var 
stabil i både Sala kommun och de två kommungrupperna över perioden 2016 - 2018. Sala 
kommun hade under perioden genomgående en något högre andel av 65 år eller äldre med 
särskild boendeplats än kommungruppen liknande kommuner äldreomsorg. 

Uppföljning till nämnd 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för verksamhetsåret upprättades först vid nämnd
sammanträde daterat 2019-05-21 . I internkontrollplan för 2019 observeras inga risker med direkt 
bäring på den myndighetsutövning som biståndshandläggare avseende Sol bedriver. Vidare är 
nämndens internkontrollplan inte känd hos alla medarbetare vid biståndsenheten. 

Vid intervju beskrivs att enhetschef vid nämndsammanträden presenterar övergripande resultat av 
de två ärendegranskningarna som genomförs per år. Vid genomgång av samtliga nämndprotokoll 
avseende år 2018 samt till och med augusti 2019 framkommer dock inget stöd för detta. 
Verksamhetschef föredrar genomförd brukarundersökning avseende 2018 vid nämndmötet per 
2018-10-17. Brukarundersökningen avseende 2019 har vid tid för granskning ännu inte presen
terats för nämnd. Vård- och omsorgsnämnden följde vid samma möte år 2018 också upp kom
munens resultat i Socialstyrelsens undersökning : Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, både 
avseende hemtjänstverksamheten och särskilt boende. 

Vid samtliga nämndsammanträden under perioden är så väl "Ärenden avgjorda med stöd av dele
gation" som "Information från verksamheten" en stående punkt på agendan. Information från 
verksamheten lämnas generellt av socialchef samt de fem verksamhetscheferna. Bistånds
bedömning och biståndsenheten förekommer endast sporadiskt vid denna informationsdelning och 
i protokoll noteras inte att någon omfattande uppdatering av enhetens verksamhet har förekommit 
under denna punkt från möte mellan 2018-01-18 - 2019-08-20. 

I förfrågningsunderlag avseende LOV i kommunen stipuleras att leverantörer vilka omfattas av 
LOV är skyldiga att utan extra ersättning ta fram och tillhandahålla uppgifter som Vård- och om
sorgsnämnden kan komma att efterfråga i syfte att informera sig och utvärdera dessa utförare. 
Nämnden förbehåller sig även rätten att göra stickprov. Vidare stipuleras en lista för i vi lka forum 
både muntlig och skriftlig redovisning avseende utförare kan ske till nämnd. Vid en överskådlig 
genomgång av samtliga Vård- och omsorgsnämndens protokoll år 2018 samt per september 2019 
noterades ingen återrapportering av utvärdering av kommunens godkända LOV-utförare. 

Brukarundersökningen beskrivs år 2019 genomförs under 3 månader (mars-maj 2019) genom att 
handläggare vid biståndsenheten delar ut enkätformulär med ett antal frågor bl.a. avseende bemö-
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tande och upplevelse av handläggningsprocessen till samtliga klienter de har möten med under 
denna period. Enkäterna är frankerade och kan därmed gratis postas tillbaka till vård- och om
sorgskontoret under de 3 månader undersökningen pågår. Inkomna svar sammanställs sedan och 
presenteras aggregerat per fråga. Svarsfrekvensen år 2019 beskrivs dock som mycket låg, då 
endast 8 personer anges ha besvarat enkäten. 

Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt. 

Det bedömer vi utifrån att vi i granskningen inte kunnat säkerställa att någon strukturerad uppfölj
ning och utvärdering i förhållande till fattade beslut genomförts. Vidare har vi noterat att ingen 
systematisk uppföljning sker av LOV-utförare till nämnd. 

