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Sammanfattning 
Uppsala kommun har hävt Attendo Sveriges avtal för hemvård. Attendo Språk och kultur i Gottsunda, 
Område 4, var föremål för den senaste varningen som låg till grund för hävning.  

 
Syftet med uppdraget är att fördjupa kommunens förståelse för biståndshandläggningen för de ak-

tuella utredningarna som omfattar Attendo Språk och kultur. Därigenom ska den bidra med ytterligare 
kunskap om eventuella bedrägerier i hemtjänsten. Syftet är vidare att utreda huruvida biståndsbeslu-
ten följer nämndens riktlinjer, myndighetens arbetsordning samt om det finns brister i myndighetsutöv-
ningen. inRikta anlitades som extern utredare för att genomföra uppdraget genom dokumentations-
granskning. Aktuella riktlinjer för biståndshandläggningen är underlag för utredningen. Därtill har 
intervjuer med chefer genomförts. 

 
Dokumentationsgranskningen omfattar samtliga personer över 65 år som hade beviljad hemtjänst 

och hade valt att få den utförd av Attendo Språk och kultur i februari/mars 2022.  Samtlig dokumentat-
ion som är underlag för beslut har granskats i kommunens verksamhetssystem. Uppsala kommun 
bytte verksamhetssystem i november 2021 och granskningen har därmed endast gällt senaste och 
aktuella besluten för varje brukare. Granskningen har gjorts utan att utredaren fått kännedom om hos 
vilka brukare som felaktiga tidsrapporteringar kunnat påvisas. 

 
Aktuella riktlinjer för biståndshandläggning i Uppsala kommun är underlag för granskningen. Därtill 

har intervjuer genomförts.  
 
Femton olika handläggare har fattat besluten för de 42 personer, över 65 år som hade hemtjänst 

genom Attendo Språk och kultur. En handläggare har fattat en tredjedel av besluten. Tre handläggare 
har fattat cirka tio procent av besluten vardera. Övriga beslut fördelas på resterande elva handläggare.  

 
Enligt kommunens riktlinjer ska beslut följas upp årligen. Två tredjedelar av besluten är mindre än 

ett år gamla. 
 
Som grund för behov av insats eller insatser anges hälsotillståndet. I 70 procent av utredningarna 

finns en dokumenterad kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och/eller läkarintyg, alternativt ADL-
bedömning av arbetsterapeut. ADL-bedömningarna är dock ofta flera år gamla. I utredningarna kom-
menteras inte om dessa fortfarande stämmer med brukarens förmågor eller på vilket sätt brukarens 
förmåga har förändrats efter att bedömningen gjordes. Läkarintygen styrker kroniska sjukdomar och 
behöver inte aktualiseras på samma sätt som ADL-bedömningar. Läkarintyg och ADL-bedömning är 
till hjälp vid utredning men inte nödvändigt som underlag i alla utredningar, om behovet kan styrkas på 
annat sätt. 

 
Dokumentationsgranskningen har inte kunnat styrka att brott har begåtts av enskilda handläggare 

baserat på den dokumentation som finns tillgänglig inom denna utredning. Däremot har granskningen 
kunnat konstatera allvarliga brister i utredningarna, som gör det svårt att bedöma hur väl beslutet sva-
rar mot den enskildes behov. Att dokumentationen är bristfällig gör även att det är svårt att ta ställning 
till om eventuella skillnader skulle bero på medvetet agerande eller om det i stället beror på andra fak-
torer.    

 
De brister som iakttagits är av varierande karaktär, där vissa är mycket allvarliga. Det finns även 

brister av systematisk natur, det vill säga att de återkommer i ett stort antal utredningar. Exempel på 
det är att handläggaren inte haft kontakt med brukaren, utan enbart med en anhörig. Vidare saknas 
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rutin för att fastställa brukarens identitet. Brister som förekommer ibland är att relevanta uppgifter sak-
nas i utredningarna, såsom vilka förändringar i brukarens behov som gett anledning till en förändrad 
insats. Det finns också brister i handläggningen som exempelvis bristande följsamhet till riktlinjer för 
bistånd och otydliga beslutsunderlag.  

 
Volymerna för de granskade besluten är väldigt höga i jämförelse med andra kommuner och har så 

varit över längre tid. Ansvaret för detta är delat mellan myndigheten och utföraren. Alla utförare har i 
sitt ansvar att signalera när beslut inte stämmer med brukarens aktuella behov, till exempel att insat-
sen kan minskas i omfattning.  

