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Granskning av kontroll av fakturor från externa 
uppdragsföretag 

Granskningen 
Kommunala tjänster läggs ut på externa utförare i allt större utsträckning. 
Under 2011 köpte Omvårdnadsnämnden tjänster för 215 mkr. Det avsåg både 
ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende, LSS-boende och personliga assi-
stenter. Egenregiproduktionen omfattade 925 mkr 2011, 81 % av verksamhe-
ten och externa utförare utförde 19 % av tjänsterna. 
 
Syftet med granskningen var att  

• analysera likvärdigheten i ersättningsmodellerna för verksamhet i 
egen regi och externa utförare  

• granska avtalens reglering av ersättning, kontroller och sanktioner  
• granska intern kontroll i utbetalning av ersättning för utförda tjänster 

 
Granskningen har genomförts av en konsult: BDO och avsett perioden januari-
mars 2012, men förändringar i april har noterats.  
 

1. Ersättningsmodeller: Efter införande av LOV i april 2012 har ersätt-
ningsprinciperna anpassats så att inga väsentliga skillnader finns mel-
lan egen regi och externa utförare.   

2. Avtal: Hantering av momskompensation och sanktioner skiljer sig mel-
lan avtalen. Grunderna för ersättning för dagverksamhet är oklara. 
Seriositetskontroller: En löpande uppföljning av leverantörerna när 
det gäller betalningsanmärkningar, kreditvärdighet och om skatter och 
avgifter betalas i tid har inte gjorts.  
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3. Intern kontroll i utbetalningar: 
Ansvarsfördelning: Ansvarig för upphandling och verksamhet kontrol-
lerar och attesterar inte fakturorna. Kvalitetskontroll och ekonomisk 
kontroll ligger alltså organisatoriskt på skilda enheter inom Omvård-
nad Gävle.  
Fakturakontroll:  
• Underlagen från verksamhetssystemen har inte varit korrekta och 

tillförlitliga.  
• Avvikelser finns, men dokumentation av upptäckta fel saknas. Nå-

gon rättelse eller kreditfaktura finns inte under granskad period. 
• För en av de större leverantörerna har utbetalningsunderlag upp-

rättats av förvaltningen, enligt ett gammalt avtal, i stället för faktu-
rering från företaget.  

Sekretess: Sekretessbelagda uppgifter finns på fakturorna. När faktu-
rorna skannas sker inte sekretessbeläggning direkt utan först när fak-
turan når Omvårdnad Gävle. 
Budgetkontroll: Varje leverantör redovisas med en egen ansvarskod, 
vilket ger en möjlighet att bedöma rimlighet i debiteringen utifrån bud-
get för upphandlade verksamheter. Leverantörer enligt LOV är däremot 
mer svårbudgeterade eftersom vårdtagaren själv väljer utförare. 

 
Förvaltningen har faktagranskat rapporten. Granskningsrapporten föredrogs 
2012-08-28 av BDO och behandlades i revisorskollegiet 2012-09-18. Svar 
begärdes från Omvårdnadsnämnden och har behandlats på revisorskollegiets 
sammanträde 2012-11-27. 

Svaret redovisar att följande åtgärder kommer att vidtas utifrån rapporten: 

Revisorernas anmärk-
ningar 

Åtgärder 
- Avtal 

Hantering av momskom-
pensation och sanktioner 
skiljer sig mellan avtalen 

Upphandlingarna har skett vid olika perio-
der, därav olika hantering gällande moms-
frågan och sanktionerna i LOU upphandlad 
verksamhet. Beaktas i kommande upp-
handlingar 

Seriositetskontroller: En 
löpande uppföljning av le-
verantörer har inte gjorts 

Förslaget från revisorerna att göra detta i 
samband med kvalitetsuppföljning anam-
mas och kommer att arbetas in i avtalen.  
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Revisorernas anmärk-
ningar 

Åtgärder 
− Intern kontroll i utbetalningar 

 Ansvarsfördelning: 

Ansvarig för upphandling 
och verksamhet kontrolle-
rar och attesterar inte fak-
turorna 

Ansvarig för upphandling och verksamhet 
kontrollerar och attesterar från och med au-
gusti fakturorna. 

 Fakturakontroll 
Rutin för hantering av 
fakturor från externa utfö-
rare är inte uppdaterad 

Rutin för leverantörsfakturor kompletteras 
med särskild rutin för Lou upphandlad vård 
och omsorgsverksamhet samt valfrihet, gäl-
lande vad, vem . Klart 30 november 2012 

Bristfälligt underlag på 
fakturan 

Ekonom tar fram underlag för vad fakturan 
ska innehålla. När det gäller Särskilt boende, 
antal kunder, tomdygn, lägenhetsnummer. 
Genomgång utifrån detta kommer att ske 
med varje leverantör, Skall vara klart 30 no-
vember 2012 

Avvikelser finns men do-
kumentation saknas 

Permanent anteckning görs i fakturasystemet 
för att dokumentera rättningar och hänvis-
ningar till kreditfakturor av hemtjänstfaktu-
ror. Är genomfört. 

Felaktiga underlag från 
verksamhetssystemet 

Revisionen genomfördes under en period då 
förvaltningen bytte verksamhetssystem och 
vissa inkörningsproblem inträffade, vilket 
krävde vissa justeringar. Leverantören av 
verksamhetssystemet har tillsammans med 
omvårdnads it- enhet arbetat för att lösa pro-
blemen. Ekonom kontrollerar underlaget när 
det avviker med systemansvariga samt re-
spektive handläggare.   

För en av de större leve-
rantörerna har utbetal-
ningsunderlag upprättats 
av förvaltningen 

Förvaltningen upprättar inte egna utbetal-
ningsunderlag längre. Det upphörde den 1 
april 2012 

 Sekretess 
Sekretessbelagda uppgif-
ter finns på fakturorna. 
När fakturorna skannas in 
sker inte sekretessbelägg-
ning direkt utan först när 
fakturan når omvårdnad. 

Ekonomienheten på kommunledningskonto-
ret tittar på möjligheterna att sekretessbeläg-
ga tidigare. Lösningar finns och KLK åter-
kommer med besked om vilken lösning som 
ska väljas. 
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Revisorernas slutsatser 
De brister i intern kontroll, organisation och rutiner som framkommit vid 
granskningen har resulterat i en serie åtgärder. 
Med de föreslagna åtgärderna kommer nämndens interna kontroll att stärkas 
för att säkerställa att rätt ersättning utbetalas, enligt överenskommelse i avtal 
och för faktiskt utfört arbete.  
 
Revisorerna ser det som positivt att nämnden hanterat synpunkterna på ett 
konstruktivt sätt. I den löpande granskningen av nämndens interna kontroll 
kommer den nya rutinen följas upp. 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: 

1. ”Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag” 
Granskningsrapport från BDO 

2. Svar från Omvårdnadsnämnden 
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Granskning av kontroll av fakturor från externa 
uppdragsföretag 

Granskningen 
Kommunala tjänster läggs ut på externa utförare i allt större utsträckning. 
Under 2011 köpte Omvårdnadsnämnden tjänster för 215 mkr. Det avsåg både 
ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende, LSS-boende och personliga assi-
stenter. Den egna regiproduktionen omfattade 925 mkr 2011, 81 % av verk-
samheten och externa utförare utförde 19 % av tjänsterna. 
 
Syftet med granskningen är att  

• analysera likvärdigheten i ersättningsmodellerna för egen regi-verk-
samhet och externa utförare  

• granska avtalens reglering av ersättning, kontroller och sanktioner  
• granska intern kontroll i utbetalning av ersättning för utförda tjänster 

 
Granskningen har genomförts av en konsult: BDO och avsett perioden januari-
mars 2012, men förändringar i april har noterats.  
 

1. Ersättningsmodeller: Efter införande av LOV i april 2012 har ersätt-
ningsprinciperna anpassats så att inga väsentliga skillnader finns mel-
lan egen regi och externa utförare.   

2. Avtal: Hantering av momskompensation och sanktioner skiljer sig mel-
lan avtalen. Grunderna för ersättning för dagverksamhet är oklara. 
Seriositetskontroller: En löpande uppföljning av leverantörerna när 
det gäller betalningsanmärkningar, kreditvärdighet och om skatter och 
avgifter betalas i tid har inte gjorts.  
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3. Intern kontroll i utbetalningar: 
Ansvarsfördelning: Ansvarig för upphandling och verksamhet kontrol-
lerar och attesterar inte fakturorna. Kvalitetskontroll och ekonomisk 
kontroll ligger alltså organisatoriskt på skilda enheter inom Omvård-
nad Gävle.  
Fakturakontroll:  
• Underlagen från verksamhetssystemen har inte varit korrekta och 

tillförlitliga.  
• Avvikelser finns, men dokumentation av upptäckta fel saknas. Nå-

gon rättelse eller kreditfaktura finns inte under granskad period. 
• För en av de större leverantörerna har utbetalningsunderlag upp-

rättats av förvaltningen, enligt ett gammalt avtal, i stället för faktu-
rering från företaget.  

Sekretess: Sekretessbelagda uppgifter finns på fakturorna. När faktu-
rorna skannas sker inte sekretessbeläggning direkt utan först när fak-
turan når Omvårdnad Gävle. 
Budgetkontroll: Varje leverantör redovisas med en egen ansvarskod, 
vilket ger en möjlighet att bedöma rimlighet i debiteringen utifrån bud-
get för upphandlade verksamheter. Leverantörer enligt LOV är däremot 
mer svårbudgeterade eftersom vårdtagaren själv väljer utförare. 

 
Förvaltningen har faktagranskat rapporten. Granskningsrapporten föredrogs 
2012-08-28 av BDO och slutbehandlades i revisorskollegiet 2012-09-18. 

Revisorernas slutsatser 
Nämndens interna kontroll av att rätt ersättning utbetalas, enligt överens-
kommelse i avtal och för faktiskt utfört arbete, bör stärkas.  
 
Ansvaret för den ekonomiska kontrollen och kvalitetskontrollen bör organisa-
toriskt slås samman. Det förbättrar möjligheterna till god intern kontroll och 
även att avtalen tydliggörs i nästa upphandling om den ekonomiska uppfölj-
ningen visar sig svår att genomföra. 
 
Rutinerna måste uppdateras och förtydligas. Vilka kontroller ska genomföras? 
Vilka underlag ska man utgå ifrån? Vem ska utföra kontrollerna och hur ska de 
dokumenteras? Brister i underlag, dokumentation och att förvaltningen själv 
upprättat underlag för utbetalning i vissa fall är mycket otillfredsställande och 
inte god intern kontroll.  
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Att löpande följa leverantörers ekonomiska status blir viktigare med fler små 
och nystartade företag inom hemtjänst. En leverantör som hamnar i ekono-
miska svårigheter, kan också få svårt att uppfylla sina åtaganden gentemot 
vårdtagarna, d v s detta har betydelse även för kvalitén. En rekommendation 
är att göra denna kontroll inför kvalitetsuppföljningar hos leverantören.  
 
Fråga till nämnden: 
 
Vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av rapporten? 
Svar önskas senast 5 november 2012. 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: 

1. ”Granskning av kontroll av fakturor från externa uppdragsföretag” 
Granskningsrapport från BDO 
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 SAMMANFATTNING 
 
Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av hur fakturor från externa uppdragsföretag 
kontrolleras för att se till att rätt debitering sker och att inte omedvetna eller medvetna fel före-
kommer. Det handlar om äldreomsorg i särskilt boende, äldreomsorg i ordinärt boende (hemtjänst) 
samt LSS-insatser. Det är Omvårdnadsnämnden och Omvårdnad Gävle som ansvarar för den granska-
de verksamheten. BDO Consulting Group AB (BDO) har genomfört granskningen i enlighet med upp-
dragsgivarens direktiv. 
 
Vi har konstaterat att ett omfattande förändringsarbete har genomförts inom Omvårdnad Gävle 
under det senaste året och att förbättrings- och utvecklingsarbete pågår. 
 
Ett nytt verksamhetssystem Treserva har införts från och med den 1 mars 2012 och ersatt tidigare 
system Omfale. Treserva används för registrering och rapportering av biståndsbeslut, social doku-
mentation, avvikelserapportering m.m. Systemet används av såväl biståndshandläggare, boende-
samordnare, MAS som utförare såväl egna som externa. Tidrapporteringssystemet TES är detsamma 
som tidigare. 
   
Från och med den 1 april 2012 har ett nytt valfrihetssystem införts för hemtjänst i ordinärt boende. 
Avtal har inledningsvis träffats med sex externa utförare enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
och ersätter tidigare upphandlade avtal (fyra stycken) enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphand-
ling. Vår granskning har omfattat samtliga fakturor från externa utförare under januari till mars 
2012.  
 
Enligt vår uppfattning är det viktigt att vid bedömningen av granskningens resultat ta hänsyn till de 
förändringar av ersättningssystem och verksamhetssystem som skett under första kvartalet 2012 och 
att granskningen genomförts i ett övergångsskede mellan olika system. Vi rekommenderar därför att 
en uppföljande granskning genomförs efter att de nya avtalen och systemen varit igång under en 
lite längre tid. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att nu gällande avtal i huvudsak är tillräckligt tydliga när det gäller 
grunder för ersättning och villkor för ersättning. Vi har dock noterat vissa skillnader i hanteringen av 
frågan om momskompensation mellan olika avtal. Vi rekommenderar därför att principerna för han-
tering och redovisning av momskompensation ses över och klargörs. Vi har även noterat att det finns 
skillnader mellan avtalen i hur man reglerar sanktionsmöjligheter. Vår rekommendation är att en 
översyn görs av sanktionsmöjligheterna i respektive avtal. Vi anser att samtliga avtal bör ges en 
enhetlig och likartad utformning. Vi rekommenderar även att en översyn görs av gällande avtal med 
Förenade Care AB rörande dagverksamheten som klargör grunderna för ersättning och fakturering. 
  
Vad gäller den interna kontrollen av fakturor från externa utförare har granskningen visat att denna 
behöver stärkas och utvecklas. Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att rätt ersättning utgår 
till de externa utförarna. Det gäller framförallt att säkerställa att de listor som utgör underlag för 
den interna kontrollen som tas ut från TES och verksamhetssystemet Treserva är korrekta och till-
förlitliga samt att upptäckta fel/brister som upptäcks vid fakturakontrollen tydligt och konsekvent 
dokumenteras. Vi föreslår att nuvarande rutin för hantering av fakturor från externa utförare från 
1997 uppdateras och att en särskild rutin utarbetas för de avtalsbundna tjänsterna inom hemtjänst, 
särskilt boende för äldre, LSS-boende samt placeringar inom socialpsykiatrin. Vi anser att en sådan 
rutin tydligt bör ange vilka kontroller som ska göras och av vem samt hur eventuella konstaterade 
brister ska dokumenteras. När det gäller underlagen för fakturakontrollen avseende olika typer av 
boende anser vi att en rutin bör utarbetas som tydliggör hur dessa kontroller ska ske utifrån gällan-
de avtal.  
 
