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Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har gett PwC i uppdrag att granska om-

sorgsnämndens styrning av LSS verksamheten. Inom ramen för granskningen har sty-

rande dokument granskats, stickprovsundersökning av ärendeprocessen samt intervjuer 

med sammanlagt åtta tjänstemän på olika nivåer genomförts.  

Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Säkerställer omsorgs-

nämnden att LSS-verksamheten bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll? 

Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig styr-

ning och intern kontroll av LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på de utav 

granskningen besvarade kontrollmål. 

Kontrollmål 1– Genomförs kontinuerlig återrapportering till nämnden rörande LSS-

verksamheten (rörande exempelvis mål, ekonomi, kvalitet och verkställighet) med even-

tuella åtgärder som följd?  

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi anser att det tydligare kan framgå 

vilka synpunkter, avvikelser och orsaker till icke-verkställda beslut är i uppföljning och 

återrapportering. Vi anser också att åtgärder vid identifierade brister ska beslutas om 

samt genomföras och följas upp. Vidare anser vi att omsorgsnämnden bör överväga om 

LSS-verksamheten ska ha egna kontrollmål i internkontrollplanen. 

Kontrollmål 2 – Finns ändamålsenliga, uppdaterade och tillämpade styrdokument 

för LSS-verksamheten inklusive handläggning och dokumentation? 

Vi bedömer att kontrollmålet är ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att antagna 

styrdokument för LSS-verksamheten inte är tillräckligt uppdaterade eller ändamålsenliga. 

Vidare framkommer det i intervjuer att det inte går att förlita sig på styrdokumenten vid 

fattande av beslut i ärenden. Styrdokumenten tillämpas därmed inte helt. 

Kontrollmål 3 – Finns det ett en fungerande samverkan mellan LSS-handläggare, 

ekonomi och verksamhet? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi anser att det finns en fungerande och 

kontinuerlig samverkan mellan omsorgshandläggare och verksamhet. I Hylte har man 

däremot medvetet valt att separera ekonomi från handläggningsprocessen varpå LSS-

handläggare inte har en direkt kontakt med ekonomifunktioner. Granskningen har vidare 

identifierat utvecklingspotential kopplat till ekonomi- och budgetstyrning.  

Kontrollmål 4 – Följer processen från utredning till beslut och verkställighet respek-

tive avslag lokala riktlinjer (inklusive tidsramar)? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi anser att beslut till stor del tas inom 

uppsatt serviceåtagande på åtta veckor. Vi anser även att dröjsmål orsakat av att intyg 
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inkommer sent är svårt för kommunen att påverka. Däremot anser vi att dröjsmål bero-

ende på att arbetsutskottet inte sammankallats, och beslut i vissa ärenden därmed inte 

kan tas, inte är tillfredsställande. Har omsorgsnämnden satt ett åtagande om åtta veckors 

handläggningstid bör nämnden säkerställa att de själva inte utgör ett hinder för att upp-

fylla detta. 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi omsorgsnämnden att:  

 säkerställa att uppföljningsarbetet tydligare särskiljer LSS-verksamhetens resultat, 

exempelvis vid avvikelser. Utifrån detta bör åtgärder identifieras och beslutas om 

för att säkra ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

 tydliggöra vilken status nämndens mål respektive serviceåtaganden har. Exempel-

vis beskrivs i intervjuer att serviceåtaganden är det centrala men i årsredovisning 

redovisas inte utfallet för dessa. Vidare kan nämnden se över målkedjan från 

kommunfullmäktige till verksamhets- och enhetsnivå för att säkerställa att det 

finns en röd tråd genom alla nivåer. I detta arbete ingår att se över målutformning, 

inklusive aktiviteter och indikatorer för att säkerställa möjlighet till att mäta resul-

tat över tid. 

 säkerställa att uppdatering av styrdokument prioriteras skyndsamt. Vi rekom-

menderar också att en tydlig processkarta från utredning till beslut och verkstäl-

lighet respektive avslag arbetas fram för att ytterligare skapa struktur i arbetet och 

minska sårbarheten vid frånvaro och/eller avslutande av tjänst. 

 säkerställa att arbetsutskottens mötesdatum inte innebär ett hinder för att upp-

fylla serviceåtaganden för beslut inom åtta veckor. 

 se över budget- och ekonomistyrningsprocessen för att säkerställa att erforderlig 

kompetens finns hos såväl chefer som stödfunktioner i Hypergene samt att förut-

sättningar finns för följsamhet till budget och att budgetavvikelser hanteras i en-

lighet med uppsatt avvikelsehanteringsprocess.     

 ta initiativ till att utreda och- vid identifierat behov- stärka samverkan mellan de 

tre nämnderna som ansvarar för socialtjänstens olika verksamhetsområden.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning. 