 
Handläggarnas stöd för att beräkna tid är mycket komplext och bidrar troligen till att tidsomfatt-

ningen är hög. 
 
Pandemin har påverkat handläggarnas arbete, liksom byte av verksamhetssystem, som innebär 

merarbete både inför bytet och den första tiden efter. 
 
De beskrivna bristerna i handläggning och dokumentation kan potentiellt nyttjas för att möjliggöra 

bedrägerier vilket medför att myndighetsutövningen är sårbar. 
 
Förvaltningen behöver fördjupa utredning och uppföljning av vissa beslut. Det krävs ett arbete för 

att implementera system- och ledningsstöd och säkerställa att handläggare följer de rutiner och riktlin-
jer som finns. Det krävs också en förbättrad uppföljning och stärkt kompetens hos handläggare. 

 
Det fortsatta arbetet bör även vara framåtblickande genom att utveckla förebyggande strategier 

som minskar risken för bedrägerier framgent. I det ingår att ta fram en plan för hur den systematiskt 
ska arbeta för att förebygga bedrägerier inom hemtjänsten genom att identifiera signaler på att bedrä-
gerier kan förekomma.  
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1.Bakgrund, uppdrag och metod 
1.1 Bakgrund och uppdrag 
Uppsala kommun har hävt Attendo Sveriges avtal för hemvård. Till grund för hävningen ligger två var-
ningar, varav den senare som utlöst hävningen har utfärdats på grund av brister som identifierats hos 
Attendo Språk och kultur i Gottsunda, Område 4. Det handlar om felaktiga tidsrapporteringar för icke-
utförda hemtjänstinsatser.   

 
Uppdraget som ligger till grund för denna rapport ska fördjupa kommunens förståelse för bistånds-

handläggningen i Gottsunda för den aktuella utföraren. Det ska därmed bidra med ytterligare kunskap 
om eventuella bedrägerier i hemtjänsten. Syftet är att utreda huruvida biståndsbesluten hos Attendo 
hemvårdsenhet 4 följer nämndens riktlinjer, myndighetens arbetsordning samt om det finns brister i 
myndighetsutövningen. 
 

1.2 Metod 
Alla utförarenheter har ett nära samarbete med myndigheten, främst med biståndshandläggningen. 
Med anledning av det inträffade har kommunen funnit skäl att göra en dokumentationsgranskning för 
biståndshandläggningen som gäller ärenden för brukare hos Attendo Språk och kultur.  

 
Granskningen omfattar samtliga personer över 65 år som hade beviljad hemtjänst och hade valt att 

få den utförd av Attendo Språk och kultur under februari och/eller mars 2022, vilket omfattar 42 perso-
ner. Beslut om ledsagning ingår inte. Granskning har gjorts av samtliga personakter, vilket innefattar 
utredningar och beslut för hemtjänst, samt journalanteckningar och inkomna dokument. Underlag för 
granskningen finns i Bilaga 2. 

 
Granskningen har gjorts i kommunens verksamhetssystem för biståndshandläggning – Lifecare. 

Uppsala kommun bytte verksamhetssystem i november 2021. I systemet finns därför enbart utred-
ningar och beslut från tiden efter byte av system, samt den sista utredningen och beslutet för varje 
person från det tidigare verksamhetssystemet, som har scannats in. Det går därför inte att följa utred-
ningar och beslut bakåt i tiden i Lifecare. Utredningar och beslut från tiden före byte av system finns i 
pappersakter. Granskningen har även innefattat fem pappersakter för personer med omfattande bevil-
jad tid för hemtjänst, det vill säga över 100 timmar per månad. 

 
Aktuella riktlinjer för biståndshandläggning i Uppsala kommun är underlag för granskningen. Inter-

vjuer har genomförts med avdelningschef Yvonne Jonsson och enhetscheferna Ann-Britt Larsson och 
Anna Engqvist. 

 
Granskningen har genomförts förutsättningslöst för samtliga ärenden som omfattar den aktuella ut-

föraren. Utredaren har inte haft tillgång till information om för vilka brukare felaktig tidsrapportering har 
kunnat påvisas. Utredaren har heller inte haft tillgång till mailkommunikation mellan handläggare och 
utförare, anhöriga eller brukare, utöver de mail som kopierats in i journalanteckningar. Utredaren har 
heller inte tagit del av Attendos rapportering.  