Vi har noterat att personnamn, personnummer och sjukdomstillstånd anges i vissa fakturor och ef-
tersom fakturan avidentifieras först när den når Omvårdnad Gävle föreslår vi, av sekretesskäl, att 
förvaltningen överväger någon annan form av identifikation. 
 
Slutligen rekommenderar vi en översyn av gällande attestförteckning så att den bättre anpassas till 
kommunens attestreglemente d.v.s. att ansvarskod och beslutsattest tydligt kopplas till verksam-
hets- och budgetansvar. En mer detaljerad redovisning av våra synpunkter och förslag till förbätt-
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ringsåtgärder lämnas dels under avsnitt 4 Redovisning av iakttagelser (under rubriken Bedömning 
och kommentarer till respektive revisionsfråga) dels under avsnitt 5 Slutsatser och rekommendatio-
ner. 
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1 UPPDRAGET 

1.1 Bakgrund 
Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av hur fakturor från externa uppdragsföretag 
kontrolleras för att se till att rätt debitering sker och att inte omedvetna eller medvetna fel före-
kommer. Det handlar om äldreomsorg i särskilt boende, äldreomsorg i ordinärt boende (hemtjänst) 
samt LSS-insatser. Det är Omvårdnadsnämnden och Omvårdnad Gävle som ansvarar för den granska-
de verksamheten. BDO Consulting Group AB (BDO) har fått i uppdrag att genomföra granskningen. 

1.2 Syfte 
BDO ska med utgångspunkt i vad som anges i anbudsförfrågan ge revisorerna ett underlag för att 
bedöma att kontrollen, som genomförs av fakturor från externa uppdragsföretag, är sådan att den 
säkerställer att ersättningen som betalas ut är riktig. Granskningen ska utgå från, förutom gällande 
avtal, de rutiner, system och riktlinjer som finns för fakturakontroll.  
 
Dessutom ska ett stickprov av fakturor kontrolleras mot underlag för fakturering, där avtalen så 
medger. Denna del av granskningen utförs hos berörda uppdragsföretag. Urvalet sker i samråd med 
Revisionskontoret. Om denna kontroll med utgångspunkt i avtalen inte är möjlig, ska detta framgå 
av granskningsrapporten.  
 
Vidare menar revisorerna att en likabehandling så långt möjligt mellan egenregiverksamhet och 
uppdragsföretag är viktig. Detta gäller även formerna för ersättning för utförd verksamhet.  Reviso-
rerna vill ha svar på om ersättningen sker utifrån beslutade insatser eller utifrån utförda insatser. 
Principer för debitering vid sjukhusvistelse, dödsfall eller vistelse hos anhöriga det vill säga vid de 
tillfällen när ingen tjänst utförs, ska också jämföras mellan egenregiverksamhet och externa upp-
dragsföretag. Efterlevnaden av dessa principer ska kontrolleras stickprovsvis. 
 
Syftet med granskningen är att: 
 
1. Verifiera om kontroll- och uppföljningsmöjligheter för kommunen samt möjlighet till insyn för 
allmänhet och revisionen enligt kommunallagens krav har skrivits in i avtalen med de externa upp-
dragsföretagen. 
2. Verifiera om både egenregiverksamhet och externa uppdragsföretag får ersättning enligt samma 
principer för utförda tjänster respektive när ersättning inte utgår. 
3. Genomlysa den interna kontrollen i fakturabetalningsrutinen. 

1.3 Revisionsfrågor 
Principer för ersättning för utförda tjänster 

• Hur ser ersättningsmodellen ut för egenregi respektive externa uppdragsföretag? Är den lika 
eller finns skillnader? 

 
Avtal med externa uppdragsföretag 

• Har kontroll- och uppföljningsmöjligheter för kommunen samt möjlighet till insyn för all-
mänhet och därmed revisionen enligt kommunallagens krav skrivits in i avtalen med de ex-
terna uppdragsföretagen? 

• Är avtalen tydliga på vilka grunder fakturering får ske? 
• Hur ofta ska fakturering ske? 
• Finns sanktioner avtalade om fakturering görs på felaktiga grunder eller om inte avtalad 

kvalitet och eller kvantitet levereras? 
 
Kontrollåtgärder utförda av Omvårdnadsnämnden 

• Vilka kontrollåtgärder genomförs? 
• Vilken kvalitet har kontrollåtgärderna? 
• Är fakturorna tillräckligt specificerade för att vara möjliga att kontrollera? 
• Hur många- och vilka fel har konstaterats vid dessa kontroller? Är felen dokumenterade? 
• Hur ofta görs sådana kontroller? 
• Vilka åtgärder vidtas med anledning av upptäckta fel? 
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• Genomförs någon form av preventiva åtgärder för att undvika felaktigheter? Utbildning, in-
formation eller dylikt? 

• Hur kontrolleras vistelser hos anhörig/sjukhusvistelse/dödsfall? 
 
Stickprovskontroll av fakturaunderlag från externa uppdragsföretag 
• Hur dokumenteras vistelser hos anhörig/sjukhusvistelse/dödsfall? Innebär det att debitering 

för tjänster inte görs? 
• Hur ser underlaget för valda fakturor ut? 
• Stämmer antal dagar vid boende med fakturerade dagar? 
• Stämmer beslutad/utförd tid vid hemtjänstbesök med fakturerad tid? 
 
Förbättringsförslag 
Konsulten ska komma med förslag till förbättringar som stärker den interna kontrollen om det 
visar sig vid granskningen att det finns behov av detta. 

1.4 Revisionskriterier 
• Det av Kommunfullmäktige fastslagna attestreglementet. Antaget av KF 1999-05-31 (§ 125) 

senast uppdaterad 2012-02-23.  
• Omvårdnadsnämndens egna system och rutiner.  
• De av Omvårdnadsnämnden tecknade avtalen med uppdragsföretagen.   
• Omvårdnadsnämndens ersättningsmodeller för egenregi respektive externa uppdragsföretag. 
• Kommunallagens krav på kontroll och uppföljning av entreprenader samt möjlighet till insyn 

för allmänheten (KL 3 kapitel 19 § och 19a §). 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Förvaltningslag (1986:223) 

 
Vi kommer vid granskningen även att beakta:  
 

• Socialtjänstlagens bestämmelser om dokumentation bl.a. vad gäller dokumentation i enskild 
verksamhet (3 § kap 7 SoL) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2006:5). 

• SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. 
• Övrig lagstiftning som reglerar de aktuella verksamheterna. 
 

I övrigt arbetar vi efter SKYREV:s riktlinjer och vägledning vad gäller revisionsarbete, god sed etc. Vi 
kommer även att utgå från de krav och riktlinjer som gäller uppdragsföretagens verksamhet i övrigt.  

1.5 Jäv  
BDO har gjort en särskild prövning av granskningsteamets oberoende. Den visar att det inte finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för gruppens opartiskhet och självständighet.  
 

2 METOD OCH UNDERLAG FÖR GRANSKNINGEN 
Granskningen har genomförts enligt de direktiv som uppdragsgivaren angivit. Bakgrundsmaterial har 
insamlats avseende de regler, rutiner och riktlinjer som gäller för kontrollen av fakturor från exter-
na utförare. Vi har även samlat in och gått igenom samtliga avtal med nu aktuella externa utförare 
avseende hemtjänst i ordinärt boende, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden samt särskilda 
boenden inom socialpsykiatrin. Vi har dessutom erhållit och granskat samtliga fakturor från de ex-
terna företagen för januari-mars 2012 med utgångspunkt från gällande avtal och regler. Detta gäller 
även fakturor avseende personlig assistans. Vi har även studerat de nya avtal för hemtjänst i ordi-
närt boende enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som gäller från och med april 2012. 
Med stöd av dessa uppgifter har intervjuer genomförts och ytterligare information inhämtats från 
representanter för Omvårdnad Gävles uppdragsenhet och ekonomienhet. 
 
Utöver dokumentstudier och intervjuer har granskningen omfattat fakturaunderlag hos ett urval av 
de berörda uppdragsföretagen och intervjuer med företrädare för dessa. Urvalet har omfattat ett 
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hemtjänstföretag, ett företag som bedriver särskilt boende för äldre och ett som bedriver LSS-
boende. Urvalet har skett i samråd med Revisionskontoret. 
 
Vidare har en övergripande seriositetskontroll utförts av de externa utförare som för närvarande har 
avtal med Omvårdnadsnämnden, vilket innefattar en leverantörsprövning där BDO utgått från aktu-
ella uppgifter om eventuellt restförda skatter och avgifter, revisorsanmärkningar, kreditvärdighet 
m.m. 
 

2.1 Avgränsning 
Vår granskning har inte omfattat Omvårdnad Gävles verksamhets- och avtalsuppföljning, klagomåls-
hantering, debitering av vårdavgifter eller dylikt, utan har enligt uppdragsgivarens direktiv i huvud-
sak koncentrerats på den interna kontrollen av fakturor. Detta innebär att vi inte närmare har ana-
lyserat kopplingen mellan verksamhetsuppföljningen och fakturakontrollen. 

2.2 Projektorganisation 
Följande konsulter från BDO har svarat för granskningen av kontrollen av fakturor från externa upp-
dragsföretag: 
 
Bo Anderson, seniorkonsult, certifierad kommunal yrkesrevisor, uppdragsansvarig 
Pär Adrell, seniorkonsult 
Ingvor Lindqvist, seniorkonsult 
Johanna Viberg, konsult. 
 

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN 

3.1 Beskrivning av den granskade verksamheten 

3.1.1 Organisation 
Förvaltningen Omvårdnad Gävle och Omvårdnadsnämnden är ansvarig för äldre- och handikappom-
sorgen i Gävle kommun. Det finns en beställar-/utförarorganisation med tre enheter. 
 
Uppdragsenheten, som svarar för samhällsuppdraget och genom uppdrag av Omvårdnadsnämnden, 
gör beställningar av vård- och omsorg. Till uppdragsenheten hör biståndsenheten som svarar för 
beställning av kunduppdrag genom biståndsbeslut. Inom enheten finns två medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor (MAS). Enheten svarar även för framtagning av underlag för upphandling och avtal 
med externa utförare samt för verksamhets- och avtalsuppföljning.  
 
Administrativa enheten svarar för service, boendeplanering, säkerhet samt IT.  
 
Produktionsenheten svarar för kommunens egenregiverksamhet. 
 
Nedan följer en skiss över organisationen: 
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Inköp Gävleborg svarar för upphandlingsstöd i samband med upphandling och godkännande av ex-
terna utförare inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde. 

3.1.2 Verksamheten 
Av Omvårdnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2011 framgår följande: 
 
- Inom hemtjänsten utfördes 2011 52 % av det totala antalet timmar av uppdragsföretag till en kost-
nad av 85,5 mnkr. Företagen är Förenade Care AB, Carema Omsorg AB samt HSB Omsorg AB. 
 
- Särskilda boenden för äldre bedrevs 2011 av Carema Äldreomsorg AB och Förenade Care AB till en 
årskostnad av 99,2 mnkr vilket utgör ca 18 % av kostnaderna för särskilt boende för äldre (exklusive 
lokaler m.m.). 
 
- Attendo LSS AB tog första februari 2012 över sex gruppbostäder för LSS-boende. Kostnaden 2011 
var 22,3 mnkr vilket motsvarar ungefär 20 % av totala kostnaden för verksamheten. 
 
- Inom personlig assistans väljer kunderna själva utförare och det finns ett tiotal uppdragsföretag 
som utför uppdrag för ca 9,2 mnkr vilket utgör 20 % av verksamheten. 
 
- Då både platser och kompetens saknas på gruppbostäder drivna i egen regi för personer med sär-
skilda komplicerade behov inom socialpsykiatrin görs externa placeringar för 2,7 mnkr. 

 
Under januari t.o.m. mars 2012 har ca 50 % av hemtjänsten utförts av tre företag upphandlade en-
ligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU): Förenade Care AB (hemtjänstområde Söder), 
Carema Äldreomsorg AB (hemtjänstområde Stigslund och Centrum) och HSB Omsorg AB (hemtjänst-
område Andersberg).  
 
Fr.o.m. april 2012 har Omvårdnadsnämnden beslutat att företag som uppfyller kraven i upprättat 
förfrågningsunderlag 2012-02-03 kan ansöka om att bli utförare enligt lag (2008:962) om valfrihets-
system (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende. Ansökan kan lämnas löpande och prövas av Inköp 
Gävleborg tillsammans med Omvårdnad Gävle. Om ett sökande företag godkänns ska ett avtal teck-
nas mellan företaget och Omvårdnad Gävle. Valfrihetssystemet gäller under en försöksperiod på 
fyra år och med en uppföljning efter två år. Natt- och larmverksamhet samt hjälp i hemmet inom 
Personligt stöd och Boendestöd för personer med funktionsnedsättning samt anhöriganställning om-
fattas inte av valfrihetssystemet. 
 



BDO Consulting Group AB  Granskning av kontroll av fakturor  
  från externa uppdragsföretag 

  2012-08-23 

9 (24) 
 

Detta innebär att tidigare avtal med de upphandlade företagen har upphört fr.o.m. den 1 april 
2012. Avtal enligt LOV har fr.o.m. 1 april 2012 tecknats med Förenade Care AB, Carema Care AB, 
HSB Omsorg AB, Humlans HVB AB, Gefle CleanIt AB (Gefle Seniorservice), Gästriklands Privata Hem-
tjänst AB. Enligt uppgift tillkommer ytterligare två företag fr.o.m. augusti 2012. De godkända före-
tagen har i ansökan angett vilket/vilka av de elva geografiska områdena ansökan avser och företa-
gets eventuella kapacitetstak. 

3.1.3 System, regler och riktlinjer 
Omvårdnad Gävle använder för närvarande ekonomisystemet Aditro och kommer 2013 att gå över 
till Agresso. Enligt Omvårdnads handbok för hantering av externa leverantörsfakturor mottagnings-
attesteras och konteras fakturan i ekonomisystemet Aditro enligt anvisningar. Rutinen för hantering 
av externa leverantörsfakturor är upprättad 2007-04-10. 
 