Den medför krav på kommunen att bedöma, besluta och genomföra insatser till de perso-

ner som omfattas av lagstiftningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.  

För att detta ska fungera behöver LSS-verksamheten kontinuerligt planeras, ledas, kon-

trolleras, följas upp och utvärderas.  

Revisorerna har efter risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra följande 

granskning. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: säkerställer omsorgsnämn-

den att LSS-verksamheten bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll? 

1.3. Revisionskriterier 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

I paragraf 6 i lagen anges att verksamheter ”skall vara av god kvalitet och bedrivas i sam-

arbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter”. Vidare ska det finnas ett sy-

stem som säkerställer en utveckling av verksamhetens kvalitet. Det ska även finnas perso-

nal som kan ge gott stöd samt god service och omvårdnad.  

Särskilda uppgifter för kommunen fastslås i paragraf 15 och utgörs bland annat av:  

 fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd 

och service är 

 verka för att de personer som har rätt till stöd får sina behov tillgodosedda 

 informera om mål och medel för verksamheten  

I paragraf 21 a framgår att handläggning samt genomförande av beslut om insatser och 

åtgärder som vidtas i ärendet ska dokumenteras. I dokumentationen ska även kunna utlä-

sas faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Det är ”vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS [som] 

ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten”.  

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet. Det skall även användas för att planera, leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  
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Därutöver omfattas revisionskriterierna i denna granskning av nämndens styrande do-

kument med koppling till LSS-verksamheten, såsom rutiner, riktlinjer, föreskrifter och 

politiska beslut. 

1.4. Kontrollmål 
 Genomförs kontinuerlig återrapportering till nämnden rörande LSS-verksamheten 

(rörande exempelvis mål, ekonomi, kvalitet och verkställighet) med eventuella åt-

gärder som följd?  
 Finns ändamålsenliga, uppdaterade och tillämpade styrdokument för LSS-

verksamheten inklusive handläggning och dokumentation? 

 Finns det en fungerande samverkan mellan LSS-handläggare, ekonomi och verk-

samhet? 

 Följer processen från utredning till beslut och verkställighet respektive avslag lo-

kala riktlinjer (inklusive tidsramar)?  

1.5. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till omsorgsnämndens LSS-verksamhet under 2016 samt fram 

tills tidpunkten för granskningen 2017 vilket var i maj månad. Rapporten har sakgrans-

kats i verksamheten och kvalitetssäkrats internt enligt PwC:s modell för att säkerställa 

god kvalitet. 

Intervju har genomförts med omsorgschef, enhetschef för omsorgshandläggarna samt tre 

omsorgshandläggare. Intervju har även genomförts med enhetschefer för korttids och 

serviceboende LSS, personlig assistans samt daglig verksamhet och övriga insatser LSS. 

I rapporten refereras dessa personer till som enhetschefer för utförarverksamheten. 

Sammantaget har åtta personer intervjuats. 

Utvalda stickprov av PwC utav 10 slumpvis framtagna LSS-akter från 2016 har därutöver 

granskats utifrån följsamhet till lokala riktlinjer/åtaganden rörande utredning, beslut och 

verkställighet respektive avslag. 

Följande dokument har därutöver analyserats inom ramen för granskningen. 

 Resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 

 Mål- och handlingsplan Support & Service 2017 

 Mål- och handlingsplan LSS 2017 

 Riktlinjer för insatser enligt Lag om stöd och service till personer med funktions-

hinder 

 Delegeringsordning Omsorgsnämnden  

 Årsredovisning 2016 Hylte kommun 

 Kvalitetsberättelse för Omsorgsnämnden i Hylte kommun År 2016 

 Genomgång av 2016 års sammanträdesprotokoll för omsorgsnämnden samt pro-

tokoll från 2 mars 2017 och 13 april 2017 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Kontrollmål 1 – Genomförs kontinuerlig åter-
rapportering till nämnden rörande LSS-
verksamheten (rörande exempelvis mål, eko-
nomi, kvalitet och verkställighet) med eventu-
ella åtgärder som följd? 

2.1.1. Iakttagelser 

Omsorgsnämndens delegationsordning fastställer att beslut avseende LSS i flera fall är 

delegerade till arbetsutskott, ordförande, omsorgschef, enhetschef eller omsorgshandläg-

gare (beroende på typ av ärende). Enligt omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll för 

granskningsperioden framkommer det att delegationsbeslut LSS har redovisats för 

nämnden i 5 utav 13 mötesprotokoll. I majoriteten av de 13 protokollen framkommer att 

delegationsbeslut redovisats men inte om delegationen avser LSS. I de fyra senaste grans-

kade sammanträdesprotokollen plus ytterligare ett framkommer det att nämnden fått 

delegationsbeslut LSS redovisade.  

