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Förord

Akademikerförbundet SSR och Kommunal har inlett ett samarbete i syfte att, utifrån våra 
medlemmars erfarenheter medverka till en positiv utveckling av äldreomsorgen.  
 
En vård och omsorg av hög kvalitet förutsätter att biståndshandläggare och 
hemtjänstpersonal har möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Därför går villkoren 
för de äldre, som är i behov av hjälp, hand i hand med arbetsvillkoren för våra 
medlemmar. 
 
Vi har tillsammans tagit fram den här rapporten som handlar om villkoren för 
biståndshandläggarna och hemtjänstpersonalen. Utifrån kartläggningsresultaten har vi 
sedan formulerat förbundsgemensamma ståndpunkter om hur villkoren, och därmed 
kvaliteten i vården och omsorgen skulle kunna förbättras.  
 
Det är vår förhoppning att rapporten ska vara ett verktyg både för att identifiera problem i 
dagens äldreomsorg och för att hitta lösningar som höjer kvaliteten i framtiden. 
 
Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Anna Werkelin 
Ahlin, utredare på Kommunal, är författare till rapporten.  
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de medlemmar som deltagit i arbetet och löpande 
bidragit med ovärderlig kunskap.  

Stockholm den 4 juni 2013

Heike Erkers      Annelie Nordström 
Förbundsordförande     Förbundsordförande 
Akademikerförbundet SSR   Kommunal
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Sammanfattning

Avgörande för att den äldre ska få omsorg av hög kvalitet är att hela kedjan – från 
biståndsbedömning till utförandet av vård och omsorg håller ihop. Biståndshandläggare 
utreder den äldres behov och beviljar hjälpinsatser som sedan omsorgspersonalen får i 
uppdrag att utföra. Både biståndshandläggare och omsorgspersonal har komplexa och 
svåra yrkesroller och möter dagligen människor i utsatta situationer. Det ställer stora 
krav på hur biståndshandläggningen och hemtjänsten är organiserad och på personalens 
kompetens och etiska förhållningssätt samt deras möjlighet att anpassa arbetet efter olika 
personer och situationer. 
 
I den här rapporten har vi genom intervjuer och enkäter kartlagt hur arbetsvillkoren 
för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal påverkar deras möjlighet att utföra ett 
professionellt arbete. Situationen skiljer sig beroende på var i landet de arbetar. Det är 
långt ifrån dåligt överallt, men på alltför många orter upplever båda yrkesgrupperna att de 
saknar grundläggande förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete.  
 
Både biståndshandläggare och omsorgspersonal påverkas av kommunernas snäva 
budgetramar. För biståndshandläggare yttrar det sig framförallt i en hög arbetsbelastning 
där det inte är ovanligt att en biståndshandläggare har ansvar för 130–140 omsorgstagare 
och att de i vissa fall också känner sig tvungna att ta mer hänsyn till kommunens budget 
än till den äldres behov. I Akademikerförbundets SSR:s undersökning, som besvarades av 
196 biståndshandläggare inom äldreomsorgen, framkom det bland annat att:

•	 Hälften, minst en gång i veckan, känner att de inte ges utrymme att arbeta på ett 
sätt som de tycker är professionellt.  

•	 Hälften är mer eller mindre tveksamma till om den egna kommunen lever upp till 
kvalitet och rättssäkerhet enligt lagens intentioner. 

•	 Var tredje tycker att kommunens budget väger lika tungt som den äldres behov vid 
biståndsbedömningen och var tionde menar att kommunens budget väger tyngst.  

•	 Endast en av tre följer alltid upp biståndsbesluten. 

För hemtjänstpersonalen tar sig de snäva budgetrestriktionerna uttryck i detaljstyrning, 
ofta i kombination med en hög, och ibland en mycket hög arbetsbelastning. Personalens 
dagsscheman är i vissa fall så tidsmässigt snäva att de helt saknar verklighetsförankring. 
I de telefonintervjuer som Kommunal gjort med 1 002 medlemmar som arbetar i 
hemtjänsten framkom det att:

•	 Var tredje dagligen saknar tid till förflyttning mellan omsorgstagarnas hem. 
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•	 Var femte uppger att beviljade hjälpinsatser uteblir minst någon gång i veckan 
och att den främsta orsaken till det är personalbrist.