Ett nytt verksamhetssystem, Treserva, har införts fr.o.m. den 1 mars 2012 och ersatt tidigare sy-
stem, Omfale. I verksamhetssystemet registreras biståndsbeslut, beställningar, avvikelserapporte-
ring m.m. Utförda hemtjänsttimmar registreras som tidigare i tidsregistreringsverktyget TES. All 
personal inom hemtjänsten ska använda en ”reporter” (ett mätinstrument avseende tid) för regi-
strering av utförd tid åt/hos kund. Reportern kopplas enligt uppgift in via kundens telefon. Genom 
att använda en reporter registreras insats och tid hos kund. Manuell registrering används endast i 
undantagsfall enligt utfärdad rutin för verkställighet av ärenden enligt socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL) daterad 2012-03-20. Rutinen innehåller även riktlinjer för biståndsbeslut. Nya riktlinjer för 
biståndsbeslut för hemtjänst i ordinärt boende infördes den 1 mars 2012. 
 
Vi har även tagit del av Omvårdnad Gävles attestförteckning 2012 (Attestförteckning är i enlighet 
med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige i Gävle kommun 1999-05-31 § 125). 
 

4 REDOVISNING AV IAKTTAGELSER 
I detta avsnitt redovisas våra iakttagelser och kommentarer samt bedömningar avseende revisions-
frågorna.  

4.1 Principer för ersättning för utförda tjänster 
Här behandlas revisionsfrågan: Hur ser ersättningsmodellen ut för egen regi respektive externa 
utförare? Är de lika eller finns skillnader? 

4.1.1 Ersättningsprinciper för utförda tjänster inom hemtjänst fr.o.m. april 2012 
Valfrihetssystemet som infördes den 1 april 2012 innebär att ersättningen följer kunden till den 
utförare som valts. För kunder som inte själv kan eller vill välja utförare erbjuder Omvårdnad Gävle 
ett s.k. ickevalsalternativ i form av kommunens egenregiverksamhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Ersättningen utgörs av en fast ersättning per utförd timme. Den fastställda timersättningen uppgår 
2012 till 370 kr per timme. Ersättningen fastställs årligen av Omvårdnadsnämnden och meddelas 
utföraren. Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte. Ersättningsnivåer för 2012 
beslutades av Omvårdnadsnämnden 2011-11-30 § 156. Natt- och larmverksamheten ingår inte i val-
frihetssystemet utan utförs av en särskild enhet inom Omvårdnads Produktionsenhet. Ersättningen 
per utförd timme är lika för verksamhet som bedrivs såväl i egen regi som av externa utförare. Egen 
regiverksamheten kan enligt uppgift ha vissa specialuppdrag som skiljer sig från uppdragen till de 
externa utförarna som t.ex. natt- och larmtjänster. I övrigt ska ersättningsprinciperna vara lika. 
Några skriftliga avtal upprättas inte för egenregiverksamheten. 
  
Utförd tid i hemtjänst är registrerad tid enligt tidsregistreringsverktyget TES. Detta är direkt tid 
med/åt kund, dvs. utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar. Det innefattar inte 
s.k. kringtid dvs. restid, dokumentationstid, planeringstid etc. Som takersättning gäller 90 % av be-
viljad schablontid per kalendermånad. Den andra vardagen i varje månad är brytpunkt för justering 
av utförd tid för föregående månad. 
 
Vid akuta fall, t.ex. vid ett plötsligt insjuknande hos patient/brukare, ska utföraren omgående även 
kunna tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet, t.ex. vak och ledsagning. Sådana insatser 
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anmäls senast följande vardag till ansvarig biståndshandläggare och redovisas som utförd tid och 
debiteras enligt avtalat timpris. Utföraren skall dessutom snarast meddela biståndshandläggare om 
kundens behov av insatser förändras i sådan grad att biståndsbeslut behöver omprövas.  
 
I uppdraget till utföraren framgår vilka insatser som ska utföras och i vilken frekvens. Varje insats 
inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (beräknad på ett medelvärde) så att utföraren 
initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren 
har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde pla-
nera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål och dokumentera detta i 
genomförandeplanen. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive 
kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. Utföraren ska upprätta genomförandeplan elek-
troniskt inom två veckor i verksamhetssystemet. 
 
Ersättning för omställningstid vid s.k. ”bomturer” har i och med det nya systemet upphört och ingår 
i timersättningen dvs. ingen särskild ersättning utgår. Enligt uppgift sker omprövning av biståndsbe-
slut som regel inte vid inläggning på sjukhus vilket innebär att beviljade timmar i verksamhetssy-
stemet löper vidare under sjukhusvistelsen. Omprövning sker om det inför hemgång finns ändrade 
behov. Vid korttidsvistelser hos anhörig o dyl. sker som regel inte heller någon omprövning av bi-
ståndsbeslut utan beviljad tid löper vidare. Enligt uppgift finns en automatisk spärr i systemet så att 
flera biståndsbeslut inte kan registreras på en och samma person. 
 
I rutin för verkställighet av ärenden enligt SoL 2012-03-20  finns en detaljerad beskrivning av hur de 
insatser enligt SoL som Biståndsenheten beslutat om ska verkställas inom Omvårdnad Gävle. 
 
Enligt det nya avtalet svarar utföraren för sina lokaler och att hemtjänstlokalerna är försäkrade. 
Vidare ska utföraren ges möjlighet att använda beställarens planeringsverktyg mot en kostnad för 
licens och drift, vilket ska regleras i separat avtal. Vidare ska åtkomst och användning av IT-
systemen bekostas av Omvårdnad Gävle. Vid en förändring av IT-systemen under avtalstiden ska en 
ny överenskommelse upprättas mellan parterna. 

4.1.2 Ersättningsprinciper för utförda tjänster inom hemtjänsten före 1 april 2012 
Under första kvartalet 2012 skiljer sig ersättningsprinciperna mellan olika utförare beroende på 
innehållet i upphandlade avtal och härefter träffade tilläggsavtal samt årliga prisjusteringar enligt 
avtalat index. Detta innebär att priset per utförd timme skiljer sig mellan olika utförare. 
 
Ersättning har utgått per utförd timme. Som takersättning har gällt 90 % av beviljad schablontid. 
Priset för de externa utförarna har angetts exklusive moms. Tillägg till ersättningen per utförd tim-
me har utgått för omställningstid för att täcka kostnaden vid s.k. ”bomturer”. Avtal om detta har 
träffats med samtliga externa utförare. 
 
Följande timpriser har gällt under första kvartalet 2012: 
Förenade Care- Söder  349 kr 
Carema Äldreomsorg- Stigslund 322 kr 
Carema Äldreomsorg- Centrum 347 kr  
HSB Omsorg- Andersberg  333 kr 
     
Fr.o.m. den 1 april 2012 är timpriset lika för alla (även egen regi); 370 kronor. 
 
Följande regler har gällt för ersättning för omställningstid enligt meddelande 2010-12-22:  
 
”Fr.o.m. den 1 januari 2010 har ersättningsformen i hemtjänsten ändats från beviljad tid till ut-
förd tid. I ett skifte från att ersätta utifrån beviljad tid till utförd tid blir det tydligt att vissa av 
de s.k. ”bomturerna” kan bli kostsamma för utföraren särskilt hos kunder med stora omvårdnads-
behov och flera insatser. Utifrån detta utarbetade Omvårdnad Gävle en modell för ersättning av 
”bomtider”. Utgångspunkten var att hitta en modell som var rättvis och enkel att hantera för 
samtliga parter. Ersättning för uteblivet kundbesök har under en testperiod, januari till mars 2010, 
utgått utifrån särskilda premisser och skulle därefter utvärderas och eventuellt förändras. Efter 
testperiodens slut tog Omvårdnad beslut om att ersättningsformen skulle ändras då den inte upp-
fyllde förväntade effekter utan blev alltför omfattande i sin tillämpning. Sedan april 2010 har 
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egenregin inte haft någon omställningsersättning medan de externa utförarna har haft viss ersätt-
ning. 
 
Ersättningen för omställningstid kommer fr.o.m. 2011 att utgå utifrån nedanstående premisser. 
Denna modell har använts sedan april 2010 för de externa utförarna, modellen är under utredning 
och kommer att omprövas under 2011. 
 
Rätten till ersättning gäller om kunden inte meddelat förändringen minst två dagar i förväg. Er-
sättning utgår för beviljad och inplanerad tid som inte kunnat utföras på grund av: dödsfall, kun-
den(akut) åkt in på sjukhus, kunden fått plats på korttidsvistelse eller särskilt boende, kundens 
hjälpbehov tillgodoses tillfälligt på annat sätt. Med tillfälligt avses ett dygn eller mer. 
 
Ersättningen utgår för max ett dygn och ersätts med 70 % av den beviljade tiden.  
 
Rapportering av omställningstid ska göras i en Excel-fil. Det finns en likartad för varje månad. 
Uppgifterna fylls i enligt anvisningarna. Blanketten behöver inte skickas in. Om det är uppgifter 
ifyllda i den kommer dessa att hämtas då resursfördelningen körs. Den andra vardagen i månaden 
tar Omvårdnad Gävle ut den registrerade tiden från TES databasen. Dessa uppgifter samt den in-
rapporterade omställningstiden ligger till grund för beräkningen av ersättningen.”  
 
Enligt de tidigare avtalen med externa utförare framgår vidare att kostnader för administrativa 
lokaler, personallokaler, förvaringsutrymmen och gemensamhetsutrymmen enligt specifikation upp-
läts utan kostnad till utföraren. Omvårdnad Gävle svarade för samtliga driftkostnader (värme, el, VA 
och sophämtning). Beträffande gränsdragning och ansvarsfördelning gällande drift och förvaltning av 
lokaler reglerades den i en särskilt framtagen lista. IT-utrustning och uppgradering enligt standard 
för att tillgodose uppdragsgivarens krav på datakommunikation skulle bekostas av Omvårdnad Gävle. 

4.1.3 Bedömning och kommentarer 
Vår bedömning är att med de förändringar av regelverket som skett fr.o.m. den 1 april 2012 har 
ersättningsprinciperna anpassats så att inga väsentliga skillnader finns mellan ersättningsprinciperna 
för verksamhet vilken bedrivs i egen regi respektive av externa utförare.  
 
En skillnad är hur momsen hanteras och bokförs av förvaltningen. För egenregiverksamheter kan 
återkrav av utbetald moms ske. Om förvaltningen lämnar momskompensation till externa utförare 
kan även den kostnaden återkrävas. Enligt uppgift ingår inte moms i det fastställda priset för hem-
tjänst. Samtidigt bör framhållas att de privata utförarnas kostnader för moms normalt är mycket 
liten i förhållande till den totala kostnaden eftersom merparten avser löner till personalen. Motivet 
för att lämna momskompensation till de externa utförarna kan därför anses vara mindre väsentlig. 
Enligt uppgift följer förvaltningen de rekommendationer om momskompensation som lämnats i sam-
band med utarbetandet av den nya ersättningsmodellen. 
 
Vi har samtidigt noterat att i avtalen som avser särskilt boende för äldre finns inget angivet om 
momskompensation. Däremot i avtalen för LSS-boende finns angivet att momskompensation utgår 
med 3 % på avtalat pris. Vi har noterat att i Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan med internbud-
get 2007 anges att priser per vårddygn och timma enligt budget 2007, för entreprenörerna är åter-
sökning av moms (6 %) avräknad från deras priser.  
 
Vi har konstaterat att timpriset för samtliga externa utförare har medfört en relativt kraftig höjning 
fr.o.m. den 1 april 2012. Utförarna har dessutom frihet att fördela den totalt beviljade tiden över 
tid och mellan företagets totala antal kunder, dessutom ingår inte larm- och nattjänster i uppdra-
get. Enligt en genomgång som SKL1

 

 nyligen genomfört ligger snittet för landets kommuner på en 
ersättningsnivå 2012 på 352 kronor per timme. Stora variationer finns dock mellan olika kommuner. 
Timersättningen varierar mellan 227- 414 kr och enligt SKL kan detta förklaras till viss del förklaras 
av att man ersätter på olika sätt. 

Vi vill framhålla vikten av att regler och rutiner är tydliga för hur biståndsbeslut fattas vid sjukhus-
vistelse, vistelse hos anhörig och hur avslut sker vid dödsfall samt att registrering i systemet sker 

                                                 
1http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8fca9ea6-bcb5-424c-8ae8-
54d5ce5991e8&FileName=Hemstjanstersattningar+LOV+2012.xlsx 

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8fca9ea6-bcb5-424c-8ae8-54d5ce5991e8&FileName=Hemstjanstersattningar+LOV+2012.xlsx�
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8fca9ea6-bcb5-424c-8ae8-54d5ce5991e8&FileName=Hemstjanstersattningar+LOV+2012.xlsx�
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före månadens brytdatum, eftersom det kan ha betydelse för om taket på 90 % av beviljad scha-
blontid överskrids eller inte. 

4.1.4 Ersättningsprinciper för särskilt boende, LSS-boenden och personlig assistans. 
Grunden för ersättning i särskilt boende och LSS-boende utgörs av pris per vårddygn. Ersättningen 
för personlig assistans följer försäkringskassans ersättningsnivå. 
 
För företagen som bedriver vård i form av särskilt boende är grunden för ersättningen densamma. 
Vad gäller LSS-boende finns endast ett externt företag. Priset per vårddygn ska inkludera alla drift-
kostnader som ingår i åtagandet. Vad gäller särskilt boende ska, om en boende under mer än sju 
dagar i sträck är frånvarande från boendet till exempel på grund av sjukhusvistelse, ersättningen 
reduceras med 25 % från och med åttonde dygnet. Vad gäller LSS-boende reduceras ersättningen 
med 25 % först efter två månader om en kund flyttar, avlider eller av någon annan orsak är frånva-
rande från boendet. 
 
Ersättningen är föremål för årlig prisjustering, sedan 2011-10-01 är ersättningen följande för de 
särskilda boenden som bedrivs i Caremas regi: 
 
Stiglunds äldreboende:  1288 kr/dygn. 
Brynäs äldreboende:     1280 kr/dygn. 
 
För de äldreboenden som bedrivs av Förenade Care är ersättningen sedan 2012-01-01 följande: 
 
Björkegrenska gården:  1269 kr/dygn. 
Vinddraget 14:  1268 kr/dygn. 
 
För LSS-boendet som bedrivs av Attendo är ersättningen sedan 2012-01-01 följande: 
 
Objekt 1:  2036 kr. 
Objekt 2:  2127 kr.  
 