 
Metoden kan påvisa om det baserat på kommunens och handläggarnas dokumentation går att 

styrka att normala handläggningsrutiner har följts. Metoden kan också visa på förbättringsområden 
kopplat till den aktuella frågeställningen.  
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2. Brukare och handläggare 
Med brukare avses i denna rapport en person som har hjälp av hemtjänst och fått den utförd av At-
tendo Språk och Kultur under februari/mars 2022. I denna del beskrivs brukarunderlaget, samt de 
handläggare som utrett och fattat beslut för de ärenden som är aktuella för granskningen.  

2.1 Brukarunderlaget 
Åldersfördelningen bland brukarna, som fick hjälp av Attendo Språk och kultur visar nedan. 

 
Ålder Antal personer 
65-69 3 
70-79 10 
80-89 21 
90+ 8 
SUMMA 42 

 
26 av brukarna är ensamboende, övriga bor tillsammans med make/maka/sambo eller i något fall med 
ett vuxet barn. Hälften av brukarna har haft hemtjänst mer än åtta år. Fjorton brukare har haft hem-
tjänst två till sju år. Sex brukare har haft stöd i mindre än två år. I ett fall är det oklart hur länge bruka-
ren har haft hemtjänst. 

2.2 Ärendefördelning mellan handläggare 
Femton olika handläggare har fattat det senaste biståndsbeslutet för de 42 brukarna som gällde i feb-
ruari/mars 2022. Beslutsfattare är den handläggare som skrivit utredningsdokument och beslutsdoku-
ment för respektive brukare. Utredningen har inte kunnat följa hur ansvaret har sett ut längre tillbaka i 
tiden. Fördelningen mellan beslutsfattare är att 
 

• En handläggare har fattat en tredjedel av besluten.  
• Tre handläggare har fattat cirka tio procent av besluten vardera. 
• Elva handläggare har tillsammans fattat övriga cirka 35 procent av besluten 

 
Handläggarnas arbetsfördelning bygger på geografiska områden. Där fördelas ärenden i normalfallet 
genom att det finns en ordinarie handläggare för personer som bor på en specifik adress. Fyra hand-
läggare har sina geografiska områden i Gottsunda. Två av dem har områden helt och hållet i Gott-
sunda och de två andra har områden som ligger delvis i Gottsunda och delvis utanför. Handläggarna 
går däremot ofta in för varandra, det vill säga att de fattar beslut för brukare som bor i en kollegas om-
råde. Detta händer när ordinarie handläggare är sjuk, ledig eller tillfälligt överbelastad med annat ar-
bete. Att flera handläggare fattar beslut för samma brukare innebär att fler än en handläggare har in-
syn i ett ärende.  

2.3 Beslutens aktualitet 
Enligt Uppsala kommuns riktlinjer ska beslut följas upp och nytt beslut fattas minst årligen. Beslutsda-
tum visar att: 

 
• 28 beslut är mindre än ett år gamla 
• Nio beslut är tretton till femton månader gamla 
• Fem beslut är mer än femton månader gamla 
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3. Biståndshandläggning  
3.1 Aktualisering 
Aktualisering har skett på följande sätt i de aktuella utredningarna: 

• Handläggaren har aktualiserat ärendet i 18 fall (uppföljning av beslut) 
• Anhörig har tagit första kontakten i elva fall 
• Brukare har tagit första kontakten i sju fall 
• Utförare har tagit första kontakten i ett fall 
• Oklart hur aktualisering skett fem fall 

 
Det är inte alltid tydligt dokumenterat hur utredningen har aktualiserats.  

3.2 Utredningarnas genomförande 
De flesta utredningarna har genomförts via telefon. Bara en utredning har skett via hembesök. I nio 
utredningar framgår inte hur utredningen genomförts. Restriktionerna under pandemin har medfört att 
handläggarna gjort färre hembesök.  
 

I tio utredningar framgår att handläggaren haft kontakt med brukaren. Enligt övriga 32 utredningar 
har kontakt skett endast med anhörig. I en del utredningar framgår att brukaren gett samtycke till att 
en namngiven anhörig för brukarens talan. I mycket få utredningar anges att det finns en fullmakt eller 
förordnad god man. Inte i någon utredning finns uppgift om att auktoriserad tolk anlitats vid kontakt 
med brukaren. I något fall anges att en anhörig har tolkat. Det saknas rutin för identitetskontroll för att 
säkerställa att handläggaren har kontakt med rätt person enligt uppgift från enhetscheferna.  