•	 De vanligaste typerna av hjälpinsatser som prioriteras bort är, i fallande ordning, 
social samvaro, städning och dusch. Andra insatser som personalen inte hinner 
med är såromläggning, toalettbesök, medicinering och att lindra oro och ångest. 

Våra resultat visar att personalens bristfälliga villkor gör att det i ogynnsamma fall kapas 
både tid och insatser från de äldre i minst tre led – först i det snäva biståndsbeslutet, 
därefter när biståndsbeslutade insatser ska läggas ut på hemtjänstpersonalens 
arbetsscheman och slutligen av hemtjänstpersonalen själva då deras arbetsscheman är 
så snävt tilltagna tidsmässigt att de är omöjliga att följa. Därtill förekommer det att flera 
omsorgstagares hjälptid minskas ned utan att det har gjorts någon individuell prövning 
av deras hjälpbehov. Problematiken förstärks av att biståndshandläggarna på många orter 
inte hinner följa upp biståndsbesluten.  
 
Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal har kunskap både om vad som måste 
förändras och hur det kan göras. Utifrån deras kunskaper och erfarenheter har 
Akademikerförbundet SSR och Kommunal tillsammans formulerat krav och förslag för 
en bättre äldreomsorg. 
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Om rapporten

Äldreomsorg är ett komplext och i flera avseenden svårskildrat område. Hur kommunerna 
valt att organisera verksamheten varierar över landet och mellan olika verksamheter. 
Olika former av biståndshandläggning, ersättningssystem, ersättningsnivåer och 
fördelningen mellan privata och kommunala hemtjänstutförare påverkar våra 
medlemmars arbetsvillkor och deras förutsättningar att kunna göra ett bra arbete, om än 
på olika sätt och i varierande grad. Till det kommer kommuners skilda geografiska och 
demografiska utformning. Vår ambition är inte att ge en heltäckande beskrivning av alla 
aspekter av dagens äldreomsorg. Vi vill bidra med en skildring av hur våra medlemmar 
upplever sina förutsättningar att kunna göra ett bra arbete och hur det i sin tur påverkar 
kvaliteten på omsorgen.  
 
Gemensamt för de biståndshandläggare och hemtjänstpersonal som vi har mött under 
arbetets gång är att de har kompetens, kunnande och engagemang för sitt arbete. Och 
framförallt – en tydlig drivkraft och vilja att ge den äldre bästa tänkbara vård och omsorg.  
 
En avgränsning som vi har valt att göra är att fokusera på biståndshandläggning och på 
hemtjänsten, det vill säga den vård och omsorg som ges till den äldre i det egna boendet. 
Anledningen till det är att hemtjänsten är den verksamhet som i jämförelse med andra 
till störst del är styrd av biståndshandläggningen. Äldre som får omsorg på olika typer av 
äldreboenden, även kallade särskilda boenden, har generellt ett beslut om en plats på ett 
boende, men vilken omsorg han eller hon får avgörs inte av en biståndshandläggare utan 
beslutas på boendet1.  
 
För att få fram underlag har vi studerat aktuell litteratur, gjort enkätundersökningar, 
fördjupande intervjuer samt anordnat workshops med medlemsföreträdare. Till vår hjälp 
har vi haft en referensgrupp med medlemsrepresentanter och vi har fört dialoger med 
representanter från Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Sveriges Pensionärsförbund, 
SPF, Svenska Kommunal Pensionärers Förbund, SKPF samt Demensförbundet.  
 
Underlaget består bland annat av:

•	 Undersökningar om arbetsvillkoren för biståndshandläggare som är medlemmar i 
Akademikerförbundet SSR. Undersökningarna gjordes i oktober 2011 (242 svar) 
respektive mars 2013 (196 svar). Om inte annat anges så är det resultat från den 
senaste undersökningen som avses när det gäller biståndshandläggarna. 