Vi noterar att uppföljning av beslutade biståndsärenden i många fall inte beskrivs hinna genomfö
ras efter framtagen rutin, vilken anges ska göras en gång per år för ärenden där initialt beslut fatt
as. 
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evisionell bedömning 
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer att biståndshandläggningen för 
äldre sker på ett ändamålsenligt och råttsäkert sätt. 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

• Ta fram rutiner för uppföljning av LOV-utförare både avseende kvalitet och utförd tid samt 
att rutin för rapportering avseende detta till Vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

• Se över biståndsenhetens ärendehanteringssystem för dokumentation och uppföljning av 
biståndsärenden. Detta i syfte att möjliggöra kontroll och uppföljning av enskilda 
handläggares ärendemängd samt statistisk analys av biståndsbeslut på aggregerad- och 
handläggarnivå. 
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Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål 

Kontrollmål 1 

Det finns riktlinjer, rutiner 
och tillhörande system för 
myndighetsutövning som 
är kända och tillämpas. 
Uppföljning sker att dessa 
efterlevs, är aktuella och 
väl fungerande. 

Kommentar 

Delvis Uppfyllt 

Vi konstaterar att Vård- och omsorgs
nämnden antagit riktlinjer för bistånds
bedömningsverksamheten inom sitt 
ansvarsområde samt att dessa är ak
tuella vid tid för granskning. Vidare 
konstaterar vi att riktlinjerna i fråga 
omfattar centrala verksamhetsområden 
samt vid intervju överlag besk-rivs 
fungera som en ändamålsenlig ut
gångspunkt för hur myndighetsutöv
ning mot äldre ska bedrivas. 

Vi noterar att kommunen inte har 
anammat Socialstyrelsens verktyg ar
betssättet IBIC inom hand
läggningsprocessen. Däremot har 
kommunen infört förenklad handlägg
ning för personer över 75 år för hem
tjänst serviceinsatser upp till 9 timmar i 
veckan. För dessa insatser och ser
viceinsatser inom hemtjänsten gene
rellt har LOV införts och för reglering av 
detta har både ett förfrågningsunderlag 
och stöddokument i form av mallar och 
informationsfolders tagits fram. 

Vi konstaterar att ett stort antal rutiner 
till stöd för handläggare vid bistånds
bedömning har tagits fram. Framtagna 
rutiner har inte beslutats i nämnd. Ruti
ner ska uppdateras årligen eller oftare 
vid behov. Trots detta konstaterar vi att 
granskade rutiner i regel uppdaterats 
senast 2018-01-29. Avsteg från 
befintliga rutiner kommunicerats via 
mejl. Ett flertal rutiner anges slutligen 
svåra att lokalisera genom kommu
nens ledningssystem samt att viktiga 
rutiner i ett par fall upplevs saknas. 

0 
0 
0 
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Kontrollmål 2 

Det sker kontinuerlig upp
följning och utveckling av 
handläggningsprocessen 
för att säkerställa likabe
handling och rättssäker 
handläggning 

Kontrollmål 3 

Det sker en strukturerad 
uppföljning och utvärde
ring i förhållande till fat
tade beslut. 

Delvis Uppfyllt 

Det bedömer vi utifrån att det finns en 
aktuell och fastställd delegationsord
ning. Vidare bedömer vi att ärendebe
lastningen varierar över tid och på 
grund av hög arbetsbelastning kan in
nebära en risk i att handläggningen inte 
genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vi har i granskningen inte tagit del av 
statistik som möjliggör jämförelser av
seende genomsnittlig biståndsbedömd 
tid per insats mellan handläggare. 

Ej Uppfyllt 

Det bedömer vi utifrån att vi i gransk
ningen inte kunnat säkerställa att nå
gon strukturerad uppföljning och ut
värdering i förhållande till fattade be
slut genomförts. Vidare har vi noterat 
att ingen systematisk uppföljning sker 
av LOV-utförare till nämnd. 

Vi noterar att uppföljning av beslutade 
biståndsärenden i många fall inte be
skrivs hinna genomför-ras efter fram
tagen rutin, vilken anges ska göras 1 
gång per år för ärenden där initialt be
slut fattats. 