3.3 Underlag om brukarnas behov i förhållande till beslutade insatser 
Som grund för behov av insats eller insatser anges hälsotillståndet. I 70 procent av utredningarna 
finns en dokumenterad kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal och/eller läkarintyg, eller ADL-
bedömning av arbetsterapeut. ADL-bedömningarna är dock ofta flera år gamla. I utredningarna kom-
menteras inte om dessa fortfarande stämmer med brukarens förmågor eller på vilket sätt brukarens 
förmåga har förändrats efter att bedömningen gjordes. Läkarintygen styrker kroniska sjukdomar och 
behöver inte aktualiseras på samma sätt som ADL-bedömningar. Läkarintyg och ADL-bedömning är 
till hjälp vid utredning men inte nödvändigt som underlag i alla utredningar, om behovet kan styrkas på 
annat sätt. 

 
I omkring tre fjärdedelar av utredningarna är hälsotillståndet tillräckligt beskrivet för att i stort moti-

vera beslutade insatser för brukaren, även om fakta är knapphändiga i en del utredningar. I åtta utred-
ningar av de 42 är orsaken till behov av insats inte tillräckligt klarlagt. Fem av dessa gäller beslut med 
omfattande insatser och tid. De fem besluten är fattade av flera olika handläggare.  

 
Även om hälsotillståndet i stort styrker behov av insatser är det i många utredningar svårt att följa 

och förstå vad som föranleder en förändrad insats – ökning eller minskning av beslutet. Utredningarna 
innehåller i allmänhet en återblick på tidigare behovsbild genom utdrag ur tidigare utredning. Men det 
är ofta otydligt vad som förändrats nu jämfört med situationen, som beskrevs i en tidigare utredning. 
Vissa utredningar är motsägelsefulla då till exempel en tidigare ADL-bedömning beskriver att en per-
son har förmåga att klara till exempel toalettbesök själv, men personen beviljas ändå hjälp med toalett-
besök. Det kan vara både korrekt och inkorrekt, eftersom brukarens förmåga kan ha förändrats under 
tiden efter att ADL-bedömningen gjordes. Detta borde förklaras i utredningen. 

 
Dubbelbemanning nämns bara i en utredning, trots att flera beslut avser brukare med stora behov. 

Det finns inga beslut om egenvård. 



8 
 

BISTÅNDSHANDLÄGGNING 
 

 

 

3.4 Beställd tid för hemtjänst 
Beställd tid för brukarna hos Attendo Språk och kultur 
Fördelningen av beställd tid beskrivs i tabellen till höger. Alla 
utom en brukare som hade över 100 timmar är över 80 år. Alla 
utom en med över 100 beviljade timmar, har haft hemtjänst i flera 
år. Beställning om tid över 100 timmar per månad är gjord av tio 
olika handläggare, där ingen gjort mer än två sådana beställ-
ningar. 

Svårt för handläggarna att beräkna tid 
Beställd tid är den tid som handläggaren beräknar ska åtgå för att 
utföra beviljade insatser och anger ramen för ersättning till utföra-
ren. Att beräkna tid för olika insatser inom hemtjänst för olika individer är svårt för handläggare, som 
inte träffar brukaren ofta och inte följer det konkreta utförandet. Olika kommuner har olika sätt att be-
räkna tid. Det är vanligt att det finns tidsschabloner per insats (bädda, värma mat, stödja vid förflytt-
ning) eller schabloner per besök (morgonbesök, tillsynsbesök, lunchbesök). Det finns svårigheter med 
båda varianterna. 

 
Uppsala kommun har valt en kombination av båda sätten att beräkna tid, vilket gör beräkningen sär-

skilt komplex. Tiden ska beräknas per insats, men handläggarna ska också ta hänsyn till att tiden kan 
påverkas av att flera insatser samordnas och utförs vid samma besök. Vidare kan beräknad tid påver-
kas av ett antal olika plus- och minusfaktorer som är olika för olika insatser. Dessutom ska handläg-
gare överväga den övergripande rimligheten i bedömningen. Att göra en tidsberäkning med så många 
faktorer är oerhört svårt. Den Excelmall som handläggarna använder för beräkning ger bara måttlig 
hjälp. 

 
I de flesta kommuner förekommer att utförare ifrågasätter handläggarnas tidsbedömning och häv-

dar att mer tid behövs för att utföra insatserna. Det behöver inte vara ett tecken på fusk från utföraren, 
utan det finns bara olika syn på behov av tid. För handläggarna i Uppsala blir det svårt att argumen-
tera med utförarna, eftersom de har en multifaktoriell anvisning för att beräkna tid. När det inte finns ett 
tydligt stöd för handläggarnas tidsberäkning är det svårt att motivera att tiden inte utökas efter krav på 
utökad tid. Detta ökar risken att beställd tid drivs mot en allmän ökning av tid. 

