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Revisionsgranskning, biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänsten  

Kumla kommuns revisorer har granskat om socialnämndens biståndshandläggning och 
verkställighet av insatser bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2016. 

I granskningen identifieras en del brister i biståndshandläggningen och verkställigheten av 
hemtjänstinsatser. 

Av intervjuerna och granskningen som helhet framkommer att verksamheten inte har ett fullt ut 
utvecklat ledningssystem i den mening som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 
2011:9). Det pågår just nu ett arbete inom förvaltningen att iordningsställa ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, men det finns inte en tidsplan för när ledningssystemet förväntas 
vara färdigställt. 
 
Verksamheten vittnar om långa handläggningstider och att ansökningar får läggas åt sidan för 
uppgifter som bedöms vara akuta. Dessutom framkommer i granskningen att beslut inte hinner 
följas upp innan tidsperioden för beslutet gått ut. Myndighetsutövningen i form av 
biståndsbedömning de första 10-14 dagarna utförs av personal som vanligtvis inte hanterar 
myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen utan istället arbetar företrädelsevis utifrån Hälso- 
och sjukvårdslagen. 
 
Rekrytering av personal utgör en betydande del av enhetschefernas arbetsbörda och det innebär 
att utvecklingsarbetet får stå tillbaka. Sjukskrivningstalen inom verksamheten är oroväckande 
höga och introduktion till nyanställda beskrivs vara i behov av utveckling. 
 
Nämnden följer inte upp produktivitet utifrån sitt fastställda mått på produktivitet (22,2 timmar hos 
vårdtagare/heltidsanställd/vecka) utan i förhållande till budget. 

Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i bifogad revisionsrapport lämnar 
vi följande rekommendationer. 

• Iordningställandet av ledningssystemet ska beredas prioritet.  

• Nämnden ska säkerställa att rättssäkerheten i myndighetsbeslut tillgodoses. 

• Nämnden bör se över organisation och rutiner i samband med rekrytering, rehabilitering 
och introduktion av nyanställda i syfte att säkerställa kvalitet och göra organisationen mer 
effektiv. 

• Nämnden bör överväga att följa upp produktiviteten. 
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Revisorerna önskar att socialnämnden inkommer med synpunkter på granskningen samt denna 
skrivelse, senast den 5 maj 2017. 

För revisorerna i Kumla kommun 

 
 
Anders Svärd    
Ordförande revisionen    
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