0 
() 

0 

-0 
0 
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Rekommendatio1t1er 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

• 

• 

Ta fram rutiner för uppföljning av LOV-utförare både avseende kvalitet och utförd tid samt 
att rutin för rapportering avseende detta till Vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

Se över biståndsenhetens ärendehanteringssystem för dokumentation och uppföljning av 
biståndsärenden. Detta i syfte att möjliggöra kontroll och uppföljning av enskilda 
handläggares ärendemängd samt statistik analys av biståndsbeslut på aggregerad- och 
handläggarnivå. 

19 
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Bilaga 2 - Rutinsammanställning 

Utredning och handläggning av ärenden , Verksamhetschef 2018-01-29 

Beslut och underrättande om beslut, Verksamhetschef 2018-01-29 

Dokumentation, Verksamhetschef 2018-01-29 

Tandvårdskort, Verksamhetschef 2018-01-29 

Inkommen Dom från Förvaltningsdomstol, Verksamhetschef2018-04-10 

Påtala behov av legala ställföreträdare, Verksamhetschef 2018-01-29 

Inkommen anmälan, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare - Arbetssätt - Barnperspektivet, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare - Arbetssätt - Uppföljning och omprövning, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare -Arbetssätt - Journalföring, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biständshandläggare -Arbetssätt- Kommunicering av beslut, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biständshandläggare -Arbetssätt - överklagan, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare -Arbetssätt-Arenden med risk för hot och jäv, Verksamhetschef 2018-01-
29 

Biståndshandläggare -Arbetssätt - Tolkning, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare -Arbetssätt - Interimistiskt beslut, Verksamhetschef 2018-01-29 

Biståndshandläggare - Arbetssätt - Med boende och Parboende Säbo, Verksamhetschef 2018-01-
29 

Voo -Arbetssätt -Akut placering på korttidsplats AO, Verksamhetschef 2018-07-12 
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Bilaga 3 - Flödesschema handläggningsprocessen för ett ärende 

Flödesschema över handläggning av ärenden'1 
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2019-11-25 

Rebecka Hansson Ma/ou Olsson 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Sala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 2019-05-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som 
tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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ffi Länsstyrelsen 
• Västmanlands län 

lnk. ';·• tj.· •'(\ ,. ' l ,_, .. I._. "'i l.'" ! __ I :, BESLUT 
2019-12-04 

Ci:1:·icnr --------, Dnr: 201-6530-2019 Dpb: ________ _ 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
4 december 20 19 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Ann Kristin Lindgren 
Ny ersättare: Tomas Jansson 
Avgången ledamot: Amanda Lindblad 

De som berörs av beslutet har markerats med en as terisk(*) i följande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Ulrika S pårebo 
Emil Andersson Blecken 
Camilla Runerås 
Viktor Kärvinge 
Eva Stenberg 
Per-Olov Rapp 
Pia Nilsson 
Bo Kihlström 
Kristina Nyberg 
Ann Kristin Lindgren * 

Carl Johansson 
Fassika Gustavsson 
Sven Frank 

Ersättare 

1. Åsa Nilsson 
2. Niklas Hellstrand 
3. Peter Bäckebo 
4. Eva-Lotta Nilsson 

5. Tomas Jansson * 

1/2 



Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 721 

86 VÄSTERÅS inom tio dagar efter dagen for detta beslut. 

Louise Klofelt 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ny ledamot 
Ny ersättare 
Parti 

Johan Söderlund 
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• w Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

-·· ············-·-·--- -~-·- - -----

BESLUT 
2019-12-04 

Dnr: 201-6531-2019 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
4 december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 
Parti: Centerpartiet 
Ny ersättare: Hans Johansson 
Avgången ersättare: Emma Andersson 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Anders Wigelsbo 
Sture Johansson 
Elisabet Pettersson 
Anders W estin 
Carola Gunnarsson 

Anna Gillerblad 
Gustaf Eriksson 

Jenny Eriksson 
Christer Gustafsson 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

I. Mårten Öhrström 
2. Bengt Larsson 
3. Hans Johansson* 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 721 
86 VÄSTERÅS inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Louise KJofelt 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ny ersättare 
Parti 

Johan Söderlund 
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