 
I utförares skyldigheter ingår enligt avtal och förfrågningsunderlag att signalera till handläggaren när 

en brukares behov minskar och beställd tid kan sänkas. Det saknas dokumentation att Attendo Språk 
och kultur har signalerat minskade behov. 

Hög beviljad tid 
Jämfört med hemtjänst i andra kommuner förefaller andelen brukare med över 100 timmar hemtjänst 
per månad hos Attendo Språk och kultur mycket hög. Utredaren har gjort en överslagsbedömning av 
beställd tid och försökt följa Uppsala kommuns tidsschabloner för olika insatser. Det har inte funnits tid 
eller tillräcklig dokumentation för att göra en detaljerad beräkning, men för besluten om över 100 tim-
mar är utredarens bedömning att det finns större eller mindre tveksamheter i tidsbedömningen för 
samtliga. När det gäller tidsberäkning för personer med mindre än 100 timmar hemtjänst per månad 
bedömer utredaren att tidsberäkningen är tveksam i minst nio fall och möjligen i ytterligare några. Hög 
beviljad tid skulle kunna peka mot att annat än brukarnas behov har påverkat.  

 
Kommunens byte av verksamhetssystem har gjort det svårt att se dokumentation bakåt i tiden, men 

i varje aktuell utredning finns hänvisning till beviljade insatser i utredningen innan. Det har i de flesta 
fall inte skett någon större utökning av beviljade insatser. Denna granskning har inte kunnat följa hur 

Timmar/mån Antal personer 
Under 10 5 
11-30 8 
31-50 5 
51-70 2 
71-100 9 
Över 100 13 
SUMMA 42 
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beräkningar av tid förändrats. Sannolikt beror hög beställd tid till stor del på att utförare anför att mer 
tid behövs. Handläggarna har i sin tur svårt att ifrågasätta detta, med de komplicerade anvisningarna 
för tidsberäkning. Troligen finns generellt en generös praxis för beräkning av tid. 

 
De flesta brukarna har haft hemtjänst i flera år (se avsnitt 2.1), så besluten har följts upp flera 

gånger. I denna granskning har vi inte studerat vad som legat bakom utökningar av tid som skett 
längre tid tillbaka. Några utredningar är motstridiga, där mer insatser beviljas än vad som motiveras av 
hjälpbehovet enligt ADL-bedömningar, som är något år gamla. I utredningarna saknas en förklaring till 
detta. Om det vore ett sätt att felaktigt öka beviljade insatser och tid borde det ha kommenterats i ut-
redningen eller också skulle ADL-bedömningen inte ha klippts in i utredningsdokumentet. 
 

Det finns åtta utredningar och beslut med särskilda brister. Dessa ärenden skulle behöva utredas 
vidare för att säkerställa att det inte funnits någon otillbörlig påverkan på omfattning av insats och be-
räkning av tid.  De har rapporterats separat till ansvariga chefer för vidare hantering. En fördjupad ut-
redning behöver göras genom kontroll av beräknad tid, uppföljning av utförd tid och genomförandeplan 
samt kontakt med brukare och anhörig. Besluten är fattade av olika handläggare. Exemplen skiljer sig 
åt och tyder inte på att det förekommer något återkommande tillvägagångssätt i syfte att få mer omfat-
tande insatser än vad som motiveras av den enskildes behov.  

3.5 Sammanfattning av identifierade brister 
Dokumentationsgranskning kan ge värdefulla upplysningar om handläggningen som kan ge ytterligare 
kunskap om eventuella bedrägerier i hemtjänsten. Den kan också ge svar på om biståndsbesluten föl-
jer nämndens riktlinjer, myndighetens arbetsordning samt om det finns brister i myndighetsutövningen. 
I följande stycken belyses faktorer som påverkar möjligheten att genom dokumentationsgranskning ge 
svar på de frågor som kommunen önskar få besvarade. I relation till kommunens riktlinjer och all-
männa regler kring handläggning och dokumentation konstaterar utredningen utöver vad som framgår 
enligt ovan följande brister som sammanfattas i kommande stycken.  

Uppgifter saknas 
Även om hälsotillståndet i stort styrker behov av insatser är det i många utredningar svårt att följa och 
förstå vad som föranleder en förändrad insats.  