Enligt omsorgschefen sker redovisning av ekonomi och kvalitet till omsorgsnämnden må-

nadsvis. Vidare sker återrapportering genom delår- och årsredovisning. I årsredovisning 

2016 för Hylte kommun framgår att omsorgsområdet har en god måluppfyllelse (se bilaga 

4). Däremot har inget resultat redovisats för det särskilda målet för LSS-verksamheten: 

 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS. 

I Kvalitetsberättelse för Omsorgsnämnden i Hylte kommun År 2016 redovisas statistik 

över avvikande händelser för LSS verksamheten, se tabell 1. Åtgärder presenteras inte alls 

eller på aggregerad nivå, det vill säga inte särskilt för brister inom LSS-verksamheten. 

Tabell 1. Redovisning av rapporterade brister/kritik avseende LSS, år 2016.  

Källa: Kvalitetsberättelse för Omsorgsnämnden i Hylte kommun År 2016. 

Rapporterat område Antal Kommentar 

Synpunkter avseende LSS från invånar-

na/brukarna 

2 Synpunkt rapporteras endast aggregerat 

tillsammans med övriga verksamheter. 

Avvikelser LSS 6 Typ av avvikelse rapporteras endast ag-

gregerat tillsammans med SoL. 

Överklagande av LSS ärenden 5 av 110 ärenden Förvaltningsrätten har gett kommunen 

rätt i två fall. Tre fall var inte prövade vid 

kvalitetsberättelsens författande 

Icke verkställda beslut (inom tre månader) 5 Orsaker framgår ej 

 

I kvalitetsberättelsen redovisas också de serviceåtaganden omsorgsnämnden har beslutat 

om avseende LSS. Inga åtgärder presenteras för det åtagande som är delvis uppfyllt. Av 

110 beslut uppges att 15 överstigit 8 veckors handläggningstid. Se tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2. Måluppfyllnad serviceåtaganden LSS, år 2016.  

Källa: Kvalitetsberättelse för Omsorgsnämnden i Hylte kommun År 2016. 

Serviceåtagande Måluppfyllelse Bedömning omsorgskontoret 

Andel som fått beslut inom åtta veckor 86% Delvis uppfyllt 

Andel som har en personlig kontakt  100% Uppfyllt 

Andel som har en upprättad genomföran-

deplan  

100% Uppfyllt 

 

Uppföljning av intern kontroll 2016 redovisas också i kvalitetsberättelsen. Fokus är på 

regelefterlevnad och effektivitet i vissa av verksamhetens delar. Det finns inget särskilt 

kontrollområde av LSS-verksamheten. 

Omsorgsnämnden har enligt sammanträdesprotokoll tagit del av samtliga dokument be-

skrivna ovan. 

2.1.2. Bedömning 

Genomförs kontinuerlig återrapportering till nämnden rörande LSS-verksamheten (rö-

rande exempelvis mål, ekonomi, kvalitet och verkställighet) med eventuella åtgärder som 

följd? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende återrapportering till nämnden rörande LSS-

verksamheten är delvis uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att det sker en kontinu-

erlig återrapportering avseende mål, ekonomi, kvalitet och verkställighet. Däremot anser 

vi att det tydligare kan framgå vilka synpunkter, avvikelser och orsaker till icke-

verkställda beslut är. Vi anser också att åtgärder vid identifierade brister ska beslutas om 

utav omsorgsnämnden samt genomföras och följas upp.  

Vidare anser vi att omsorgsnämnden bör överväga om LSS-verksamheten ska ha egna 

kontrollmål i internkontrollplanen. 

2.2. Kontrollmål 2 – Finns ändamålsenliga, uppda-
terade och tillämpade styrdokument för LSS-
verksamheten inklusive handläggning och 
dokumentation? 

2.2.1. Iakttagelser 

Kommunens styrmodell (se bilaga 1) utgår från en vision som bryts ner i nämndsnyckel-

tal. I kommunfullmäktiges antagna Resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 finns tolv 

nyckeltal varav ett är för LSS- verksamheten: 

 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (måltal 74%) 

Enligt intervju med omsorgschef sker den politiska styrningen främst genom nämndens 

serviceåtaganden som årligen kan revideras. Senaste revideringen var enligt omsorgsche-

fen år 2015. LSS-verksamheten styrs av serviceåtagandena Värdighetsgarantier (se bilaga 

2) och Stöd och service i hemmet (se bilaga 3). Här fastställs fyra mål/åtaganden varav 

åtagande 1, 3 och 4 följs upp i kvalitetsberättelsen: 
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1. Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och du får ett beslut hemskickat inom 8 veckor 