Leverantörerna för särskilt boende erbjuds att nyttja de kommungemensamma nattsjuksköterskorna 
under förutsättning att avtalet avser en period av minst 12 månader med 6 månaders uppsägnings-
tid. Kostnad för nattsjuksköterska debiteras per vårdplats och ska vara föremål för årlig prisjuster-
ing. Leverantören erbjuds, under liknande förutsättningar som för nyttjande av nattsjuksköterska, 
att använda kommunens rehabiliteringsenhet avseende sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.  
 
Skillnaden mellan ersättningsmodellen för särskilt boende och LSS-boende som bedrivs i egen regi 
respektive på entreprenad är besluten som ligger till grund för ersättningen. Som grund för ersätt-
ningen för egen regi ligger ett kommunalt budgetbeslut. Som grund för ersättningen för de externa 
vårdgivarna ligger istället en förenklad upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphand-
ling. Utvärderingen, vad gäller särskilt boende, sker enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbu-
det med hänsyn till utvärderingskriterierna: 
 
Mervärde/kvalitet: 240 poäng 
Pris: 100 poäng. 
 
Vad gäller LSS-boende ser utvärderingen annorlunda ut. Där fastställs ett pris redan i förfrågnings-
underlaget vilket får till följd att det anbud med högst kvalitetspoäng anses ha det mest fördelakti-
ga anbudet. 
 

4.1.5 Bedömning och kommentarer 
Även om besluten om ersättningsmodeller fattas på olika grunder, vad gäller externa vårdgivare och 
egen regi, och under olika förutsättningar är priset per vårddygn tämligen likartat. Priset har såle-
des så långt som möjligt anpassats för att vara lika.  
 
Vad gäller momskompensation hänvisas till vad som sagts ovan i avsitt 4.1.3. 
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4.1.6  Ersättningsprinciper för boende inom socialpsykiatrin och LSS 
Ramavtal har nyligen träffats med sju företag för denna typ av placeringar.  Under perioden januari-
mars 2012 har enligt uppgift inga placeringar varit aktuella på dessa boenden. Tidigare träffades 
överenskommelse från fall till fall vid dessa placeringar. 

4.2  Avtal med externa uppdragsföretag 
Under detta avsnitt behandlas ovan angivna revisionsfrågor rörande avtalsfrågorna. När det gäller 
avtalen för hemtjänst koncentrerar vi våra iakttagelser och kommentarer till de nya avtalen enligt 
LOV. 

4.2.1 Har kontroll- och uppföljningsmöjligheter för kommunen samt möjlighet till insyn för 
allmänheten och därmed revisionen enligt kommunallagens krav skrivits in i avtalen med 
de externa uppdragsföretagen? 

Kommunallagens krav på insyn finns inskrivet i samtliga avtal med följande lydelse: 
 
”Uppdragsgivaren har skyldighet att se till att allmänheten får insyn i all verksamhet. Uppdragsgi-
varen äger därför rätt att, från utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det möj-
ligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs, i enlighet med 3 kap 19 a § Kommunal-
lagen.”  
 
Personalen har i samtliga avtal tillförsäkrats en meddelarfrihet. Vidare finns inskrivet utförarens 
skyldighet att överlämna begärda uppgifter och ställa personal till uppdragsgivarens förfogande vid 
uppföljning och utvärdering av verksamheten. Utföraren ska dessutom informera om verksamheten 
när uppdragsgivaren så önskar. Utföraren ska vara uppdragsgivaren behjälplig vid kundundersök-
ningar samt svara på enkäter och andra uppgifter som begärs av tillsynsmyndigheter eller av upp-
dragsgivaren. Ett exempel som nämns är revisionsenkäter. Dessutom finns inskrivet rätten till in-
hämtande av information m.m. vid kvalitetsrevision samt en beskrivning av uppföljningsförfarandet. 

4.2.2 Är avtalen tydliga på vilka grunder fakturering får ske? 
Inom hemtjänsten är de nya avtalen, enligt vår bedömning, tydliga på vilka grunder fakturering får 
ske. Grunden för ersättning är utförd tid registrerad i TES.  
 
Även inom särskilt boende, LSS-boende och socialpsykiatrin är grunderna för fakturering tydliga. Vad 
gäller särskilt boende och LSS-boenden är, som ovan nämnts, grunden för ersättning pris per dygn. 
Priset per vårddygn ska inkludera alla driftkostnader som ingår i åtagandet.  
 
Vad gäller avtalen för hemtjänst framgår vidare att utföraren ska registrera avvikelser i verksam-
hetssystemet och lämna de underlag som behövs för debitering av omvårdnadsavgift och andra av-
gifter. Utföraren ska månadsvis redovisa totala antalet utförda hemtjänsttimmar samt antalet ge-
nomförandeplaner och datum för senast upprättad/reviderad plan/kund. I de gamla avtalen ställdes 
krav på att utföraren månadsvis skulle redovisa både antalet beviljade schablontimmar samt totalt 
antal utförda hemtjänsttimmar under månaden. 
 
Som takersättning, för hemtjänst, gäller 90 % av beviljad schablontid per kalendermånad. Den andra 
vardagen i varje månad är brytdatum för justering av utförd tid för föregående månad. 
 
Enligt det nya avtal som avser hemtjänst ska fakturaavsändare och organisationsnummer överens-
stämma med godkänd utförare. Om detta inte är korrekt har beställaren rätt att återkalla avtalet 
omedelbart (se vidare punkt 4.12 i förfrågningsunderlag Dnr: 11ON 270). 
 
I avtalen för särskilt boende anges att leverantören månatligen ska lämna statistik och uppgifter 
beträffande avvikelser. De uppgifter som bl.a. ska rapporteras in är följande: 
  
- Antal inflyttande i särskilt boende under perioden. 
- Antal avslutade kunder (t.ex. avlidna) under perioden. 
- Antal ej belagda vårddygn under perioden. 
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Detta ska göras för att eventuellt reducera ersättningen till 75 % om boenden varit frånvarande mer 
än sju dygn. Alla avvikelser i form av att boenden vilka ej befunnit sig på boendet ska från och med 
den första mars rapporteras in i det nya verksamhetssystemet Treserva.  
 
Vad gäller avtalet avseende LSS-boende finns en skyldighet att leverantören månadsvis ska lämna 
uppgifter om antalet personliga planer (genomförandeplaner). Det som skiljer avtalen mellan LSS-
boende och särskilt boende åt är att för LSS-boenden betalas ersättningen ut a-conto med 1/12 av 
det fastställda årspriset den 20:e innevarande månad. Fakturering sker sedan månadsvis och avvi-
kelser ska korrigeras med avräkning månaden efter. 

4.2.3 Bedömning och kommentarer 
Vår bedömning är att avtalen genomgående är tillräckligt tydliga och innehåller väsentliga delar 
som enligt vår erfarenhet normalt bör ingå i denna typ av avtal.  
 
Vi har noterat att tilläggsavtal som tecknats 2010-03-01 har undertecknats av Carema Care:s VD 
men med angivande av Carema Äldreomsorg AB:s organisationsnummer. Vi har samtidigt konstaterat 
att det nya hemtjänstavtalet med Carema tecknats med Carema Care AB och inte med den tidigare 
hemtjänstutföraren som var Carema Äldreomsorg AB. Carema Äldreomsorg AB har fortfarande avtal 
med kommunen rörande äldreboende. Vi vill därför poängtera vikten av att vid avtalstecknande 
kontrollera att den som undertecknar avtalen är behörig firmatecknare för det aktuella företaget.  
 
Vi anser att Omvårdnad Gävle även bör kontrollera i vilket av Caremas bolag som tidigare och nuva-
rande personal inom hemtjänsten är anställd i för att klargöra om ett underkonsultförhållande före-
ligger, som enligt avtalet ska meddelas och godkännas av Omvårdnad Gävle. 
  
Vi har också noterat att avtal om hemtjänst tecknats med företag med låg kreditvärdighet bl.a. på 
grund av att revisor saknas. Vi anser att det bör övervägas om inte krav bör ställas på att bolag som 
anlitas ska ha revisor alternativt lämna revisorsintyg även om lagen om revisorsplikt inte ställer 
detta krav. 
 
Vi har vidare noterat att vissa fakturor avseende särskilt boende innehåller ersättning för förbruk-
ningsartiklar och sänglinne. Denna ersättning finns inte angiven i avtalen eller i något tilläggsavtal 
som vi tagit del av.  
 
Vi har vidare konstaterat att kraven i avtalen som gäller personalens kompetens och bemanning 
innehåller en tydlig viljeinriktning från kommunens sida, vilket kräver kontinuerlig uppföljning för 
att kontrollera att en utveckling sker i önskad riktning. 

4.2.4 Hur ofta ska fakturering ske? 
I samtliga avtal anges att utföraren ska fakturera uppdragsgivaren månadsvis. Fakturering sker i 
efterskott tidigast den första i varje månad eller om denna dag skulle vara en lördag eller söndag 
eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Vi har konstaterat att i praktiken sker inte faktu-
rering före månadens utgång. Fakturan ska, enligt samtliga avtal, sändas i två exemplar till Om-
vårdnad Gävle. 

4.2.5 Finns sanktioner avtalade om fakturering görs på felaktiga grunder eller om inte avtalad 
kvalitet eller kvantitet levereras? 

Inget av de granskade avtalen innehåller villkor om sanktionsmöjligheter om fakturering görs på 
felaktiga grunder. Däremot om leverantören inte levererar avtalad kvalitet eller kvantitet finns i 
respektive avtal inskrivna sanktionsmöjligheter av olika karaktär och tydlighet. En sammanställning 
av de olika avtalens sanktionsmöjligheter lämnas i bilaga 1.  

4.2.6 Bedömning och kommentarer 
Endast ett av avtalen innehåller en vitesklausul och det är avtalet som reglerar särskilt boende mel-
lan Omvårdnad Gävle och Carema Äldreomsorg AB. Avtalet som gäller mellan den andra externa 
vårdgivaren, Förenade Care, innehåller däremot ingen vitesklausul. Avtalet innehåller endast en 
klausul som reglerar rätt till ersättning i form av ett skäligt belopp. Inte heller tillförsäkras tredje 
man någon ersättning i det senare avtalet. 
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Enligt Omvårdnad Gävle innehåller alla avtal utom ett, som löper ut den 30 oktober 2012, klausul 
om vite eller skadestånd.  

4.3 Kontrollåtgärder utförda av Omvårdnadsnämnden 

4.3.1 Vilka kontrollåtgärder genomförs? 
Fakturorna skannas in i ekonomisystemet av ett centralt företag. Härefter skickas de digitalt till 
Omvårdnad Gävle. Ankomstregistrering, förfallodatum och verifikationsnummer har då angetts. 
Ekonomen mottagningsattesterar och konterar inkomna fakturor avseende hemtjänst och särskilt 
boende för äldre och LSS-boende. Enligt hanteringsordningen för externa leverantörsfakturor görs 
följande kontroller: 
 
- att vara eller tjänst beställts och mottagits dvs.  
- att pris, och andra betalningsvillkor är riktiga (förfallodatum på fakturan= betalningsdatum i IoF) 
- att fakturan är rätt uträknad och att ev. rabatter är avdragna. 
 
En gemensam bedömning kommer att ges i slutet av avsnittet. 

4.3.1.1 Kontrollåtgärder avseende hemtjänst 
Ekonomen kontrollerar varje månad att de externa företagens hemtjänstfakturor stämmer med 
registrerad utförd tid enligt TES och att totalt beviljad schablontid samt taket på 90 % av beviljad 
schablontid inte överskrids. Under jan – mars 2012 kontrollerades också rapporterad omställningstid 
i en särskild kolumn i systemet. Vid några tillfällen per år kontrolleras också andelen manuellt in-
rapporterad utförd tid för att bedöma rimligheten. Rimligheten i antalet beviljade och utförda tim-
mar bedöms också enligt uppgift utifrån vad som tidigare rapporterats. Om några felaktigheter eller 
tveksamheter upptäcks kontaktas chefen för uppdragsenheten för kontroll och besked om åtgärd. 
Det finns en särskild kolumn i ekonomisystemet där notering kan göras vid upptäckta felaktigheter 
eller tveksamheter i fakturorna och vilka åtgärder som vidtagits. För de granskade fakturorna finns 
inga sådana noteringar. 
 
Varje månad tas ett underlag fram med registrerad beviljad tid och utförd tid enligt verksamhetssy-
stemet respektive tidrapporteringssystemet TES. Fakturorna stäms av mot detta underlag. Härefter 
sker beslutsattest av ekonomichefen eller chefen för uppdragsenheten. Behörighetsattest sker av 
ekonomen. 
 
Vi har noterat att ett av de externa företagen (Förenade Care) inte skickat någon faktura på utförda 
hemtjänsttimmar och dagverksamhet under första kvartalet 2012 utan att förvaltningen tagit fram 
utbetalningsunderlaget och att angivna betalningsvillkor inte stämmer med det gällande avtalet. 
Detta har enligt uppgift ändrats fr.o.m. april 2012. Av utbetalningsunderlaget framgår inte antalet 
utförda timmar utan endast ett totalbelopp. Rapporterad omställningstid framgår inte heller av 
detta underlag. Till utbetalningsordern finns ett underlag som ekonomen tagit fram där beviljad tid, 
utförd tid och omställningstid framgår. Enligt detta underlag har taket på 90 % av beviljad schablon-
tid överskridits under mars. Full ersättning har utgått. Någon notering om orsaken till detta framgår 
inte av fakturaunderlaget eller i kolumnen för noteringar i systemet. Övriga iakttagelser vid vår 
genomgång av fakturorna inom hemtjänsten kommenteras närmare i bilagda sammanställning (bila-
ga 2).  

4.3.1.2 Kontrollåtgärder avseende särskilt boende och LSS-boende 
Ekonomen kontrollerar varje månad att de externa vårdgivarnas fakturor avseende särskilt boende 
stämmer överens med beläggningslistor över boenden. Dessa beläggningslistor bygger på uppgifter 
som hämtas ur verksamhetssystemet Treserva. Härefter sker beslutsattestering av ekonomichefen 
eller chefen för uppdragsenheten. Behörighetsattestering sker av ekonomen.  
 
Ekonomen kontrollerar vidare varje månad fakturorna avseende LSS-boende. Summan som fakture-
ras är en tolftedel av årspriset. Den kontroll som utförs är om den fakturerade summan stämmer 
överens med det förutbestämda priset. Av utbetalningsunderlaget framgår inte hur många brukare 
fakturan avser och inte heller hur många dygn som faktureras. Endast ett totalbelopp anges. Inte 
heller framgår om priset är inklusive eller exklusive moms. 
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Om några felaktigheter eller tveksamheter upptäcks gäller samma rutin som nämns ovan, dvs. che-
fen för uppdragsenheten kontaktas för kontroll och besked om åtgärd. Inte heller här finns några 
noteringar angående upptäckta fel eller tveksamheter i ekonomisystemet vad gäller granskade fak-
turor. 