•	 Telefonintervjuer med ett representativt urval av omsorgspersonal som arbetar 
inom hemtjänsten och som är medlemmar i Kommunal. Totalt intervjuades  
1 002 personer utifrån ett standardiserat frågeformulär, av totalt 1541 tillfrågade, 
vilket innebär att 65 procent av de tillfrågade valde att medverka i intervjun.

1 Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter som kommer att innebära att 
biståndsbedömda insatser även kommer att ligga till grund för vården och omsorgen som ges till äldre på särskilda 
boenden� 
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•	 Cirka en timmes långa intervjuer med biståndshandläggare och omsorgspersonal på 
tre orter. Intervjuerna genomfördes i mindre grupper. På grund av anonymitetsskäl 
har vi valt att inte precisera vilka orter vi besökt. Vi har även intervjuat en chef för 
en grupp biståndshandläggare och en chef inom hemtjänsten.  
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Äldreomsorg är en lagreglerad rättighet 

Enligt socialtjänstlagen har vi alla, när inte våra behov kan tillgodoses på annat sätt, rätt 
till försörjningsstöd och bistånd för vår livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas på ett 
sådant sätt att det bidrar till en skälig levnadsnivå. Som äldre ska omsorgen inriktas på 
att vi får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi ska få möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 
 
Inom äldreomsorgen är det vanligaste biståndet hemtjänst, särskilt boende och 
dagverksamhet. 1 april år 2012 var 160 000 personer beviljade hemtjänst i ordinärt 
boenden och 90 000 personer plats på särskilt boende (Öppna jämförelser - Vård och 
omsorg om äldre 2012, s. 19). 
 
Om vi ska få den hjälp vi behöver, och också har rätt att få, är det flera delar i en kedja 
som måste fungera. Våra behov ska aktualiseras genom en ansökan, behoven ska 
utredas, bedömning ska göras över vilka insatser som är aktuella och det ska fattas ett 
beslut om insatserna. Därefter ska vårdgivaren konkretisera innehållet i insatserna i 
genomförandeplaner så att vård- och omsorgstjänster kan utföras i praktiken. 

UTREDNING

BEDÖMNING

BISTÅNDSBESLUT

GENOMFÖRANDEPLAN

                                                                                               
UPPFÖLJNING

ä ä

ä

ä

ä

ä

ä

ää

Biståndshandläggare – en komplex yrkesroll

Det är biståndshandläggarna och deras biståndsbeslut som ska säkerställa att den 
äldre får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Biståndshandläggarna arbetar med 
myndighetsutövning och det formella uppdraget är att ta emot ansökan, utreda, bedöma 
och besluta om insatser2. Biståndsbesluten ska sedan följas upp och omprövas. 
2  Med insatser avses olika typer av hjälp och stöd som exempelvis städning och hjälp med personlig hygien�



12

Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp som pekar på att handläggningen 
är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter. All myndighetsutövning handlar alltså om 
makt, och därför är inte relationen mellan biståndshandläggaren och den äldre jämbördig.  
 
Biståndshandläggarna arbetar på uppdrag av kommunpolitikerna och vilka beslut de får fatta 
framgår av en delegationsordning. Myndighetsutövningen kan både innebära beslut som 
uppfattas som positivt av den äldre, men den kan också innebära beslut om avgifter och ibland 
om avslag. Är den äldre inte nöjd med beslutet kan det överklagas och prövas i domstol. 
 
Biståndshandläggare som yrke kan spåras till tidigt 1990-tal. Under den tidsperioden ökade 
marknadsorienteringen och många kommuner införde beställar- och utförarorganisationer. 
Modellen underlättade konkurrensutsättning av kommunal verksamhet men innebar också 
en specialisering av arbetet. Inte sällan innebar förändringen att handläggarna också fick 
kostnadsansvar vilket gör rollen dubbeltydig; att både fatta beslut som tillgodoser den äldres 
behov och samtidigt hålla nere kommunens kostnader. 
 
Biståndshandläggare har ofta akademisk utbildning och en övervägande majoritet har 
socionomexamen. Arbetsuppgifterna är komplexa och består av allt ifrån möten med 
den äldre och dennes anhöriga, samordning och kontakter med olika yrkesgrupper 
i både kommun och landsting till mer formell ärendehandläggning. Förutom 
myndighetsutövning arbetar många med bland annat information om alternativa utförare, 
beräkning av avgifter och granskning av fakturor. 