2. Vi bemöter dig med respekt. Alla medarbetare har tystnadsplikt 

3. Du får en personlig kontakt som tillsammans med dig planerar dina behov av stöd, aktive-

ring och träning i en genomförandeplan 

4. Du får, om du behöver, hjälp och stöd med att planera och genomföra aktiviteter i ditt liv 

LSS-verksamheten styrs utöver politiska mål och lagkrav av Mål- och handlingsplan Sup-

port & Service 2017 samt Mål- och handlingsplan LSS 2017. Planerna är framtagna och 

beslutade av omsorgskontoret. Genom målplanerna fastställs mål för de olika profession-

erna. Målplanen för LSS innehåller 17 mål med tillhörande delmål, metod, ansvarsfördel-

ning, tidplan, uppföljning och ekonomi. De 17 målen är sorterade under 12 områden och 

är operativ karaktär med syfte att förverkliga politikens mål och lagkrav: 

Serviceåtaganden (generellt)   Anhörigstöd 

Värdighetsgarantier    Avvikelsehantering 

Måltidsmiljö     Socialt sammanhang (för brukaren) 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter  Hälsofrämjande arbetssätt   

Våld i nära relationer    Förstärkt brukarmedverkan 

Öka arbete och sysselsättning   Kommunikation 

Det finns ett ledningssystem för omsorgsnämnden vilket nämnden är ansvarig för att sä-

kerställa enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Led-

ningssystemet är antaget 18 juni 2014. Omsorgschefen uppger i intervju att ledningssy-

stemet behöver uppdateras. Exempelvis anser omsorgschefen att tillhörande riktlinjer 

inte är uppdaterade. Granskningen noterar också att ledningssystemet utgår från kom-

munens tidigare styrmodell som ersatts år 2015. Enhetschefen för omsorgshandläggarna 

och omsorgshandläggarna delar bilden att ledningssystem och riktlinjer behöver uppdate-

ras. Enhetschefer för utförarverksamheten uppger i intervju att ledningssystemet ska in-

nehålla samtliga styrdokument, men att så inte är fallet i Hylte kommun. Exempelvis sak-

nas vissa rutiner enligt enhetscheferna. De uppger vidare att mycket av kunskapen är per-

sonbunden. 

Riktlinjer för insatser enligt Lag om stöd och service till personer med funktionshinder 

(riktlinjer LSS) antogs 24 augusti 2006. Omsorgshandläggarna beskriver i intervju att 

riktlinjer LSS är gamla och behöver uppdateras utifrån gällande praxis. De anser att rikt-

linjerna fungerar som ett stöd för att förstå hur ett ärende ska hanteras, men att de konti-

nuerligt arbetar med att dubbelkolla gällande praxis för att säkerställa att beslut blir kor-

rekta.  

Rutinen Ärendeprocess LSS daglig verksamhet, övriga insatser beskriver ärendeproces-

sen. Rutinen är antagen 2 februari 2013. I rutinen beskrivs olika steg ett ärende ska gå 

igenom samt ansvarig för utförandet av de olika stegen. Här framkommer hur handlägg-

ning och dokumentation ska gå till. 

Beslutsordningen av ärenden fastställs i omsorgsnämndens delegationsordning, antagen 

17 december 2015. Här framkommer det att beslut på delegation får tas av arbetsutskott, 

ordförande, omsorgschef, enhetschef eller omsorgshandläggare beroende på typ av 

ärende.  
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Enligt Mål- och handlingsplan Support & Service 2017 ska det under året genomföras ett 

arbete med att revidera riktlinjer för LSS-handläggning till aktuell lagstiftning och praxis. 

Revideringen ska ske genom ett samarbete mellan enhetschefer, kvalitetsutvecklare och 

omsorgshandläggare. Enligt intervju med omsorgshandläggarna är det inte uttalat när 

riktlinjerna ska revideras och vem som ansvarar för detta. I Mål- och handlingsplan Sup-

port & Service 2017 ska kvalitetsutvecklare i samarbete med medicinskt ansvarig sjukskö-

terska (MAS) skapa ett uppbyggt kvalitetsledningssystem genom att bland annat kartlägga 

de processer som inte är klara samt lägga in rutiner med mera i ledningssystemet. 

2.2.2. Bedömning 

Finns ändamålsenliga, uppdaterade och tillämpade styrdokument för LSS-verksamheten 

inklusive handläggning och dokumentation? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende ändamålsenliga, uppdaterade och tillämpade styr-

dokument är ej uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att antagna styrdokument för 

LSS-verksamheten inte anses vara tillräckligt uppdaterade eller ändamålsenliga. Exem-

pelvis är riktlinjer LSS antagna år 2006 och beaktar sannolikt därför inte de senaste elva 

årens praxis kopplat till lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vidare framkommer det i intervjuer att det inte går att förlita sig på styrdokumenten vid 

fattande av beslut i ärenden. Styrdokumenten tillämpas därmed inte helt. 