4.3.2 Vilken kvalitet har kontrollåtgärderna? 
Enligt vår bedömning finns behov av att utveckla kontrollsystemen och kontrollåtgärderna av exter-
na utförares fakturor särskilt med tanke på att antalet företag kommer att öka i och med införande 
av det nya valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Åtgärder bör i första hand vidtas för att säkerställa 
att de listor som används vid fakturakontrollen blir mer tillförlitliga. 
 
Vi har noterat att de beläggningslistor som tas fram av Omvårdnad Gävle inte alltid stämmer över-
ens med beläggningen i Treserva, vilket behöver kontrolleras och åtgärdas. 
 
Omvårdnad Gävle har vid sakgranskningen angett att den beläggningslista som togs fram vid vårt 
besök var felaktig. Det var ett manuellt uttag där individuella misstag gjordes. 

4.3.3 Är fakturorna tillräckligt specificerade för att vara möjliga att kontrollera? 
Av de fakturor som vi granskat avseende hemtjänsten är vår bedömning att de är tillräckligt specifi-
cerade för att kunna kontrolleras. Ersättning ska utgå för totalt utförd tid registrerade i tidrappor-
teringssystemet- TES. Ett tak på 90 % av beviljad schablontid ska gälla. Detta kan kontrolleras i sy-
stemen. Med undantag för Förenade Care AB som inte skickat faktura har övriga utförare angett 
utförd tid enligt TES samt specificerat omställningstid och eventuella specialuppdrag beslutade av 
biståndshandläggare. 
 
Fakturorna som granskats avseende särskilt boende anser vi vara tillräckligt specificerade för att 
kunna kontrolleras gentemot avtalade villkor för fakturering. Av fakturan framgår dels hur många 
kunder och dels hur många dygn respektive kund har vistats på boendet. 
 
När det gäller fakturorna avseende LSS-boende finns en del brister avseende fakturaunderlaget. För 
att en tillfredställande kontroll av dessa fakturor ska kunna ske krävs att de specificeras ytterligare. 
För närvarande anger de bara en summa för respektive objekt och månad. Önskvärt vore om brukare 
och dygn kunde anges då priset, precis som inom särskilt boende, bygger på en avtalad summa per 
brukare och vårddygn. 

4.3.4 Hur många fel har konstaterats vid dessa kontroller? Är felen dokumenterade? 
Av det material som vi tagit del av framgår inte hur många fel som har konstaterats under faktura-
kontrollen eftersom detta inte har noterats. 

4.3.5 Hur ofta görs sådana kontroller? 
Kontroll sker av samtliga fakturor varje månad. Enligt uppgift har det inte varit vanligt med felakti-
ga fakturor från de externa utförarna. Vid upptäckta felaktigheter har enligt uppgift utförarna varit 
noga med att snabbt rätta till dessa. Förvaltningen anser sig ha haft en bra dialog med de externa 
företag som de har avtal med. 
 
Enligt uppgift har det inte heller varit många klagomål om felaktig debitering från kunder hos de 
externa utförarna.      

4.3.6 Vilka åtgärder vidtas med anledning av upptäckta fel? 
Ekonomen kontrollerar fakturan och kontaktar chefen för uppdragsenheten när felaktigheter upp-
täcks i fakturan. 
 
Vid felaktig fakturering krävs som regel kreditfaktura. Enligt uppgift noteras och bevakas detta av 
ekonomen. Det förekommer även att rättelser får ske månaden efter enligt överenskommelse bero-
ende på vad felet avser. Det senare gäller som regel vid smärre avvikelser. 

4.3.7. Genomförs någon form av preventiva åtgärder för att undvika felaktigheter? 
Omvårdnad Gävle har i samband med införandet av valfrihetssystemet inom hemtjänsten genomfört 
löpande introduktionsutbildningar varannan månad. Möten med samtliga externa utförare sker dess-
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utom 2 gånger per termin. Varje år sker också en kvalitetsrevision av samtliga utförare inom såväl 
hemtjänst som boende. Detta sker efter en särskilt upprättad mall och avser både egen regi och 
externa utförare.  
 
Vid införandet av det nya verksamhetssystemet Treserva har Omvårdnad Gävle genomfört introduk-
tionsutbildning på en halv dag för de externa vårdgivarna. Önskemål har dock framkommit under 
intervjuer med företrädare för dessa om en uppföljande utbildning och en möjlighet att skicka fler 
av sina anställda på denna fortbildning.  

4.3.8. Hur kontrolleras vistelser hos anhörig/sjukhusvistelse/dödsfall? 
Detta kontrolleras av biståndshandläggare och beslut fattas enligt gällande riktlinjer. 
Avvikelserapportering sker i verksamhetssystemet. Beslut om omprövning och avslut av tidigare 
biståndsbeslut inregistreras av biståndshandläggaren i verksamhetssystemet. 

4.3.9 Bedömning och kommentarer 
Upptäckta fel och brister i fakturorna har inte dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. 
 
Vi har vidare konstaterat att i gällande attestförteckning är ekonomichefen ordinarie beslutsattes-
tant för samtliga externa utförare. Ansvarskoderna kopplas till respektive företag. Ansvarskoderna 
bör vara kopplade till budgetansvar och beslutsattestant bör vara den som har budgetansvar efter-
som denne bäst kan kontrollera leveranserna av avtalade tjänster. Vi anser att ordinarie beslutsatt-
testant bör vara chefen för uppdragsenheten och ersättare chefen för biståndshandläggarna. Detta 
då de bör ha den bästa informationen om verksamheten och kontakten med företag samt kunder. De 
svarar också för den löpande avtals- och verksamhetsuppföljningen. Ekonomienheten kan svara för 
service i samband med fakturakontrollen i form av t.ex. vissa angivna kontrollåtgärder, kontering 
samt behörighetsattest.  
 
Vi har noterat att personnamn, personnummer och sjukdomstillstånd anges i vissa av fakturorna. 
Fakturans gång kan beskrivas enligt följande steg: 
 

1. Faktura skickas från extern vårdgivare till kommunen. 
2. Kommunen skickar fakturan vidare till ett inscanningsföretag. 
3. Inscanningsföretaget skickar fakturan digitalt till Omvårdnad Gävle. 

 
Fakturan avidentifieras först när den når Omvårdnad Gävle.  

4.3.9.1 Bedömning och kommentar avseende hemtjänst 
Med hänvisning till de iakttagelser som vi har gjort vid kontrollen av de externa företagens fakturor 
avseende hemtjänst för första kvartalet 2012 har vi kunnat konstatera följande: 
 
Såväl den i verksamhetssystemet inregistrerade tiden för beviljade schablontimmar som i TES inrap-
porterade utförda tiden har vad vi kan se ändrats i efterskott efter månadens brytdatum. Att den 
beviljade tiden har utökats har bl.a. lett till att taket för ersättning inte har nåtts vilket tidigare 
framtagna rapporter angett. Detta gäller flera av de fakturor som vi har granskat. Taket har vad vi 
kan se avseende minst en av företagens månadsfakturor överskridits. Ingen reducering har skett för 
takersättning i de fakturor som vi granskat. Någon notering om orsaken till detta finns inte angiven 
varken på respektive faktura eller i kolumnen för notering i ekonomisystemet.   
 
Det är viktigt att såväl biståndshandläggare som utförare så långt möjligt rapporterar in beviljad tid 
och utförd tid i systemen före brytdatum. Om rättelse sker härefter är det viktigt att orsaken till 
rättelsen tydligt noteras vid fakturakontrollen. Att gällande inrapporteringsrutiner följs är viktigt för 
en effektiv och säker fakturakontroll. 
 
För en effektiv och säker fakturakontroll krävs att gällande inrapporteringsrutiner följs, såväl av 
biståndshandläggare som av utförare. Vi har konstaterat att det har funnits vissa brister vad gäller 
att rapportera in beviljad och utförd tid i systemen före brytdatum. Även då rättelser har skett här-
efter kan konstateras att orsaken till rättelsen inte alltid har dokumenterats med tillräcklig tydlig-
het vid fakturakontrollen.  
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En särskild rutin för hur fakturor avseende hemtjänst ska hanteras och granskas saknas, som tydligt 
anger vilka kontroller som ska göras och hur upptäckta fel/brister ska dokumenteras. Det saknas 
även en tydlig beskrivning av hur beslut avseende dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl och akuta 
insatser vid t.ex. vak ska registreras och rapporteras samt redovisas i utförarens faktura.  
 
Omvårdnad Gävle har vid sakgranskningen påpekat att de är medvetna om att hemtjänstutförarna 
har fakturerat över 90 % av beviljad tid i samband med övergången till Treserva, främst under mars 
men även de följande två månaderna. Detta då biståndshandläggarna inte hann få över allt samt 
vissa inkörningsproblem med systemet. De utförda timmarna låg dock enligt Omvårdnad Gävle i 
samklang med föregående år och var rimliga utifrån antalet kunder. 

4.3.9.2 Bedömning och kommentar avseende särskilt boende och LSS-boende 
Det som framkommit vid granskning av kontrollen avseende fakturor från särskilt boende är främst 
brister i underlaget som Omvårdnad Gävle kontrollerar mot. Vi har tagit del av de beläggningslistor 
som Omvårdnad Gävle själv tagit fram genom att sammanställa information ur verksamhetssystemet 
Treserva. Vi har även tagit del av information ”direkt” ur Treserva och då har det framkommit att 
dessa uppgifter inte stämmer överens. Inte heller har någon anmärkning gjorts att fakturorna inte 
stämmer mot de egna beläggningslistorna.  
 
Det har under fakturagranskningen även uppmärksammats att vissa fakturor innehåller betalnings-
grunder såsom sänglinne och förbrukningsartiklar. Dessa betalningsgrunder finns inte reglerade i 
avtalen och inte, vad vi kunnat se, heller i något tilläggsavtal. 
  
Vad gäller kontrollen av LSS-fakturorna finns, förutom det förutbestämda priset, inget att kontrolle-
ra mot, t.ex. antal brukare/vårddygn som fakturan avser. Ingen faktureringsgrund bifogas vilket gör 
kontrollen bristfällig. En beläggningskontroll görs dock av ekonomen tillsammans med boendesam-
ordnaren varje månad. 

4.3.9.3 Bedömning och kommentar avseende personlig assistans 
Mellan Omvårdnad Gävle och de externa vårdgivarna som bedriver personlig assistans finns inget 
avtal utan det som reglerar vad som gäller mellan dessa parter är biståndsbeslutet som fattas i en-
lighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).  
 
Assistansersättning administreras av Försäkringskassan och kostnaderna delas sedan mellan kommu-
nen och staten. Kommunen har ett finansieringsansvar för 20 timmar i veckan för personer som be-
viljats assistansersättning och staten bekostar resten. Assistansersättningen utbetalas med ett fast-
ställt belopp per beviljad assistanstimme. Timbeloppet för 2012 uppgår till 267 kronor. För personer 
med särskilda skäl kan ett högre timbelopp beviljas, dock maximalt 12 procent högre än grunder-
sättningen, det högsta beloppet 2012 är således 299 kronor. 
 
Vid granskningen av fakturor avseende personlig assistans har vi noterat att Omvårdnad Gävle vid 
ett flertal tillfällen har fakturerats och betalat ut belopp avseende betydligt fler timmar än 20 tim-
mar i veckan vilket enligt lagen är max-gränsen för vad kommunen ska svara för. Vid intervjuer med 
Omvårdnad Gävle framkom att en av anledningarna till varför detta beviljats är på grund av att 
försäkringskassan inte beviljat detta stöd men att Omvårdnad Gävle har ansett att berörda personer 
har haft behov av dessa insatser. Det framkom även att förvaltningen anser att det är ett billigare 
alternativ än att ge dessa personer stöd i form av hemtjänst. 

4.4 Stickprovskontroll av fakturaunderlag från externa uppdragsföretag 

4.4.1 Hur dokumenteras vistelser hos anhörig/sjukhusvistelse/dödsfall?  
Alla avvikelser ska dokumenteras i verksamhetssystemet Treserva. Verksamhetssystemet innehåller 
för varje patient/brukare deras respektive journal enligt hälso- och sjukvårdslagen, journal enligt 
socialtjänstlagen och daganteckningar. Alla uppgifter om patienten ska således finnas i verksam-
hetssystemet.  
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4.4.1.1 Särskilt boende 
De verksamheter som blev föremål för stickprovskontroll avseende särskilt boende var Carema Äld-
reomsorg AB och äldreboendet Stigslund.  
 
Förutom att ta del av underlaget för de utvalda fakturorna genomförde vi även en intervju med 
verksamhetsansvarig. Under intervjun fick vi ta del av rutiner över hur dokumentation sker vid vis-
telser hos anhörig, sjukhusvistelser och när dödsfall sker. Alla avvikelser ska, som nämnts ovan, 
föras in i Treserva. Ansvarig för detta på Stigslund är verksamhetschefen. Så fort det är aktuellt att 
någon patient ska åka bort eller besöka sjukhuset får denne notering om detta av sjuksköterskan 
och rapporterar in detta i Treserva. Dessa uppgifter förs sedan automatiskt in i debiteringssystemet 
eftersom frånvaron kan komma att påverka debiteringen. Dödsfall rapporteras också in i Treserva. 
 
All avvikelserapportering som personalen på Stigslund rapporterar in i systemet sänds även till verk-
samhetschefen och denne tar beslut om fortsatt hantering. 

4.4.1.2 LSS-boende 
I Gävle kommun finns endast ett företag, Attendo LSS, som upphandlats för att bedriva LSS-boende 
på entreprenad. 
 
Alla avvikelser såsom frånvaro och dödsfall rapporteras i Treserva. Sjukhusvistelser rapporteras 
normalt i hälso- och sjukvårdsjournalen av behörig sjuksköterska. Annan frånvaro, som till exempel 
besök hos anhöriga, rapporteras oftast i brukarens daganteckningar. Verksamhetschefen har sedan 
behörighet till dessa rapporteringar. 
  
Vad gäller LSS-boende blir frågan hur dokumentation av frånvaro sker dock inte lika relevant då 
priset inte börjar reduceras förrän efter två månader om någon av brukarna är frånvarande från 
boendet (jämför med särskilt boendet där priset reduceras i och med åttonde dagen). Vid intervju 
med verksamhetschef framgick att ingen på boendet, under tiden det bedrivits, har avlidit men att 
det finns rutiner för hur detta ska hanteras och dokumenteras. 