 
Utredningsmallen i Lifecare skiljer sig från mallen i det tidigare verksamhetsstödet. Det finns ingen 

tydlig rubrik där handläggaren kan ange hur utredningen aktualiserades, det vill säga om kontakt före-
kommit innan brukaren gjorde ansökan. Det finns inte heller en rubrik för utredningens genomförande, 
det vill säga vilka kontakter har tagits för att inhämta uppgifter och om kontakten skett via telefon eller 
personligt möte. Det förekommer att dessa uppgifter finns i utredningen, men också att de saknas. 
Uppgifterna är viktiga i en rättssäker handläggning. När uppgifterna saknas försvåras bedömningen av 
om biståndshandläggningen är korrekt genomförd. Utredningsmallen bör kompletteras för att säkra att 
uppgifterna kommer med. 

Omfattande tid och svårt att följa tidsberäkning 
Utredaren konstaterar att de granskade besluten är omfattande sett till antalet timmar som beställs. 
Därtill är det i flera fall svårt att följa vad som ligger till grund för tidsberäkningen och hur tidsberäk-
ningen genomförts. Regelverket är komplext i Uppsala kommun för beräkning av tid.  

Brukaren behöver komma till tals 
Brukaren ska komma till tals ur rättssäkerhetssynpunkt och för att säkerställa att brukarens behov till-
godoses genom hemtjänstinsatserna.  Syftet med uppföljning av beslut är att brukaren får möjlighet att 
påverka och att handläggaren säkerställer att brukaren är nöjd med insatserna och kvaliteten. För att 
det ska kunna ske behöver handläggaren ha kontakt med brukaren direkt och anlita tolk för de perso-
ner som inte talar svenska. Anhöriga bör inte anlitas som tolk, utan en neutral och auktoriserad tolk 
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bör anlitas vid besök och telefonsamtal. Att utredningarna i så hög utsträckning utförs via telefon end-
ast med anhörig är en brist. Det är svårt att bedöma brukarens behov utan att träffa personen. 

Rehabiliterande perspektiv saknas 
Brukarens egen förmåga att ta hand om sin personliga vård, och delta i vardagens aktiviteter är spar-
samt beskriven i utredningarna eller saknas. Ibland anges som mål och syfte med insatserna att bru-
karens egen förmåga ska bibehållas, men det framgår inte vilka förmågor, som handläggaren syftar 
på. Att bibehålla och stärka den enskildes förmåga ingår i målen i Socialtjänstlagen och är en av grun-
derna till utredningsmetodiken IBIC (Individens Behov i Centrum) som handläggarna använder. Om 
brukarna är aktiva och delaktiga efter förmåga i sin vardag mår de bättre både fysiskt och psykiskt och 
de behåller sin förmåga längre tid.  

Brukarens identitet måste vara fastställd 
Handläggaren måste försäkra sig om att brukaren är den som hen utger sig att vara. Om så inte sker 
finns risk att någon beviljas insatser på fel grund och kan möjliggöra välfärdsbrott. 
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4. Slutsatser  
Har det förekommit bedrägerier i biståndshandläggningen? 
Dokumentationsgranskningen har inte kunnat styrka att brott har begåtts av i handläggningen. Det 
finns inga tecken på att bedrägerier förekommit som baseras på den dokumentation som finns till-
gänglig genom vald metod.  

 
Följer biståndsbesluten nämndens riktlinjer, myndighetens arbetsordning eller finns brister i 
myndighetsutövningen? 
Kommunens uppföljning av besluten har enligt utredaren skett med rimlig regelbundenhet. Volymerna 
för de granskade besluten är mycket höga och har så varit över längre tid. Några avvikande utök-
ningar i gällande beslut under den granskade perioden har inte skett.  

 
Utföraren kan inte frånsäga sig ansvar för höga volymer då de har ett löpande ansvar att uppmärk-

samma kommunen på avvikelser. Om till exempel den tid som krävs för att tillgodose brukarens bevil-
jade insatser understiger den tid som meddelats i beställningen ska biståndshandläggaren uppmärk-
sammas på detta av utföraren. Några sådana beteenden har inte kunnat iakttas i något av de 
granskade fallen.  

 
Brister i handläggning kan utnyttjas av en utförare som vill möjliggöra bedrägerier. Brister gör det 

också svårare att utreda eventuella fel eller oegentligheter som kan ha förekommit historiskt genom 
dokumentationsgranskning.  