Vi har noterat att riktlinjer LSS och ledningssystemet ska uppdateras under år 2017 enligt 

Mål- och handlingsplan Support & Service 2017. Samtidigt har vi inte fått tydliggjort att 

revideringarna påbörjats och att revideringarna kommer att genomföras under året. 

Det finns flera skäl till att ändamålsenliga och uppdaterade styrdokument behöver finnas 

på plats. Exempelvis för att säkerställa en ändamålsenlig och likartad ärendehantering 

men också för att underlätta för verksamheten vid personalbyte. Under pågående gransk-

ning slutade en omsorgshandläggare och en nyanställd, utan tidigare erfarenhet av LSS, 

ska därmed introduceras och tillförskaffa sig kunskaper om LSS. Detta anser vi påvisa en 

av flera risker med att ha personbunden kunskap om hantering och lagkrav snarare än 

dokumenterad och strukturerad kunskap som uppdaterade styrdokument kan ge.  

2.3. Kontrollmål 3 – Finns det en fungerande sam-
verkan mellan LSS-handläggare, ekonomi och 
verksamhet? 

2.3.1. Iakttagelser 

Samtliga intervjuade beskriver att omsorgskontoret har en platt struktur med korta be-

slutsvägar och täta kontakter mellan olika funktioner och verksamheter. Samverkan mel-

lan omsorgshandläggarna och nämnd, chefer och utförarverksamheterna fungerar bra 

enligt samtliga intervjuade. Enligt enhetschef för omsorgshandläggarna träffar enhetsche-

ferna på beställar- och utförarverksamheten varandra regelbundet i chefsgruppsmöten. 

Vidare beskrivs att omsorgshandläggarna har löpande kontakt med enhetschefer för utfö-

rarverksamheten och med personal i deras verksamheter. Omsorgshandläggarna bekräf-

tar denna bild. 
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Omsorgshandläggarna uppger i intervju att en framgångsfaktor för deras del är att de har 

fått ett större ansvar än vad handläggare, enligt dem, typiskt sett har. Exempelvis får de 

delta i olika utvecklingsgrupper. Detta anses dels bidra till en ökad kompetens men också 

till ökade kontaktytor vilket anses gynna samverkan. 

Omsorgschefen uppger i intervju att ledningen medvetet inte ger information till om-

sorgshandläggarna om ekonomin i verksamheterna på utförarsidan. Syftet uppges vara att 

handläggarna inte ska påverkas i sina beslut att godkänna eller neka insatser. Omsorgs-

handläggarna uppger att de aldrig har upplevt att ekonomiska hänseenden har påverkat 

deras beslut i individärenden. 

Månadsvisa avstämningar avseende ekonomi sker mellan omsorgschef och enhetschefer. 

Enhetschefer för utförarverksamheterna uppger i intervju att samverkan och arbetet i 

förhållande till ekonomin har förbättringspotential. De beskriver att it-stödsystemet 

Hypergene är svårhanterat och att det därmed finns ett uttalat behov av kompetensstöd 

kopplat till ekonomiuppföljning som inte fullt ut tillgodosetts under granskningsperioden. 

Utöver dessa operativa frågor beskrivs en kultur av otillräckligt ekonomistyrning vilket 

enligt intervjusvaren kan leda till att följsamhet till budget inte prioriteras tillräckligt. 

Därutöver beskrivs en utmanande situation med beslutade ärenden inte medfört erforder-

ligt budgetutrymme vilket i sin tur genererar ett på förhand känt negativt utfall. Det upp-

ges vidare att det varken finns krav på åtgärder vid budgetavvikelse eller korrigeringar av 

framtida budgetar för att hantera differensen mellan budget och verklighet. Samtidigt 

uppger de att ett arbete med åtgärdsplaner vid budgetavvikelse ska ha påbörjats.  

I Hylte kommun är socialtjänstens ansvarsområden fördelade på tre nämnder; omsorgs-

nämnden, barn- och ungdomsnämnden samt arbets- och näringslivsnämnden. Uppdel-

ningen kräver samverkan mellan nämndernas verksamheter då individärenden kan be-

röra fler än en nämnds ansvarsområde. Kommunen har ett arbete med konsultationsteam 

där erfarna handläggare på de olika kontoren möts för att diskutera ärendet och se till att 

ingen faller mellan stolarna. I intervju med enhetschef för omsorgshandläggarna och i 

intervju med omsorgshandläggarna beskrivs detta som ett positivt arbetssätt som hante-

rar en tidigare brist i kommunen.  

Enhetschefer för utförarverksamheterna uppger att de tre förvaltningskontoren har olika 

dokumentationssystem så viss hantering av ärenden kan inte ske digitalt. De uppger också 

svårigheter på grund av lagstyrd sekretess mellan nämndernas ansvarsområden. Vidare 

framkommer också i intervju med enhetscheferna att det faktum att Hylte är en liten 

kommun medför att olika typer av stödfunktioner och funktioner som arbetar med kvali-

tet- och verksamhetsutveckling inte finns i lika hög utsträckning som i en större kommun. 