Hemtjänstpersonal – professionella problemlösare

Hemtjänstpersonalen är den yrkesgrupp som arbetar närmast den äldre och utför vården och 
omsorgen i praktiken. Liksom biståndshandläggningen utförs omsorgen i mer eller mindre 
skeva maktsituationer, där den ena parten är beroende av den andra för att klara av sin vardag 
och för att få sina mest grundläggande mänskliga behov tillgodosedda. Det ställer krav på hur 
verksamheten är organiserad och på personalens kompetens och etiska förhållningssätt samt 
personalens förmåga att anpassa omsorgen efter olika personer och situationer. 
 
Hemtjänsten har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Från att ha 
varit en uppgift för familjen har omsorgen om äldre övergått till att vara ett ansvar för 
kommunen. Utbyggnaden av den offentliga äldreomsorgen – och barnomsorgen – har 
haft en avgörande betydelse för anhörigas, och då framförallt kvinnors, möjlighet till 
förvärvsarbete och ekonomiska oberoende.  
 
Anställda i hemtjänsten arbetar antingen som undersköterskor eller vårdbiträden. För att 
arbeta som undersköterska behöver man ha en vård- och omsorgsutbildning, ofta i form 
av gymnasiets vård och omsorgsprogram eller motsvarande utbildning som ges inom 
ramen för vuxenutbildningen. Bland Kommunals medlemmar har ungefär åtta av tio 



13

grundläggande omsorgsutbildning3. Titeln vårdbiträde har allt mer övergått till att bli en 
beteckning för personer som arbetar inom äldreomsorgen och som saknar utbildning.  
 
I takt med att allt fler sjuka äldre vårdas i hemmet ställs större krav på personalens 
kunskap och kompetens. Förutom grundläggande skötsel av hem, måste personalen 
kunna förebygga uttorkning och trycksår, lägga förband, sköta medicinering och inte 
minst göra välgrundade bedömningar av den äldres hälsotillstånd och välbefinnande. 
Samtidigt är hemtjänsten i relativt hög grad ett genomströmningsyrke. Många unga 
arbetar extra parallellt med sina studier eller hoppar in som vikarier på timmar eller under 
sommarhalvåret. Det behöver inte vara negativt för omsorgens kvalitet så länge som 
arbetsuppgifterna är anpassade efter kompetens och att erfaren personal utgör basen i 
verksamheten. Det är dock viktigt att personalomsättningen inte blir så stor att den hotar 
kontinuiteten i verksamheten.  

Hela kedjan måste hålla ihop – från 
biståndsbeslut till hemtjänstinsats 

Grundläggande för att den äldre ska få den hjälp som han eller hon har beviljats – och 
därmed har rätt till – är att hela kedjan från beslut till utförande håller ihop. I alla led 
måste det finnas förutsättningar för personalen att göra ett professionellt arbete. Det gäller 
både biståndshandläggarna, och vård- och omsorgspersonalen som utgör den yttersta 
länken i kedjan från beslut till utförande. En korrekt och rättssäker handläggning är 
avgörande för en rättvis och behovsbaserad bedömning av den äldres rätt till omsorg. Men 
om hemtjänstpersonalen inte har inflytande över omsorgen eller realistiska möjligheter att 
erbjuda de äldre god vård och omsorg undermineras biståndshandläggarnas beslut och i 
förlängningen hela idén med en behovsprövad tillgång till omsorg. 
 
I det här avsnittet redogör vi för de huvudsakliga resultaten i vår undersökning och vilka 
förutsättningar som biståndshandläggarna respektive hemtjänstpersonalen har för att 
arbeta professionellt.   