 
Granskningen har kunnat konstatera allvarliga brister i handläggningen, som gör det svårt att be-

döma hur väl beslutet svarar mot den enskildes behov. Att dokumentationen är bristfällig gör även att 
det är svårt att ta ställning till om eventuella skillnader skulle bero på medvetet agerande eller om det i 
stället beror på andra faktorer. 

  
De brister som iakttagits är av varierande karaktär, där vissa är mycket allvarliga. Det finns även 

brister av systematisk natur, det vill säga att de återkommer i ett stort antal av de granskade utred-
ningarna. Det finns också brister i handläggningen vad gäller följsamhet till riktlinjer för bistånd och 
otydliga beslutsunderlag.  

 
Vissa brister som identifierats kan härledas till annorlunda arbetssätt i samband med pandemin, där 

framför allt hembesök undvikits. Därtill har kommunens byte av verksamhetssystem föranlett svårig-
heter för handläggarna. Samtidigt kan det faktum att kommunen bytt system ha försvårat för utredaren 
att följa händelseförlopp som ligger till grund för den aktuella granskningen. 

 
Dokumentationsgranskningen ger stöd för att förvaltningen behöver ta fram en plan för hur den sys-

tematiskt ska arbeta för att förebygga bedrägerier inom hemtjänsten framgent. I detta ingår fortsatt för-
djupat utrednings- och uppföljningsarbete kring de enskilda fall som utredaren rapporterat separat till 
ansvariga chefer. Därtill finns behov av ett mindre komplicerat stöd för beräkning av tid och förbättring 
av utredningsmallen. Vidare visar utredningen att det finns behov av att stärka kompetens för hand-
läggning och att förvaltningen säkerställer efterlevnad av rutiner vid handläggning i det aktuella områ-
det.  
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Bilaga 1 Definitioner 
ADL-bedömning Aktiviteter i Dagligt Liv – bedömning av en persons förmåga att 

klara vardagliga aktiviteter t.ex att äta, klara sin hygien, förflytta 
sig och sköta om sitt hem. Bedömningen görs vanligen av en 
arbetsterapeut. 

Bedömning av handläg-
gare 

Fastställande av en persons behov av och rätt till insatser 

Beställning Uppdrag till en utförare. Beställning innehåller information om 
brukarens behov och vilka insatser som hen har rätt till och öv-
riga uppgifter som utföraren behöver för att kunna utföra sitt 
uppdrag. I beställning ingår delar av fakta från handläggarens 
utredning samt beräknad tid för att utföra insatserna. 

Beställd tid Den tid som beräknas åtgå för att utföra beviljade insatser för 
en brukare. 

Biståndshandläggning En process som styrs främst av socialtjänstlagen och förvalt-
ningslagen. I processen ingår att inhämta fakta, bedöma behov 
av och rätt till insatser, fatta beslut, beställa insatser hos vald 
utförare och följa upp beslutet. Processen beskrivs närmare i 
Bilaga 3. 

Brukare En person som har hjälp av hemtjänst 
Egen-vård Kan beviljas för en person som själv förstår och kan ta ansvar 

för medicinering och liknande, men behöver hjälp för att klara 
det fysiskt. Det krävs ett intyg från legitimerad personal för att 
styrka att personen kan ta ansvaret för sin behandling.  

IBIC Individens Behov I Centrum – en modell för utredning och 
dokumentation som rekommenderas av Socialstyrelsen. Behov 
beskrivs i livsområden. Mål och uppföljning är viktiga delar. 

Utredning Sammanställning av fakta, som hämtas från brukare/ den som 
söker hjälp, anhörig, sjukvård mm. Sammanställningen är 
grund för bedömning och beslut om insatser. Se vidare Bilaga 
3. 
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Bilaga 2 Uppgifter som ingår i 
dokumentationsgranskningen 
 
Om utredningarna 

• Beslutsfattare 
• Ordinarie handläggare (om annan än beslutsfattare) 
• Beslutsdatum 
• Vem har initierat utredningen (brukare, anhörig, handläggare, utförare) 
• Har utredningen skett via personlig kontakt eller per telefon? 
• Vilka har handläggaren kommunicerat med (brukare, anhörig, utförare, annan) 

 
Om brukaren 

• Finns en tillräcklig beskrivning av brukarens hälsotillstånd, som motiverar beviljade 
insatser? 