Enhetscheferna påtalar, som en följd av detta, att det inte är naturligt att uttala förbätt-

ringsområden eftersom man vet att ansvaret för att lösa/utveckla den påtalade frågan 

kommer att läggas på den eller de enhetschefer som påtalade problematiken- och till detta 

arbete finns inte någon tid. 

 

 



Granskning av LSS i Hylte kommun 
 

Juni 2017     11 av 19 
Hylte kommuns revisorer 
PwC 

 

2.3.2. Bedömning 

Finns det en fungerande samverkan mellan LSS-handläggare, ekonomi och verksamhet? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende samverkan är delvis uppfyllt. Vi anser att det 

finns en fungerande och kontinuerlig samverkan mellan omsorgshandläggare och verk-

samhet. Däremot bör det ske en utveckling kopplat till exempelvis kompetens i Hypergene 

för att säkerställa att såväl enhetschefer som stödfunktioner har kunskaper som säkerstäl-

ler att ekonomiuppföljning kan ske på ett tillförlitligt sätt. Därutöver är det av vikt att sä-

kerställa rimliga budgetförutsättningar för utförandeverksamhet vilket i sin kan bidra till 

en följsamhet till budget. Vi ser det som positivt att det en tydligare avvikelsehanterings-

process startat och ser det av vikt att en sådan implementeras fullt ut.  

Vi anser vidare att iakttagelserna i granskningen avseende utmaningar i samverkan mel-

lan de tre nämnderna som ansvarar för socialtjänstens områden behöver beaktas av 

nämnderna och i synnerhet av kommunstyrelsen.  

Av vikt är också att säkerställa att det finns organisatoriska förutsättningar för att lyfta 

och hantera utvecklingsfrågor för att säkerställa att det sker ett kontinuerligt utvecklings-

arbete av LSS-verksamheten i Hylte kommun, i enlighet med ett systematiskt kvalitetsar-

bete.  

2.4. Kontrollmål 4 – Följer processen från utredning 
till beslut och verkställighet respektive avslag 
lokala riktlinjer (inklusive tidsramar)? 

2.4.1. Iakttagelser 

Omsorgshandläggarna beskriver i intervju att riktlinjer LSS inte helt går att förlita sig på 

vid utredning och beslut. Detta medför bland annat att handläggarna kontinuerligt dub-

belkollar sina beslut gentemot senaste praxis. Omsorgshandläggarna uppger att de kan 

koppla in deras enhetschef, kommunjurist och specialister hos Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) vid behov av stöd. Vidare uppger handläggarna att de får ett kvitto på att 

de i regel tar korrekta beslut då förvaltningsrätten sällan ger kommunen större rättelser 

vid överklaganden. I Kvalitetsberättelse för Omsorgsnämnden i Hylte kommun År 2016 

framgår att 5 av 110 LSS ärenden överklagades till förvaltningsrätten under år 2016. 

Kommunen fick rätt i två ärenden. Resterande tre var inte prövade vid författandet av 

kvalitetsberättelsen. 

I omsorgsnämndens serviceåtaganden framkommer att beslut om stöd och service efter 

ansökan ska delges invånaren inom åtta veckor. Enligt Kvalitetsberättelse för omsorgs-

nämnden 2016 har 86 procent av 2016 års 110 ärenden hanterats inom åttaveckorskravet. 

Vidare ska verkställighet av beslut ske inom tre månader enligt Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). I intervjuer med omsorgschef, enhetschefen för omsorgshandläggarna och 

omsorgshandläggarna framkommer samstämmigt att orsaker till att vissa beslut ej tas 

inom åtta veckor fr.a. beror på att kommunen behöver invänta intyg (t.ex. läkarintyg från 

Region Halland) samt att arbetsutskottens möten är planerade så att åttaveckorsregeln 

inte alltid kan följas. Det sistnämnda hanteras vid brådskande ärenden genom att ordfö-

randen får ta beslut i dessa fall enligt delegationsordningen. Enligt kvalitetsberättelsen 

har ett beslut under år 2016 blivit fördröjt på grund av att beslutet inväntande arbetsut-
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skottets möte. Granskningens stickprovsundersökning bekräftar det ovan beskrivna. Se 

tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Redovisning av stickprovsundersökning. Genomförd av PwC 4 maj 2017. 

Typ av 
ärende. Da-
tum ansökan 

Beslut tagit av. 
Datum beslut (max 
8 veckor) 

Datum verk-
ställighet (max 
3 månader) 

Kommentar från om-
sorgshandläggare 

Bedömning ef-
terlevnad av 
tidsramar, PwC 

Daglig verk-
samhet 

8 dec 2015 

Omsorgshandläggare 
7 jan 2016 

Ej verkställd, 
individ ville ej 
påbörja insats. 