Biståndshandläggning

Biståndshandläggning är en formell process som syftar till att säkerställa att den äldre 
får de insatser som han eller hon har rätt till. Olika studier visar att den äldre ofta inte 
vet vad de kan ansöka om och vad de har rätt att få för hjälp (se till exempel Norman, 
2010). Biståndsbedömningen känns svårförståelig och ofta befinner sig den äldre i en 

3 Den faktiska andelen utbildade är sannolikt lägre eftersom det enbart är medlemmar i Kommunal som ingår i 
undersökningen�  
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situation, kanske efter en stroke, där det är svårt att vara tydlig, aktiv och delaktig. Många 
känner sig i underläge och att de står i beroendeförhållande till handläggaren. Som en 
representant från en av pensionärsorganisationerna uttryckte det;

Pensionärerna talar om biståndshandläggaren som den som bestämmer hur mitt 
liv blir.

De biståndshandläggare vi har talat med har alla gjort ett medvetet yrkesval och de 
arbetar inom äldreomsorgen eftersom de trivs med att arbeta med äldre människor. De vill 
göra skillnad och känna att de kan bidra till att den äldre får en bättre tillvaro.  
 
Arbetsvillkoren för biståndshandläggarna varierar dock stort över landet. I våra kontakter 
med biståndshandläggare har vi träffat de som är nöjda med sin arbetssituation, men det 
är också alltför många som vittnar om orimliga arbetsförhållanden.

Det är i grunden ett roligt jobb. Att arbeta med äldre känns helt rätt för mig – 
men inte så här.

Även om biståndshandläggningen är en formell process så handlar det i grund och botten 
om möten mellan människor. De etiska frågeställningarna är många och ofta möter 
biståndshandläggarna människor i svåra och utsatta situationer.

Det är väldigt mycket sorg och väldigt mycket utmattning hos anhöriga.  

Hög arbetsbelastning – ett hot mot rättsäkerhet och kvalitet

Hög arbetsbelastning med ansvar för alltför många omsorgstagare per 
biståndshandläggare pekas ut som det största hindret för handläggarna att kunna utföra 
ett professionellt arbete. 130-140 omsorgstagare, eller ärenden, per handläggare är inte 
ovanligt men vi har också stött på kommuner där handläggare kan ha uppemot 160 
ärenden. Dock är det inte helt enkelt att mäta arbetsbelastningen i antal ärenden. En 
omsorgstagare kan ha enklare behov och behöver kanske inte så mycket kontakt med 
biståndshandläggarna. Andra har mer komplexa och omfattande behov där handläggaren 
behöver ha mycket kontakter, både med den äldre själv och med anhöriga och olika 
instanser inom kommun och landsting. Oavsett variationen i ärendena så uppger så gott 
som samtliga biståndshandläggare vi varit i kontakt med att de har för många ärenden.

Jag hinner inte med alla ärenden. Jag blundar och hoppas att det inte händer nå´t.

Förutom en alltför stor mängd biståndsärenden pekar biståndshandläggarna på att den 
administrativa bördan blir allt tyngre. Allt mer av tiden går åt till arbetsuppgifter som till 
exempel registrering, datainsamling, avgiftsberäkningar och fakturagranskningar. Trots 
att det är uppenbart att de administrativa delarna ökat kraftigt så är det mindre än hälften, 
47 procent, av biståndshandläggarna som har tillgång till administrativt stöd.  
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Inte heller har kommunerna till fullo insett behovet av extern handledning. Trots att 
biståndshandläggarna dagligen stöter på komplexa, etiska frågeställningar så är det i vår 
undersökning enbart 41 procent som har tillgång till handledning.  
 
Den höga arbetsbelastningen för med sig att biståndshandläggarna inte alltid hinner med 
att göra så grundliga utredningar som de skulle vilja. Det finns inte heller tillräckligt med 
tid att avsätta för hembesök eller till ordentliga samtal med den äldre. 

Mindre tid kan spenderas på samtal med den äldre för att verkligen ta reda på 
vad de har för behov och resurser och därigenom kunna fatta bättre och mer 
tillfredsställande beslut.

Vi får inte lägga tid på samtal när en brukare behöver stöd. Arbetet känns nu som ett 
administrativt jobb som man inte skulle behöva en socionomutbildning för att utföra.

Tidsbrist kombinerat med ökad användning av standarder och schabloner som 
kommunerna har när det gäller tidåtgång, innebär också att möjligheterna till att göra 
individuella bedömningar har försvårats.