4.4.1.3 Hemtjänst 
Kontrollen av underlagen till fakturor som avser hemtjänst har skett hos HSB Omsorg. Vid besöket 
på deras utförarkontor var verksamhetschefen och ansvarig systemförvaltare för TES vid Gävle Om-
vårdnad närvarande. 
 
Vid genomgången framkom bl.a. att de nya reglerna och riktlinjerna anses vara bra. Gävle Omvård-
nad har erbjudit verksamhetschefen, planerarna och ett visst antal vårdpersonal utbildning i det nya 
systemet. HSB Omsorg har genomfört utbildning för all personal. HSB Omsorg har idag totalt ca 120-
130 kunder uppdelade på två grupper. Företaget har ca 30-35 anställda.  HSB Omsorg har haft svårt 
att klara taket på 90 % i den grupp som består av ett mindre antal kunder. I fakturan för juni har 
verksamhetschefen reducerat antalet utförda timmar över taket med 140 timmar. Enligt TES-
ansvarig är detta ett problem som flera företag har haft. Omvårdnad Gävle kommer enligt uppgift 
att se över problemet med takersättningen. Ett sätt att lösa detta har varit att skilja på och räkna 
bort särskilt beviljad tid vid akuta insatser från den beviljade schablontiden. Kontakt bör alltid tas 
med förvaltningen när taket riskerar att överskridas.  
 
HSB Omsorg har i början av året haft många vårdkrävande kunder och akuta insatser med vak i sam-
band med dödsfall o.d. De har inte alltid kontaktat biståndshandläggaren vardagen efter för att få 
utökad tid beviljad. När biståndshandläggaren kontaktats har de som regel fått utökad tid beviljad 
för akuta insatser. Vid behov av dubbelbemanning har biståndshandläggaren kontaktats och som 
regel har extra tid beviljats för detta. Enligt TES-ansvarig har det under början av mars varit pro-
blem med inkopplingen av de nya systemen. Kopplingen mellan det nya verksamhetssystemet och 
TES fungerade inte utan biståndshandläggarna måste registrera om alla kunders biståndsbeslut en-
ligt de nya schablonerna manuellt i det nya systemet. De nya schablonerna var därför ej helt uppda-
terade i systemet i mars bl.a. tid för dubbelbemanning. En ny rutin för detta har införts. Informa-
tion om bytet av verksamhetssystem skickades ut till alla utförare.  
 
Vidare framkom att det finns kunder som inte godkänner att reportern kopplas in hos kunden eller 
att det av andra skäl inte går. I dessa fall sker manuell registrering av tid. Det har även funnits en 
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viss ovilja hos personalen att använda denna typ av mätinstrument. Vid enstaka tillfällen har även 
förekommit att personalen glömt att logga ut efter besök hos kund och glömt lägga till 30 minuter 
för t.ex. inhandling av mat eller leverans av matkasse. Vårdpersonalen registrerar och rättar själva 
eventuella fel i rapporteringen. Verksamhetschefen kontrollerar och ansvarar med hjälp av två pla-
nerare för att underlaget för faktureringen är korrekt. Det anses vara svårt att hinna kontrollera och 
rätta ev. fel i TES före brytdatum. Underlaget skickas in till HSB centralt som fakturerar Omvårdnad 
Gävle. Detta underlag stämmer med de granskade fakturorna. Däremot stämmer inte fakturakon-
trollens listor över utförd tid vid brytdatum med fakturerad tid. Omvårdnad Gävles budgetavräk-
ningslistor för jan- mars stämmer dock med fakturerad tid inkl. omställningstid. Vi har noterat att 
fakturakontrollens listor har ändrats retroaktivt d.v.s. efter månadens brytdatum både vad gäller 
beviljad som utförd tid. Vi har även noterat att taket för ersättning enligt fakturakontrollens listor 
har överskridits för januari och mars månad. Någon reducering av ersättningen har inte skett vilket 
kan förklaras av ovan beskrivna problem vid övergången mellan olika system. 
 
Vi har även noterat att HSB Omsorg genom särskilt beslut utfört uppdrag som personlig assistans, 
vilket tydligt har särredovisats i fakturan.   
    
Enligt TES-ansvarig är nuvarande system med reportrar gammalt och behöver bytas ut. För närva-
rande utreds och prövas ett system med mobila reportrar. I dessa skulle schema och besöksplan 
kunna läggas in i mobilen och bl.a. innebära en ökad säkerhet för kunden.   
 
Företaget har ännu inte hunnit lägga in alla genomförandeplaner i systemet. Detta arbete pågår. 
HSB Omsorg använder planeringsverktyget i TES.  
   
4.4.2 Innebär det att debitering för tjänster inte görs?  
Avvikelser inom hemtjänsten såsom frånvaro i form av till exempel sjukhusvistelse eller dödsfall ska 
rapporteras i Treserva. Det innebär att om kontrollen och inrapporteringen fungerar tillfredställan-
de ska inte någon debitering göras. Fakturering ska ske av faktiskt utförd/registrerad tid enligt TES. 
 
Vad gäller särskilt boende ska priset reduceras med 25 % från och med åttonde dygnet om den bo-
ende är frånvarande eller har avlidit. Har den boende avlidit och dennes rum är städat och inflytt-
ningsbart utgår dock full ersättning för rummet trots att det står tomt. Eftersom kommunen har 
ansvaret för att platsen på äldreboendet beläggs. 
 
Ersättningen för LSS-boenden reduceras först efter två månaders frånvaro av den boende. 

4.4.3 Hur ser underlaget för valda fakturor ut?  
Underlaget som vi har tagit del av ser generellt sett bra ut. Vi har studerat beläggningslistor i Tre-
serva och tagit del av genomförandeplaner för boende. Vi vill understryka att vi inte har genomfört 
någon journalgranskning eller liknade. Vi har tagit del av besöksscheman och besöksplaner i plane-
ringsverktyget och fått information om hur reportersystemet fungerar inom hemtjänsten m.m.  

4.4.4 Stämmer antal dagar vid boende med fakturerade dagar? 
Vad gäller särskilt boende stämmer de fakturerade uppgifterna överens med underlaget vi har tagit 
del av, vilket består av beläggningslistor i verksamhetssystemet Treserva.  
 
Däremot vad gäller LSS-boende faktureras inte dagar utan en tolfte del av ett förutbestämt årspris, 
där avvikelser ska korrigeras månaden efter. Summan på de fakturor vi granskat stämmer väl över-
ens med det förutbestämda priset. 

4.4.5 Stämmer beslutad/utförd tid vid hemtjänstbesök med fakturerad tid? 
Vid vår granskning har det framkommit avvikelser mellan såväl beviljad som utförd tid enligt verk-
samhetssystemet och TES enligt de listor som tagits ut vid brytdatum samt den fakturerade tiden. 
Till stor del kan detta troligtvis förklaras av de problem som funnits i övergångsskedet mellan olika 
system och att registrering av biståndsbeslut och företagens inrapportering i tidrapporteringssyte-
met skett efter brytdatum. Vi har noterat att det råder en viss osäkerhet kring tolkningen av de nya 
riktlinjerna när det gäller bl.a. hur registrering ska ske av akuta insatser och dubbelbemanning.    
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4.5 Övriga iakttagelser och kommentarer 
Under intervjuer med företrädare för de externa vårdgivarna har framkommit en del önskemål av-
seende relationen med Omvårdnad Gävle för att kunna göra den ännu bättre. Som tidigare nämnts 
har kommunen nyligen bytt verksamhetssystem till Treserva. De vi talat med är alla överens om att 
det är ett mycket bra system men det har framförts önskemål om en mer omfattande utbildning i 
systemet. Dels finns en önskan om att få skicka mer personal då det är viktigt att alla faktiskt vet 
hur man avvikelserapporterar då detta kan ligga till grund för debitering. Därför finns även en öns-
kan om en uppföljande utbildning så en trygghet i användandet av systemet kan infinna sig och 
medföra att mindre fel görs. 
 
Den seriositetskontroll som vi har genomfört visar att inget av de företag som för närvarande har 
anlitats av Omvårdnad Gävle har haft någon revisionsanmärkning under de senaste åren. Däremot 
har flera av företagen haft ett flertal och återkommande betalningsanmärkningar. Vi har även note-
rat att två av de anlitade företagen har låg kreditvärdighet vilket vi anser särskilt bör uppmärksam-
mas i den löpande uppföljningen (se bilaga 3). Beträffande kontrollerna som avser de sex företag, 
(Op assistans AB, Humana Assistans AB, Frösunda LSS AB, SWE Assistans AB, JA-assistans AB, Assi-
stansPartner i Gävleborg AB), som utför personlig assistans fanns inget särskilt att notera och har 
därför inte redovisats separat i bilagda sammanställning. Någon seriositetskontroll har inte genom-
förts av de företag som under arbetets gång har tecknat ramavtal med Omvårdnad Gävle avseende 
placeringar inom socialpsykiatrin.    

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

5.1 Slutsatser 
Vi har konstaterat att ett omfattande förändringsarbete har genomförts inom Omvårdnad Gävle 
under det senaste året och att ett förbättrings- och utvecklingsarbete pågår. De förändringar som 
skett inom organisationen Omvårdnad Gävle beskrivs kortfattat nedan: 
 
Ett nytt verksamhetssystem Treserva har införts från och med den 1 mars 2012 och ersatt tidigare 
system Omfale. Treserva används för registrering och rapportering av biståndsbeslut, social doku-
mentation, avvikelserapportering m.m. Systemet används av såväl biståndshandläggare, boende-
samordnare, MAS som utförare såväl egna som externa. Tidrapporteringssystemet TES är detsamma 
som tidigare. 
   
Från och med den 1 april 2012 har ett nytt valfrihetssystem införts för hemtjänst i ordinärt boende. 
Avtal har inledningsvis träffats med sex externa utförare enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
och ersätter tidigare upphandlade avtal (fyra stycken) enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphand-
ling. Vår granskning har omfattat samtliga fakturor från externa utförare under januari till mars 
2012.  
 
Enligt vår uppfattning är det viktigt att vid bedömningen av granskningens resultat ta hänsyn till de 
förändringar av ersättningssystem och verksamhetssystem som skett under första kvartalet 2012 och 
att granskningen genomförts i ett övergångsskede mellan olika system. 

Slutsatser avseende avtal 

5.1.1.1 Ersättningsmodellen för egen regi respektive externa utförare 
- Ersättningsprinciperna för egen regi respektive externa utförare har sedan valfrihetssyste-

met enligt LOV infördes inom hemtjänsten den 1 april 2012 anpassats så att inga väsentliga 
skillnader finns mellan de olika verksamheterna. Tidigare skillnader har i huvudsak upphört. 
I egenregiverksamheten finns dock vissa specialuppdrag som t.ex. larm- och nattjänster, 
som inte ingår i de externa utförarnas uppdrag. Vad gäller särskilt boende och LSS-boende 
där beslut om ersättningsmodeller fattas på olika grunder och under olika förutsättningar är 
priset per vårddygn tämligen likartat.  
 

- Vi har noterat skillnader i hur momsen hanteras och bokförs av förvaltningen. För egenregi-
verksamheter kan återkrav av utbetald moms ske. Om förvaltningen lämnar momskompen-
sation till externa utförare kan även den kostnaden återkrävas. Enligt uppgift ingår inte 
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moms i det fastställda priset för hemtjänst. Samtidigt bör framhållas att de privata utförar-
nas kostnader för moms normalt är låg i förhållande till den totala kostnaden eftersom mer-
parten avser löner till personalen. Vi har samtidigt noterat att det i avtalen som avser sär-
skilt boende inte finns angivet något om momskompensation. Däremot i avtalen för LSS-
boende finns angivet att momskompensation utgår med 3 % på avtalat pris. Vi har vidare no-
terat att i Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan med internbudget 2007 anges att priser 
per vårddygn och timma enligt budget 2007, för entreprenörerna är återsökning av moms  
(6 %) avräknad från deras priser.  

5.1.1.2 Kontroll och uppföljningsmöjligheter samt tydlighet avseende faktureringsgrunder 
- Kommunallagens krav på insyn finns inskrivet i samtliga avtal. Personalen har i samtliga av-

tal tillförsäkrats en meddelarfrihet. Vidare finns inskrivet utförarens skyldighet att överläm-
na begärda uppgifter och ställa personal till uppdragsgivarens förfogande vid uppföljning 
och utvärdering av verksamheten. 

 
- Inom hemtjänsten är de nya avtalen, enligt vår bedömning, tydliga på vilka grunder fakture-

ring får ske. Grunden för ersättning är utförd tid registrerad i TES.  
 

- Även inom särskilt boende, LSS-boende och socialpsykiatrin är grunderna för fakturering tyd-
liga. Vad gäller särskilt boende och LSS-boenden är grunden för ersättning pris per dygn. 
Priset per vårddygn ska inkludera alla driftkostnader som ingår i åtagandet.  
 

- Däremot innehåller inte de granskade avtalen villkor avseende sanktionsmöjligheter i de fall 
fakturering görs på felaktiga grunder, se vidare bilaga 1). 
 

Slutsatser avseende fakturahantering och kontrollåtgärder 
- Vad gäller den interna kontrollen av fakturor från externa utförare har granskningen visat 

att denna behöver stärkas och utvecklas. Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att rätt 
ersättning utgår till de externa utförarna. Det gäller framförallt säkerställandet av att de 
listor som utgör underlag för den interna kontrollen som tas ut från TES och verksamhetssy-
stemet Treserva är korrekta och tillförlitliga. 

 
- Upptäckta fel och brister i fakturorna har inte dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. 

Det är viktigt att alla fel och brister som upptäcks dokumenteras på ett tydligt sätt. Orsaken 
till felet samt vidtagna åtgärder bör också anges. 

 
- Granskningen har samtidigt visat att en förutsättning för att fakturakontrollen ska fungera 

på ett tillfredsställande sätt är att gällande riktlinjer och avtal följs av alla berörda. Inom 
hemtjänsten ska ersättning utgå för utförda timmar registrerade i TES upp till 90 % av totalt 
beviljad schablontid för företaget. Bryttid för inrapportering av utförda timmar i TES är den 
andra vardagen i efterföljande månad. Samma bryttid gäller inrapportering av beviljad tid i 
verksamhetssystemet. Vi har konstaterat att inregistrering av såväl beviljade timmar som 
utförda timmar i de underlag som tagits fram vid fakturakontrollen inte alltid stämmer med 
fakturerad tid och totalt beviljad schablontid. Den beviljade tiden har i flera fall ändrats 
senare och att 90 %- gränsen härigenom inte har uppnåtts. Detta tyder på att inrapportering 
av såväl biståndshandläggare som de externa företagen har skett efter brytdatum. Det är 
viktigt att såväl biståndshandläggare som företagen så långt möjligt inrapporterar före angi-
vet brytdatum.  