• Är hälsotillståndet styrkt av läkarintyg, ADL-bedömning eller liknande? Datum och in-
tygsskrivare 

• Har brukaren de hjälpmedel som behövs med hänsyn till hälsotillståndet? ( vilket kan 
påverka behovet av hemtjänstinsatser) 

• Är brukarens egen förmåga beskriven? 
• Framgår brukarens åsikt om sina behov av hjälp och om föreslagna insatser? 
• Finns ombud, god man eller förvaltare? 
• Har tolk anlitats vid behov i kontakterna? 
• Har brukarens identitets fastställts vid handläggarens första kontakt? 

 
Om beviljade insatser 

• Är beviljade insatser rimliga i förhållande till det beskrivna hälsotillståndet? 
• Om dubbelbemanning är beviljat – är behovet styrkt? Framgår det för vilka moment 

dubbelbemanning beviljats? 
• Om egen-vård är beviljad – är det rimligt med avseende på beskrivet hälsotillstånd? 

Finns egen-vårdsintyg? 
 

Om beviljad tid 
• Är beviljad tid rimlig i förhållande till beskrivet behov och insatser? Stämmer det med 

kommunens riktlinjer? 
•  Om beslutet avser utökning av beviljad tid – finns en tydlig beskrivning av varför utö-

kad tid behövs? Vem har initierat behov av utökad tid eller insats – brukaren, anhörig 
eller utföraren? 

 
Övrigt 

• Finns något som är avvikande från normal handläggning? 
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Bilaga 3 Vad innebär biståndshandläggning? 
Biståndshandläggning är en process, som styrs av socialtjänstlagen, förvaltningslagen, Soci-
alstyrelsens råd och författningar, samt kommunens riktlinjer. Biståndshandläggning består 
av följande delar. 

 
Aktualisering. En person som önskar hjälp till exempel hemtjänst vänder sig till en handläggare.  Det-
samma gäller en person, som redan har hemtjänst, men önskar en förändring av insatsen. Aktuali-
sering kan också ske av anhörig, sjukvården eller någon annan, som har kontakt med en person, som 
bedöms behöva hjälp. En handläggare aktualiserar som start på processen att följa upp ett tidigare 
beslut. 

 
Utredning: Om en utredning ska inledas förutsätts att personen, det gäller ansöker om insats, dvs 
önskar någon insats. Den enskilde kan företrädas av god man, förvaltare eller någon som fått en full-
makt. Utredning innebär att fakta inhämtas, för att styrka personens behov av och rätt till insats/er, el-
ler fastslå att behov inte finns. Fakta inhämtas främst från personen själv och med samtycke av anhö-
rig, sjukvård eller annan. Vilka och hur omfattande fakta som inhämtas styrs av vad som behövs för att 
styrka behovet i det enskilda fallet. 
 
Bedömning: Handläggaren gör en sammanvägning av inhämtade uppgifter och bedömning om upp-
gifterna styrker behov av och rätt till den/de insats/er som ansökan gäller. 

 
Beslut: Handläggaren fattar beslut om att bevilja, avslå, eller delvis avslå ansökan om insats/er. I 
Uppsala fattas beslut om hemtjänst vanligen för ett år. Handläggaren skickar ett beslutsmeddelande 
till personen som det gäller. 

 
Val av utförare: Den enskilde väljer vilken av Uppsalas godkända utförare, som ska utföra den/de be-
slutade hjälpinsatserna. Handläggarna ger information och vid behov vägledning i val av utförare. Väg-
ledning sker på ett konkurrensneutralt sätt. 

 
Beställning: Beställning är ett uppdrag till den valda utföraren. Beställning innefattar de uppgifter som 
utföraren behöver för att kunna utföra uppdraget. Delar av handläggarens utredning ingår i beställ-
ningen. Handläggaren gör en beräkning av vilken tid som kommer att åtgå för att utföra beviljade in-
satser och detta anges i beställningen. Beställningen överförs till den valda utföraren via verksamhets-
systemet Lifecare. 

 
Uppföljning: Uppföljning av beslut ska ske minst årligen enligt Uppsala kommuns riktlinjer. Handläg-
garen tar kontakt med brukaren för att följa upp att insatserna fungerar, om insatserna stämmer med 
behovet och om brukaren är nöjd med kvalitén. I uppföljning ingår att inhämta uppgifter om utförandet 
till exempel utförarens genomförandeplan, hur mycket tid som utförts och övriga uppgifter från utföra-
ren. Efter uppföljning görs en ny utredning och ett nytt beslut fattas för nästkommande period om be-
hov av insats/er kvarstår. 
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