Möjligheten till individuella bedömningar finns inte längre då vi är tvingade att 
följa schablontider för insatser.

Det blir insatsstyrt i stället för behovsstyrt.

Det råder en stor samstämmighet bland biståndshandläggarna att den höga 
arbetsbelastningen har en direkt påverkan på möjligheten för dem att arbeta 
professionellt. Därmed påverkar ärendemängden även förutsättningarna för kommunen 
att leva upp till socialtjänstlagens intentioner.
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Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning� Biståndshandläggare 196 svar, 2013�  
 
Mer än hälften av biståndshandläggarna uppger att de minst någon gång i veckan hamnar 
i situationer där de tvingas ge avkall på sitt professionella kunnande. Orsaken till det 
är flera, det kan till exempel handla om att kommunen infört restriktioner på grund av 
budgetläget. Men den absolut övervägande orsaken är hög arbetsbelastning med ansvar 
för alltför många omsorgstagare.

 
 

Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning� Biståndshandläggare 196 svar, 2013� 
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Förutom ärendemängden så pekar biståndshandläggarna också på allvarliga brister när det 
gäller olika servicefunktioner; såsom avsaknad av telefonsupport, IT-system som hindrar 
mer än det stödjer arbetet eller tjänstebilar som inte går att boka. 

Vi ska ju använda kommunens bilar. Men eftersom de är så få så kan jag inte i en 
kontakt idag säga att jag kommer på hembesök i morgon.  

Vad styr insatserna? 

Ovan har vi visat hur framför allt hög arbetsbelastning begränsar möjligheten för 
biståndshandläggarna att göra individuella bedömningar.  
 
Vi har också frågat biståndshandläggarna i vilken mån den äldre har inflytande över vilka 
insatser hemtjänsten ska utföra. 

Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning� Biståndshandläggare 196 svar, 2013�  
 
En utvecklingstrend när det gäller synen på de äldre i omsorgen är att alltmer fokus lagts 
på den äldres rätt att påverka vilken vård och omsorg som utförs i vardagen. Svaren från 
biståndshandläggarna visar att mycket återstår att förändra innan den äldre får det inflytande 
han eller hon borde ha. I undersökning ställdes också frågor till biståndshandläggarna 
om vad de tycker behöver förändras för att höja kvaliteten i vården och omsorgen. Ökat 
inflytande från den äldre kommer då högt på listan.   
 
Biståndshandläggarna har också fått ta ställning till i vilken utsträckning det är den äldres 
behov som styr biståndsbedömningen eller om det är kommunens budget.
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Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning�� Biståndshandläggare 196 svar, 2013� 

Med tanke på att det är biståndshandläggarna och biståndshandläggningen som ska 
säkerställa att våra rättigheter enligt socialtjänstlagen infrias när vi blir äldre, är det 
anmärkningsvärt att enbart 58 procent av handläggarna menar att det är den äldres behov 
som styr själva biståndsbedömningen. Men även i den här frågan har vi hittat stora 
skillnader geografiskt. Allt från kommuner där biståndshandläggarna inte har något direkt 
kostnadsansvar och menar att det är de äldres behov som styr i alla lägen, till kommuner 
där handläggare menar att budgeten helt klart styr bedömningen mer än den äldres behov. 

[…] så är vår största arbetsuppgift att bevilja så lite som möjligt i så stor 
utsträckning som möjligt.

Även hemtjänstpersonal känner av biståndshandläggarnas dubbla roller:

Biståndsbedömarna i äldreomsorgen är kuvade, press från cheferna att klara budget.

Vad av följande anser du idag i första hand styr själva bedömningen  
av den äldres behov? Är det behov och/eller budget?
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Former för biståndsbesluten 

Formerna för biståndsbesluten varierar. Det är vanligt att kommunerna tillämpar någon form 
av förenklad biståndsbedömning, där personer som har uppnått en viss ålder kan göra en 
enkel ansökan om stöd och få insatser mer eller mindre per automatik beviljade. Det gäller 
då enklare servicetjänster såsom exempelvis hjälp med städning, tvätt och inköp. När behov 
och insatser är mer sammansatta så görs grundligare utredningar och bedömningar. 
 