 Uppfyllt 

Korttidsvistelse 

23 feb 2016 

Arbetsutskottet 
12 mars 2016 

Verkställt retro-
aktivt 1 mars 
(utan uppehåll av 
insats). 

Planerad ansökan, ska ske 
årligen.  

Uppfyllt 

Avlösarservice 

24 feb 2016 

Omsorgshandläggare 
1 mars 2016 

Verkställt 24 
maj. 

 Uppfyllt 

Personlig assi-
stans 

21 mars 2016 

Arbetsutskottet  
4 maj 2016 

Verkställt 1 juni. Planerad ansökan, ska ske 
årligen. 

Uppfyllt 

Tillfällig utök-
ning personlig 
assistans 

27 nov 2015 

Arbetsutskottet  
30 juni 2016 

Verkställt dagen 
efter ansökan av 
privat utförare. 

 

Delavslag, över-
klagades ej. 

Ombud kom in med många 
ansökningar, fått utreda allt 
retroaktivt och betat av 
några per månad.  

Delvis uppfyllt 

Beslut taget senare 
än efter 8 veckor. 

Kontaktperson 

5 sept 2016 

Omsorgshandläggare 
16 sept 2016 

Verkställt 6 sept 
2016. 

Planerad ansökan, ska ske 
årligen. 

Uppfyllt 

Personlig assi-
stans 

7 sept 2016 

Arbetsutskottet 10 
nov 2016 

Verkställt 11 nov 
2016. 

Troligen inväntat AU möte. Delvis uppfyllt 

Beslut taget senare 
än efter 8 veckor. 

Personlig assi-
stans 

26 sept 2016 

Arbetsutskottet  

8 dec 2016 

Retroaktivt verk-
ställt 1 dec (utan 
uppehåll av in-
sats). 

Planerad ansökan, ska ske 
årligen.  
Inväntade läkarintyg. 

Delvis uppfyllt 

Beslut taget senare 
än efter 8 veckor. 

Personlig assi-
stans 

23 november 
2016 

Omsorgshandläggare 
7 jan 2017 

Avslag utifrån att 
man ej tillhör 
personkrets. 

 

Överklagades, kommun fick 
rätt. Fick besked från för-
valtningsrätt 24 mars 2017. 

Uppfyllt 

Boende 

23 sept 2016 

Omsorgshandläggare 
20 dec 2016 

Avslag, ej över-
klagat. 

Läkarintyg dröjde (2 dec). 

Har varit i kontakt med 
brukare för att förklara 
dröjsmålet. 

Delvis uppfyllt 

Beslut taget senare 
än efter 8 veckor. 

 

I de fall arbetsutskottet ska ta beslut om bifall/avslag genomför och presenterar omsorgs-

handläggarna sin utredning med tillhörande förslag till beslut för utskottet. Omsorgs-

handläggarna uppger att utskottsledamöterna ofta frågar om grunden till förslaget till 

beslut. Omsorgshandläggarna uppger att de är nöjda med dialogen med ledamöterna och 

att de inte anser att utskottet ifrågasätter eller försöker påverka deras bedömningar. En-

ligt omsorgshandläggarnas bedömningar beslutar arbetsutskottet i 3-4 individärenden per 

månad. 

I intervjuer med omsorgschef, enhetschefen för omsorgshandläggarna och omsorgshand-

läggarna framkommer att arbetsbelastningen på handläggarna har varit hög under delar 

av granskningsperioden. Men att efter ytterligare en handläggartjänst tillsattes uppges det 
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numera vara en rimlig arbetsbelastning. När verksamheten växte från tre till fyra hand-

läggare blev två av dessa tillägnade utredning och beslut för LSS. Detta beskrivs som posi-

tivt av handläggarna då deras kunskap om LSS har ökat därefter. Enligt handläggarna 

skapar organiseringen dock samtidigt en organisatorisk sårbarhet eftersom organisation-

en blir mer känslig för frånvaro och när medarbetare slutar. 

Enligt intervju med enhetschefer för utförarverksamheterna finns det utmaningar i att 

garantera verkställigheten avseende gruppbostäder och korttidsboende. Enhetschefen för 

omsorgshandläggarna beskriver att det finns utmaningar i att säkra kontaktpersoner då 

brukarna ofta önskar en kategori av kontaktpersoner som är svårare att rekrytera. Enligt 

intervju med enhetschefer för utförarverksamheterna ska det finnas en kö av kontaktper-

soner att använda sig av.  

Vidare köper Hylte kommun externa placeringar för verkställigheten av vissa insatser som 

kommunen enligt omsorgschefen är för liten för att hantera inom den egna LSS-

verksamheten. I intervju med enhetschefer för utförarverksamheten uppges dock att det 

finns en kultur att köpa externa placeringar istället för att se över om kommunen långsik-

tigt kan hitta lösning inom kommunen.  