 
- Vi har noterat att personnamn, personnummer och sjukdomstillstånd anges i vissa fakturor 

och att avidentifiering sker först när den når Omvårdnad Gävle. 

5.2 Rekommendationer 

Rekommendationer avseende avtal 
Sammanfattningsvis anser vi att nu gällande avtal i huvudsak är tillräckligt tydliga när det gäller 
grunder för ersättning och villkor för ersättning. Vi vill samtidigt lämna följande rekommendationer 
och förslag till förbättringar inför kommande avtalsrevidering: 
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Vi rekommenderar: 

- Att principerna för hantering och redovisning av momskompensation ses över och klargörs 
samt om det är mjöligt, ges en enhetlig struktur. 

 
- Att vid avtalstecknande kontrollera att den som undertecknar avtalen är behörig firmateck-

nare för det aktuella företaget samt om eventuella underkonsultförhållanden föreligger. 
 
- Att en översyn görs av gällande avtal med Förenade Care avseende dagverksamheten som 

klargör grunderna för ersättning och fakturering. 
  

- Att det övervägs om krav ska ställas på att alla bolag som anlitas av nämnden ska ha revisor 
alternativt lämna revisorsintyg även om lagen om revisorsplikt inte föreskriver detta. 

 
- Att avtalen avseende särskilt boende förtydligas och kompletteras med regler som avser er-

sättning för förbrukningsartiklar och sänglinne. 
 

- Att löpande avtalsuppföljning sker och att avtalen kontinuerligt uppdateras.  
 

- Att vid avtals- och verksamhetsuppföljning uppmärksamma de brister avseende fakturahan-
teringen som framkommer i de löpande fakturakontrollerna samt att vid den löpande faktu-
rakontrollen vara uppmärksam på de eventuella brister som noteras vid avtals- och verk-
samhetsuppföljningen.  

 
- Att formulering om när fakturering tidigast får ske förtydligas så att det klart framgår att 

fakturering inte sker före månadens utgång. 
 

- Att krav ställs på utföraren att meddela när byte sker av ansvarig verksamhetschef. 
 

- Att krav ställs om att utföraren ska lämna uppgift om företagets utförarkontor och att med-
dela om byte sker av utförarkontor. 
 

- Att avtalstexten om insyn och uppföljning av berörda verksamheter förtydligas vad gäller 
oberoende revision. 
 

- Att upprättad genomförandeplan ska undertecknas av kund eller annan företrädare om kun-
den så önskar för att ytterligare säkerställa kundens delaktighet. 

 
- Att det även i avtalen avseende särskilt boende och LSS-boende anges att fakturaavsändare 

och organisationsnummer ska överensstämma med godkänd utförare. 
 

Rekommendationer avseende fakturahantering och kontrollåtgärder 
Granskningen har omfattat samtliga fakturor från externa utförare under januari till mars 2012.  
 
Vi rekommenderar att en uppföljande granskning genomförs efter att de nya avtalen och systemen 
varit igång under en lite längre tid.  
 
Med utgångspunkt i det material som vi tagit del av och granskat lämnas följande rekommendatio-
ner och förslag till förbättringar: 
 
Vi rekommenderar: 

- Att nuvarande rutin för hantering av fakturor från externa utförare från 1997 uppdateras 
och att en särskild rutin utarbetas för de avtalsbundna tjänsterna inom hemtjänst, särskilt 
boende för äldre, LSS-boende samt placeringar inom socialpsykiatrin. Vi anser att en sådan 
rutin tydligt bör ange vilka kontroller som ska göras och av vem.  

 
- Att en särskild rutin för dokumentation av alla upptäckta fel/brister i fakturakontrollen ut-

arbetas.  
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- Att en kontinuerlig kontroll sker av att företagen inom hemtjänsten endast undantagsvis 
rapporterar utförda timmar manuellt och inte med reporter. Vid en väsentlig utökning bör 
enligt vår uppfattning orsaken till detta undersökas.  

 
- Att alla tilläggsuppdrag utöver beviljad schablontid hemtjänsten särredovisas i fakturorna. 

 
- Att en rutin utarbetas som tydliggör hur kontrollen av fakturaunderlag ska ske utifrån gäl-

lande avtal när det gäller olika typer av boenden. Vi föreslår att kontrollen sker genom ett 
direkt jämförande med vad som är inrapporterat i Treserva för att minimera brister i ge-
nomgångsled.  

 
- Att LSS-fakturorna specificeras så en mer noggrann kontroll kan genomföras. 

 
- Att formen för kundidentifikation i fakturorna ses över av sekretesskäl.  

Övriga rekommendationer 
Vi rekommenderar: 

- Att en löpande seriositetskontroll görs av de externa vårdgivarna. Vi föreslår att förvalt-
ningen överväger möjligheten att införa ett system för detta. (Flera kreditupplysningsföre-
tag erbjuder idag system för denna typ av kontroller. Det är viktigt att förvaltningen snabbt 
kan reagera om något företag hamnar i likviditetsproblem eller inte sköter skatter och av-
gifter på ett korrekt sätt).  

 
- Att en översyn görs av gällande attestförteckning så att den bättre anpassas till kommunens 

attestreglemente och att ansvarskod och beslutsattest tydligt kopplas till verksamhets- och 
budgetansvar. 
 

- Beträffande granskningen av fakturor avseende personlig assistans har vi konstaterat att er-
sättning utbetalts för mer än 20 timmar per vecka vilket ej överensstämmer med nuvarande 
lag, (lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade). Anledningen till detta 
uppges vara att försäkringskassan avslagit ersättning och att förvaltningen bedömt att behov 
finns och att alternativet att bevilja hemtjänst skulle vara ett mer kostsamt alternativ för 
kommunen. Vi rekommenderar att utbetalningar av ersättning som inte överensstämmer 
med lagen ses över. 
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Sanktioner 
 
Hemtjänst – LOV 
De sanktioner som kan aktualiseras enligt det senaste LOV-avtalet är: 
 

• Skadestånd gentemot tredje man. 
Leverantören ska betala skadestånd för skada denne åsamkat tredje man. 
 

• Skadestånd vid ej uppfyllt avtal.  
Om leverantören inte uppfyller avtalsvillkoren har uppdragsgivaren rätt till ersättning med 
ett skäligt belopp för den ekonomiska skada som åsamkats. 
 

• Rättning.  
Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid kvalitetsrevisioner 
eller vid tillsyn av socialstyrelsen. Om detta inte sker kan det leda till att uppdragsgivaren 
tillförsäkras en rätt att innehålla betalning för utförda tjänster. 
 

• Hävning. 
Uppdragsgivaren får häva ingånget avtal om leverantören inte fullgör sina åtaganden, trots 
skriftlig anmaning och avtalsbrott av väsentlig betydelse. Sedan ges i avtalet en rad 
exempel på när uppdragsgivaren omedelbart, alltså utan föregående skriftlig anmaning, har 
rätt att häva ingånget avtal. Bland annat tillförsäkras uppdragsgivaren en sådan rätt när 
leverantören är i konkurs, är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning eller är i skuld vad 
gäller skatter och avgifter. 

 
Särskilt boende 
Vad gäller särskilt boende finns två externa utförare och för dessa gäller olika förfrågningsunderlag 
och därmed även olika avtal.   
 
Sanktioner som kan aktualiseras enligt avtal med Carema Äldreomsorg: 

• Skadestånd gentemot tredje man. 
Leverantören ska betala skadestånd för skada denne åsamkat tredje man. 
 

• Skadestånd vid ej uppfyllt avtal. 
Om leverantören inte uppfyller avtalsvillkoren äger Omvårdnadsnämnden rätt till ersättning  
med skäligt belopp för den ekonomiska skadan omvårdnadsnämnden åsamkats. 
 

• Vite. 
Leverantören ska skyndsamt rätta fel och brister som framkommit vid kvalitetsrevision eller 
vid tillsyn hos Länsstyrelse eller Socialstyrelsen. Om leverantören efter upprepad anmaning 
inte åtgärdar allvarliga fel eller brister äger Omvårdnadsnämnden rätt att utdöma vite. 

 
• Hävning. 

Part får häva avtal om motpart inte fullgör sina åtaganden, trots anmaning därom och 
kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Sedan ges i avtalet en rad exempel på när 
uppdragsgivaren omedelbart, alltså utan föregående skriftlig anmaning, har rätt att häva 
ingånget avtal. Bland annat tillförsäkras uppdragsgivaren en sådan rätt när leverantören är 
i konkurs, är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning eller är i skuld vad gäller skatter 
och avgifter. 

 
Sanktioner som kan aktualiseras enligt avtal med Förenade Care: 

• Ersättningsfrågor, om avtalsvillkor ej uppfylls. 
Om leverantören inte uppfyller de villkor parterna kommit överens om äger 
Omvårdnadsnämnden rätt till ersättning med skäligt belopp. Sådan ersättning kan åberopas 
enbart i det fall tillsynsmyndigheten i sin tillsyn eller Omvårdnadsnämnden i sin granskning 
riktat allvarlig kritik mot verksamheten beträffande vård och omsorg mot enskild eller 
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beträffande kvalitetssystem och leverantören trots nämndens anmaning inte genomfört 
erforderlig rättelse. 
 

• Hävning. 
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden, trots anmaning 
därom och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Även i detta avtal tillförsäkras 
Omvårdnadsnämnden en rätt att omedelbart häva avtalet, alltså utan föregående skriftlig 
anmaning, när leverantören är i konkurs, är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning eller 
är i skuld vad gäller skatter och avgifter (fler grunder finns inskrivet i Avtalet, detta är bara 
några exempel). 

 
 LSS-boende och social psykiatri. 
Vad gäller avtalen avseende LSS-boenden och socialpsykiatrin aktualiseras följande 
sanktionsmöjligheter: 
 

• Skadestånd vid ej uppfyllande kontrakt. 
Om leverantören inte uppfyller de villkor avtalsparterna kommit överens om äger 
Omvårdnadsnämnden rätt till ersättning med skäligt belopp för den ekonomiska skadan 
Omvårdnadsnämnden åsamkats. 
 

• Rättning. 
Leverantören skall skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit till Köparen. Om 
Leverantören efter upprepad anmaning inte åtgärdar allvarliga fel eller brister kan det leda 
till att uppdragsgivaren tillförsäkras en rätt att innehålla betalning för utförda tjänster. 
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Sammanställning av granskning av fakturor från externa utförare inom hemtjänst  
under jan- mars 2012 
 
   Jan Februari Mars Totalt
      jan-mars 
Förenade Care 
Söder 

- Beviljade tim  8 216 8 274 7 452 23 942 
- Utförda tim (exkl.  7 156 6 800 7 109 21 065 

omst. tim.) 
- Nyttjandegrad  %   87 82 95 88 
- Fakturerade tim  7 264 6 899 7 226 21 389 
- Omställningsers. tim.   108,45    98,94    116,84      324,23 
- Nyttjandegrad  %  

inkl. omst.ers.  88 83 97 89 
 

Kommentar: Förenade Care AB har inte skickat faktura för hemtjänst och dagverksamheten utan 
förvaltningen har själv tagit fram utbetalningsunderlagen för jan – mars 2012. Här anges ”utbetalas 
senast 10:e varje månad. Detta överensstämmer inte med betalningsvillkoren i gällande avtal Vi har 
inte kunnat se att det finns någon skriftlig överenskommelse om detta. Underlagen är besluts- och 
behörighetsattesterade enligt attestförteckningen. 
  
I underlaget för fakturakontrollen ingår enl. uppgift omställningstiden i utförd tid. enl. TES.  
I ovanstående tabell har denna tid särredovisats. Av utbetalningsordern framgår inte antalet utförda 
timmar och timpris utan endast ett totalbelopp. Vi har även noterat att detta företag har betydligt 
högre antal redovisade omställningstimmar jämfört med de övriga granskade hemtjänstföretagen. 
 
Vi har vidare noterat att på samma utbetalningsunderlag som hemtjänst utbetalas ersättning med 
1/12-del (143 051 kr) för dagverksamhet Pyndaren/Solrosen. Beloppet stämmer med avtalat pris. 
Enligt tilläggsavtal har dagverksamheten överförts till avtalet om Björkegrenska gården, som drivs 
av Förenade Care. 
 
Vi har noterat följande avvikelser: 
- På underlaget för fakturakontrollen för februari och mars har antalet beviljade timmar för januari 
angetts vara 8 165 dvs. sänkts jämfört med föregående månads lista. Antalet utförda timmar anges 
till 7 261 mot 7 264 i januari och enligt fakturaunderlaget. Nyttjandegraden understiger 90 % i båda 
fallen. 
- I fakturaunderlaget för februari anges antal utförda timmar inkl. omställningstid till 6 902 dvs.  
3 tim. högre än fakturerat och enligt underlaget för fakturakontrollen. 
- I fakturaunderlaget för mars anges antal utförda timmar inkl. omställningstid till 7 225 dvs. en 
avvikelse på 1 tim jämfört med fakturerad tid, vilket kan utgöra ett avrundningsfel. Vi har noterat 
att övriga företag har i sina fakturor särredovisat omställningsersättningen och beräknat 
ersättningen med två decimaler dvs. inte avrundat. 
- Utbetald ersättning för mars överstiger vad vi kan se takersättningen. 90 % av 7 452 tim blir 6 707 
tim som utgör takersättning. Detta innebär 519 alt.402 timmar eller 181 131 kr alt. 140 298 kr för 
mycket utbetalt (oklart om timmarna för omställningsersättning ska ingå i underlaget vid 
beräkningen av takersättningen på 90 %). Enligt budgetsammanställningen är beviljade timmar för 
mars 8 461. Om detta stämmer skulle taket ligga på 7 615 timmar dvs. att taket ej har uppnåtts.  
- Någon notering om dessa avvikelser finns inte i kolumnen för noteringar i ekonomisystemet. 
  
