
 

 

 

En uppföljande granskning av  

LSS inkl ej verk-
ställda beslut 
Kommunens revisorer har genomfört en upp-
följning av den granskning som genomfördes 
2018 avseende LSS.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om 
vård- och omsorgsnämnden har vidtagit till-
räckliga åtgärder för att komma tillrätta med 
de utmaningar som lyftes i den tidigare 
granskningen.  

Vi anser att vård- och omsorgsnämnden har 
vidtagit vissa åtgärder men att det återstår en 
del arbete. 

Uppföljningar görs inte i enlig-
het med lagkravet 

 I den tidigare granskningen framkom allvar-
liga brister gällande uppföljning av beslut. 
Enligt lagstiftningen ska uppföljning göras 
var 6:e månad men detta görs endast vid sig-
naler. Förvaltningen har arbetat intensivt 
med förbättringar och det nya verksamhets-
systemet som ska införas kommer också att 
innebära bättre förutsättningar att följa upp 
besluten.  

Hög personalomsättning 

Ingen strukturerad analys har gjorts av orsa-
kerna till den höga personalomsättningen. 
Rekrytering av nya medarbetare pågår men 
det är svårt att hitta erfarna LSS- handläg-
gare. Enheten har varit underbemannad en 
längre tid vilket innebär att det inte har fun-
nits utrymme att prioritera utvecklingsar-
betet. 

Utredningstiden har minskat 
men ökar igen 

I den tidigare granskningen var utredningsti-
den 25 % högre än i jämförbara kommuner. 
Utredningstiden har minskat 2019-2020 men 
har ökat under 2021.  
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Antalet beviljade insatser 
överstiger jämförbara kommu-
ner 

Enligt uppgift förekommer fler avslag nu än 
tidigare men fortfarande är antalet insatser 
på en hög nivå i Östersund. 

Samlokalisering på boende 

Problematiken kring boendesamordning är 
löst. Kommunen har satsat på att öka boen-
destödet vilket har inneburit att antalet boen-
deplatser har minskat. 
 
 
 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00026-2021 
Rapporten kan även hämtas på: Kommunrevisionens hem-
sida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor 
070-24 29 426 
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