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Granskning av intern kontroll av rapporterad tid  
i hemtjänsten 

   

 

Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska om äldrenämnden har en 
tillräcklig intern kontroll av utförd tid i 
hemtjänsten. Granskningen avser 
äldrenämnden. 
 

Iakttagelser och slutsatser 
Sedan år 2011 har de utförda timmarna 
inom hemtjänsten ökat medan antalet 
brukare som får stöd har blivit något färre. 
Mellan oktober 2011 och oktober 2015 
ökade de utförda timmarna med 37 
procent och den utbetalda ersättningen 
med 43 procent, medan antalet personer 
med hemtjänst hade minskat med 6,4 
procent. 
 
Kravet på utförarnas rapportering av  
utförd tid framgår av ”Regler för ersättning 
av utförd tid” som tagits fram av sociala 
nämndernas förvaltning. Varje månad 
granskas utförarnas rapporterade men 
biståndshandläggarna involveras inte i 
granskningen utan den görs på 
övergripande förvaltningsnivå.  

 
Det finns inga inbyggda kontroller i 
systemen för att registrera och rapportera 
tid vilka skulle kunna minska risken för fel i 
rapporteringen. Den uppföljning och 
kontroll som görs av efterregistrerad tid är 
otillräcklig. 
 
Slutsatsen är att äldrenämnden inte har 
säkerställt att det finns en tillräcklig intern 
kontroll av utförarnas tid. 

 
 
 
 

 
Rekommendationer 
 

 Överväg att låta biståndshandläggarna 
svara för månadavstämningen av utförd 
tid jämfört med beviljad tid. 

 Gör månadsvis uppföljning av omfatt-
ningen på efterregistrerad tid per utförare.  

 Gör återkommande riskanalyser av 
ersättningsprocessen. 

 Förtydliga kontrollerna som ingår i den 
månadsvisa granskningen. 

 Säkerställöverensstämmelsen mellan den 
enskildes beslutade tid och planerade tid 
med stöd av bedömningsmodell och 
uppföljning,   

 Inför så långt det är möjligt inbyggda 
kontroller som förhindrar att fel uppstår, 
t.ex. felloggningar.  

 Inför en effektiv rutin för att hantera behov 
av tillfälliga insatser utöver beslutad tid. 

 Ställ krav på att utförarna ska ha skriftliga 
rutiner för registrering av tid. 

 

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till Äldrenämnden, styrelsen för proAros och 
Skultuna kommundelsnämnd för yttrande senast 
den 2015-05-31.  
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, 
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund  
tfn 0705 -19 14 00 eller revisionssekreterare  
A Björnsson tel. 021-39 29 21. 
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