Carema Stigslund  

- Beviljade tim  1 166 1 215    951 3 332 
- Utförda tim (exkl.     949    976 1 088 3 013 

omst.tid) 
- Nyttjandegrad  81 80 114 90 
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- Fakturerade tim  958,62 982,38 1 093,34 3 034,34
  

- Omställningsers. tim  9,62 6,38 5,34 21,34 
- Nyttjandegrad %  

inkl. omst. ers.  82 81 115 91 
 

Kommentar: Enligt underlaget för fakturakontrollen redovisas antalet beviljade timmar i mars till 
951. Enligt budgetavräkningslistan är antalet beviljade timmar för mars 1 257. Ingen notering finns i 
kolumnen i ekonomisystemet. Om budgetavräkningslistans uppgift stämmer blir nyttjandegraden 87 
% dvs. taket överskrids inte. 
 
Carema Centrum 

- Beviljade tim  9 759 9 741 10 169 29 669 
- Utförda tim (exkl.  8 061,90 8 440,58   9 631 26 133,48 

omst. tid) 
- Nyttjandegrad  %  83 87 95 88 
- Fakturerade tim  8 078,97 8 471,97 9 646,58 26 197,52 
- Omställningsers. tim. 1,57 23,89 15,58 41,04 
- Ersättning LSS arbetsmiljö tim. 15,50 7,50 - 23,00 
- Nyttjandegrad inkl. övr tim. 83 87 95 88 

 
Kommentar:  
- Enligt  underlaget för fakturakontrollen är antal utförda timmar för januari 
8 032. Har i februarilistan ändrats till 8 066. Samtidigt har i februarilistan beviljade timmar för 
januari minskats från 9 759 till 9 540. I budgetavräkningen anges fakturerade timmar till 8 063 
vilket stämmer med fakturerade timmar inkl omställningstimmar. Här anges utförda till 8 032 
och beviljade 9 759 vilket inte stämmer med fakturakontrollens listor. 
- Vidare anges antalet utförda timmar i februari till 8 341. En anteckning finns på fakturan om 
24,5. Enligt budgetavräkningslistan anges fakturerade timmar till 8 441 vilket stämmer med 
fakturan.  
- Enligt budgetavräkningslistan uppgår antalet beviljade timmar för mars till 10 682. I 
underlagen för fakturakontrollen för mars överensstämmer antalet utförda timmar med 
fakturerade timmar och beviljade timmar uppgår till 10 169. Om budgetavräkningslistorna 
stämmer ligger nyttjandegraden inkl. omställningstimmarna på 90 %. D.v.s. gränsen för taket 
har inte överskrids. 
- Ersättningen LSS arbetsmiljö avser vad vi förstår dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl enligt 
rutinbeskrivningen punkt 5.1.9. Här anges att tid för att av arbetsmiljöskäl kunna ha 
dubbelbemanning registreras av handläggaren efter uppmaning från utföraren. 

 
 
HSB Andersberg 

- Beviljade tim  4 600 4 560 3 942 13 102 
- Utförda tim (exkl.  4 218 4 012 4 330 12 560 

omst.tid) 
- Nyttjandegrad  %  92 88 110 96 
- Fakturerade tim  4 233,95 4 023,29 4 361,36 12 618,60 
- Omställningsers. tim  15,95 11,29 31,36 58,60 
- Nyttjandegrad % 

inkl. omst.ers.  92 88 111 96 
- Övrigt 
Personlig assistans LSS  110 43,50 46,50 200 
 

Kommentar: Enligt underlaget för fakturakontrollen uppgår antal utförda timmar i jan. till 4 220, i 
februari till 4 076 och i mars till 4 137. I listan för februari har antalet beviljade timmar för januari 
ändrats från 4 600 till 4 597 och antalet utförda timmar för januari ändrats från 4 220 till 4 237. 
Enligt budgetavräkningslistorna stämmer fakturerade timmar för januari, febr. och mars inkl. 
omställningstiden med fakturorna. Däremot stämmer inte underlagen för fakturakontrollen 
(rapporterna från TES) aveende utförda timmar med faktiskt fakturerad tid för januari, febr. och 
mars. Vi har även noterat att underlagen för fakturakontrollen har ändrats retroaktivt dvs. efter 
månadens brytdatum för TES både vad gäller beviljad som utförd tid.  
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I budgetavräkningslistorna anges för mars antalet beviljade timmar till 4 681 vilket inte stämmer 
med beviljade timmar enligt underlagen för fakturakontrollen där antalet beviljade timmar anges 
till 3 942. Utförda timmar i budgetavräkningen 4 137 timmar stämmer med timmarna enligt 
fakturakontrollistorna men inte med fakturan för mars. Utförda timmar inkl. omställningstid är 
enligt fakturan 4 361, 36.  
 
Detta innebär att taket för ersättning har överskridits för januari och mars månad. Någon 
reducering har inte skett enligt de fakturor vi tagit del av. 
  
- Personlig assistans har ersatts enligt taxa för hemtjänst. Referens till biståndshandläggare och 
kundens namn anges på fakturan. Kostnaden är bokförd som personlig assistans(ansvarskod 
78330800 och 78330700 ref UAZG ). Mottagningsattest har skett av ref. verksamhetschef. Enligt 
attestförteckning är verksamhetschefen beslutsattestant för angiven ansvarskod. Beslutsattest har 
skett av den som beslutsattesterar ansvarskod 78290600 som avser utförda tjänster av HSB Omsorg 
Andersberg. Anledningen till detta är enligt uppgift att avtal med HSB gäller hemtjänst men att de 
vid behov ställer upp och hjälper till med personlig assistans i Andersbergsområdet enligt 
biståndsbeslut.  
 
Sammanfattning av iakttagelser 
 
Vi har noterat att ansvarskoderna i attestförteckningen är knutna till respektive extern utförare. 
Ansvarskoden kan avse flera olika typer av tjänster av resp. utförare. Varje extern utförare tilldelas 
normalt en egen ansvarskod. Ekonomichefen är beslutsattestant och Chefen för uppdragsenheten 
ersättare för dessa ansvarskoder. Behörighetsattest av fakturor avseende externa utförare inom 
hemtjänst och boende sker av ekonomen.  
 
Vid en jämförelse mellan de fyra externa utförarnas fakturor och utbetalningsorder för jan – mars 
2012, totalt 12 st., med underlagen för fakturakontrollen samt budgetavräkningslistor för jan – 
mars har avvikelser konstaterats i 10 fall vad gäller uppgifterna om beviljad tid och/eller utförd 
tid. Detta tyder på att justeringar har skett av såväl beviljad tid som utförd tid efter att 
fakturakontrollens listor tagits ut dvs. efter brytdatum.  
 
Utförd registrerad tid enl. fakturakontrollens TES- listor för aktuell månad stämmer med 
fakturerad tid i 6 (inkl. av förvaltningen framtagna underlag för Förenade Care) av de 12 
fakturorna om hänsyn tas till att inregistrerad tid för omställning ev. inte har inkluderats i utförd 
tid enligt TES- listorna alternativt att ersättningstid inte rapporterats in av företaget enligt 
särskild rutin men att tiden har specificeras i fakturan. 
 
Egen regi 

- Beviljade tim  25 300 25 578 20 856 71 734 
- Utförda tim  21 866 21 163 21 854 64 883 
- Nyttjandegrad %  86 83 105 90 

Av det material vi tagit del av har egen regiverksamheten överskridit taket för ersättning under 
mars. 
 
 
Not. Med underlag för fakturakontroll avser vi de listor som tas ut månadsvis efter brytdatum, som 
är den 2:a i månaden efter den aktuella månaden, och avser av respektive utförare totalt 
rapporterad tid i TES och av biståndshandläggare totalt registrerad beviljad tid per utförare i 
verksamhetssystemet (under jan- mars 2012 Omfale).  
 
 
Budgetsammanställning 
 
mnkr  Budget 1:kv  Fakturerat kv. 1 Utfall 
       
Förenade Care  8,7   7,5  +  1,2 
Carema Stigslund  1,4   1,0  +  0,4 
Carema Centrum  9,2   9,1  +  0,1 
HSB Omsorg   5,1   4,2  +  0,9 
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Summa   24,4  21,8  + 2,6   
 
Egen regi                      21,6 
Total  46,0 
   
Totalt budgeterade timmar för externa utförare uppgår för 1:a kvartalet 2012 till 66 114. Utförda 
fakturerade timmar uppgår till totalt 63 240. 
 
Uppgift om fastställt pris för egen regi under jan- mars 2012 framgår inte av det material som vi 
haft tillgång till. Vi har inte heller granskat interfaktureringen av egen regi eftersom det ansetts 
ligga utanför detta uppdrag. Vi har dock noterat att egen regi under jan – mars utfört totalt 64 883 
timmar. Antal budgeterade timmar för perioden är 58 428.   
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Svar på revisionsrapport gällande granskning av kon-
troll av fakturor från externa uppdragsföretag 
 
Förslag till beslut 
Att anta förvaltningens förslag till åtgärder. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen genomförde med hjälp av en extern konsult, BDO, under 
juni och juli en granskning av Omvårdnads ersättningsmodeller, avtalen med 
externa utförare samt internkontrollen gällande utbetalning av ersättning för 
utförda tjänster.  
Granskningen avsåg perioden januari till mars men förändringar i april har även 
noterats. 
 
Revisorernas slutsatser 
I rapporten lyfts att avtalen gällande den LOU upphandlade verksamheten skiljer 
sig i hanteringen av momskompensation och sanktionsmöjligheterna. Samt att 
grunderna för ersättning gällande de LOU upphandlade dagverksamheterna är 
oklara. Revisorerna har också synpunkter på att seriositetskontroller inte görs 
löpande efter avtalstecknandet. 
Vidare har revisorerna synpunkter på att kvalitetskontroll och ekonomisk kon-
troll ligger organisatoriskt på skilda enheter. Man har även noterat att underlagen 
från verksamhetssystemen inte varit korrekta, dokumentationen av upptäckta fel 
saknas samt att Omvårdnad utifrån ett gammalt avtal upprättat utbetalningsun-
derlag. Man har även synpunkter på att fakturorna sekretessbeläggs först när de 
når Omvårdnad och inte redan vid skanningen. 
 
Revisorerna drar slutsatser att nämndens interna kontroll av att rätt ersättning 
utbetalas enligt överenskommelse i avtal och för faktiskt utfört arbete bör stär-
kas. Revisorerna ställer därför frågan till nämnden vilka åtgärder som kommer 
att vidtas med anledning av rapporten. 
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Beslutsunderlag  
Omvårdnadsförvaltningen har åtgärdat delar av de brister som påpekats i rappor-
ten och har påbörjat arbetet med att säkra upp resterande punkter. Detta redovi-
sas i förvaltningens åtgärdsplan. 
Förvaltningen har även inlett en diskussion med kommunledningskontoret gäl-
lande möjligheten att sekretessbelägga fakturor redan vid skanningen. Delar av 
kritiken gäller gamla avtal som dels har upphört och upphör att gälla under 2012. 
 
 
 
 
Annmarie Sandberg 
Förvaltningschef 
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Åtgärdsplan utifrån kommunrevisionens revisionsrap-
port gällande granskning av kontroll av fakturor från 
externa uppdragsföretag  
 
Bakgrund 
Kommunrevisionen genomförde under juni och juli en granskning av 
Omvårdnads hantering gällande kontroll av fakturor från externa företag. 
 Syftet med granskningen var att: 

• analysera likvärdigheten i ersättningsmodellerna för egenregiverk-
samhet och externa utförare 

• granska avtalens reglering av ersättning, kontroller och sanktioner 
• granska intern kontroll av utbetalning av ersättning för utförda 

tjänster 

Granskningen har genomförts av ett konsultföretag, BDO, och avsett pe-
rioden januari- mars men förändringar i april har noterats. 
Baserat på utförd granskning drar revisorerna slutsatser och frågar nämn-
den vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten. 
 

 Åtgärder som kommer att vidtas utifrån rapporten? 
Revisorernas anmärk-
ningar 

Åtgärder 
- Avtal 

Hantering av momskom-
pensation och sanktioner 
skiljer sig mellan avtalen 

Upphandlingarna har skett vid olika perio-
der, därav olika hantering gällande moms-
frågan och sanktionerna i LOU upphandlad 
verksamhet. Beaktas i kommande upp-
handlingar 

Seriositetskontroller: En 
löpande uppföljning av le-
verantörer har inte gjorts 

Förslaget från revisorerna att göra detta i 
samband med kvalitetsuppföljning anam-
mas och kommer att arbetas in i avtalen.  
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Revisorernas anmärk-
ningar 

Åtgärder 

- Intern kontroll i utbetalningar 

 Ansvarsfördelning: 

Ansvarig för upphandling 
och verksamhet kontrolle-
rar och attesterar inte fak-
turorna 

Ansvarig för upphandling och verksamhet 
kontrollerar och attesterar från och med au-
gusti fakturorna. 

 Fakturakontroll 
Rutin för hantering av 
fakturor från externa utfö-
rare är inte uppdaterad 

Rutin för leverantörsfakturor kompletteras 
med särskild rutin för Lou upphandlad vård 
och omsorgsverksamhet samt valfrihet, gäl-
lande vad, vem . Klart 30 november 2012 

Bristfälligt underlag på 
fakturan 

Ekonom tar fram underlag för vad fakturan 
ska innehålla. När det gäller Särskilt boende, 
antal kunder, tomdygn, lägenhetsnummer. 
Genomgång utifrån detta kommer att ske 
med varje leverantör, Skall vara klart 30 no-
vember 2012 

Avvikelser finns men do-
kumentation saknas 

Permanent anteckning görs i fakturasystemet 
för att dokumentera rättningar och hänvis-
ningar till kreditfakturor av hemtjänstfaktu-
ror. Är genomfört. 

Felaktiga underlag från 
verksamhetssystemet 

Revisionen genomfördes under en period då 
förvaltningen bytte verksamhetssystem och 
vissa inkörningsproblem inträffade, vilket 
krävde vissa justeringar. Leverantören av 
verksamhetssystemet har tillsammans med 
omvårdnads it- enhet arbetat för att lösa pro-
blemen. Ekonom kontrollerar underlaget när 
det avviker med systemansvariga samt re-
spektive handläggare.   

För en av de större leve-
rantörerna har utbetal-
ningsunderlag upprättats 
av förvaltningen 

Förvaltningen upprättar inte egna utbetal-
ningsunderlag längre. Det upphörde den 1 
april 2012 

 Sekretess 
Sekretessbelagda uppgif-
ter finns på fakturorna. 
När fakturorna skannas in 
sker inte sekretessbelägg-
ning direkt utan först när 
fakturan når omvårdnad. 

Ekonomienheten på kommunledningskonto-
ret tittar på möjligheterna att sekretessbeläg-
ga tidigare. Lösningar finns och KLK åter-
kommer med besked om vilken lösning som 
ska väljas. 
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