2.4.2. Bedömning 

Följer processen från utredning till beslut och verkställighet respektive avslag lokala rikt-

linjer (inklusive tidsramar)? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende processen för utredning, beslut och verkställighet 

är delvis uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att beslut till stor del tas inom uppsatt 

serviceåtagande på åtta veckor. Detta framkommer av intervjusvar, kvalitetsberättelse och 

vår stickprovsundersökning.  

Vi anser att dröjsmål orsakat av att intyg inkommer sent är svårt för kommunen att på-

verka. Däremot anser vi att dröjsmål beroende på att arbetsutskottet inte sammankallats 

inte är tillfredsställande. Har nämnden satt ett åtagande om åtta veckors handläggnings-

tid bör nämnden säkerställa att de själva inte utgör ett hinder för att uppfylla detta. Vi 

rekommenderar omsorgsnämnden att se över hur detta kan åtgärdas. Samtidigt noterar vi 

att det endast gällde ett beslut under år 2016. 

Vi konstaterar att processen från utredning till beslut och verkställighet upplevs fungera 

bra både i de fall omsorgshandläggare självständigt tar beslut samt när arbetsutskottet tar 

beslut. Vi anser däremot att processens rättssäkerhet ytterligare kan säkerställas genom 

ändamålsenliga styrdokument enligt vår bedömning i kontrollmål två. 
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3. Revisionell bedömning 

Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan: säkerställer omsorgsnämnden att 

LSS-verksamheten bedrivs med tillräcklig styrning och intern kontroll? 

Vi anser att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig styrning och intern 

kontroll av LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att antagna styrdokument 

för LSS-verksamheten inte är tillräckligt uppdaterade eller ändamålsenliga. Kunskaper är 

i regel snarare personbundna vilket innebär flera sårbarheter för verksamheten. Vi anser 

att åtgärder vid identifierade brister ska beslutas om av omsorgsnämnden samt genomfö-

ras och följas upp. Till sist anser vi att dröjsmål av beslut beroende på att arbetsutskottet 

inte sammankallats inte är tillfredsställande. Har nämnden satt ett åtagande om åtta 

veckors handläggningstid bör nämnden säkerställa att utskottet sammanträder med ett 

intervall som säkerställer detta. Vidare anser vi att omsorgsnämnden bör överväga om 

LSS-verksamheten ska ha egna kontrollmål i internkontrollplan. 

3.1. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi omsorgsnämnden att:  

 säkerställa att uppföljningsarbetet tydligare särskiljer LSS-verksamhetens resultat, 

exempelvis vid avvikelser. Utifrån detta bör åtgärder identifieras och beslutas om 

för att säkra ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

 tydliggöra vilken status nämndens mål respektive serviceåtaganden har. Exempel-

vis beskrivs i intervjuer att serviceåtaganden är det centrala men i årsredovisning 

redovisas inte utfallet för dessa. Vidare kan nämnden se över målkedjan från 

kommunfullmäktige till verksamhets- och enhetsnivå för att säkerställa att det 

finns en röd tråd genom alla nivåer. I detta arbete ingår att se över målutformning, 

inklusive aktiviteter och indikatorer för att säkerställa möjlighet till att mäta resul-

tat över tid. 

 säkerställa att uppdatering av styrdokument prioriteras skyndsamt. Vi rekom-

menderar också att en tydlig processkarta från utredning till beslut och verkstäl-

lighet respektive avslag arbetas fram för att ytterligare skapa struktur i arbetet och 

minska sårbarheten vid frånvaro och/eller avslutande av tjänst. 

 säkerställa att arbetsutskottens mötesdatum inte innebär ett hinder för att upp-

fylla serviceåtaganden för beslut inom åtta veckor. 

 se över budget- och ekonomistyrningsprocessen för att säkerställa att erforderlig 

kompetens finns hos såväl chefer som stödfunktioner i Hypergene samt att förut-

sättningar finns för följsamhet till budget och att budgetavvikelser hanteras i en-

lighet med uppsatt avvikelsehanteringsprocess.     

 ta initiativ till att utreda och- vid identifierat behov- stärka samverkan mellan de 

tre nämnderna som ansvarar för socialtjänstens olika verksamhetsområden.  
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4. Bilagor 

4.1. Bilaga 1. Hylte kommuns styrmodell 
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4.2. Bilaga 2. Omsorgsnämndens serviceåtagande: 
Värdighetsgarantier 
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4.3. Bilaga 3. Omsorgsnämndens serviceåtagande: 
Stöd och service i hemmet 
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4.4. Bilaga 4. Utdrag ur årsredovsning Hylte kom-
mun 

 

 