Detaljeringsgraden i besluten varierar, det finns exempel på kommuner som enbart 
beviljar insatsen ”personlig omvårdnad” medan andra preciserar att det handlar om 
tandborstning, rakning eller duschning ett visst antal gånger per vecka.  
 
Både biståndshandläggare och hemtjänstpersonal ser problem med alltför detaljerade 
biståndsbeslut som de menar minskar handlingsutrymmet både för hemtjänstpersonalen 
och för den äldre. 

Som vi har det nu blir det väldigt väldigt detaljerat. Ibland kan ju hemtjänsten 
ringa och säga att vi behöver ett beslut om vi ska sy i en knapp här i en skjorta. 
Alltså på den nivån kan det ibland bli.

Det blir intressant när hemtjänstpersonalen inte får göra något utöver det som 
står exakt beskrivet. Är det inte att underkänna vårdpersonalens kompetens?

Detaljerade biståndsbeslut påverkar också organiseringen av hemtjänstpersonalens 
arbete och själva utförandet av vården och omsorgen. Vi återkommer till det nedan under 
avsnittet ”Allt för detaljerade beslut hämmar flexibiliteten i omsorgen”.  
 
I biståndsbesluten anges alltid vilken typ av insats som beviljats, till exempel personlig 
omvårdnad men ofta anges även tidsåtgången beräknat genom schabloner. 

Hur beräknas tidsåtgången?

I de fall där tidsåtgången anges har nästan alltid schabloner används för att få fram 
tidsramarna. Ibland är schablonerna inlagda i ett datasystem och tidsåtgången beräknas 
automatiskt utifrån de insatser som beviljats. Ibland används schablonerna som 
komplement till biståndshandläggarens individuella bedömningar.

Vi använder en fastställd mall, som görs automatiskt i systemet då insatserna 
specificeras.

Enligt en schablon som är framtagen av kontorets jurister.
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Misstro stjäl resurser
Ett tema som återkommer i våra kontakter med både biståndshandläggare och 
omsorgspersonal är att sättet som omsorgen organiseras, med en beställare och en 
utförare, i kombination med knappa ekonomiska resurser skapar motsättningar. På en 
del håll är misstron utbredd och både chefer, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal 
menar att motsättningarna stjäl både resurser och energi. Det resulterar i många onödiga, 
extra möten för att reda ut konflikter och det leder också till att de ekonomiska resurserna 
inte används effektivt.

Tilliten har slagits sönder mellan beställare och utförare.

Jag är emot det här att man ska gå runt och misstro varandra hela tiden. Det blir 
ju ett ökat regelverk kring allt också. Och då känner jag att det utarmar vårt eget 
tänkande och vår egen kreativitet.

Ett tag vågade man inte ens ringa upp för ökat behov för då gjorde man ju 
granskning av den kunden och det kunde sluta med att /…/  vi fick en sänkning på 
den personen. Då var det bättre att hålla tyst och försöka lösa det internt.

När vi har så stressigt och ständigt jobbar under tidspress finns inte incitamenten 
för att tala om att en kund har fått för mycket tid beviljad. 

Det tar tid att ”hitta rätt” 

Oavsett vilka villkor biståndshandläggare och hemtjänstpersonal arbetar under är det en 
grannlaga uppgift att utforma insatserna så att de verkligen möter den äldres behov.  
 
Framförallt biståndshandläggare har påpekat för oss att det är ovanligt att någon får för 
mycket insatser. Ett vanligare problem är att den äldre anser sig behöva mindre hjälp än 
vad biståndshandläggare och hemtjänstpersonal tycker att den personen behöver. Behoven 
av insatser varierar dessutom över tid och särskilt svårt är det att hitta rätt innehåll och 
nivå på insatserna när någon till exempel kommer hem från sjukhuset efter en stroke. 
Den äldre, och också de anhöriga, befinner sig i en traumatisk situation samtidigt som 
hälsotillståndet sviktar.  Som en chef på utförarsidan uttryckte det; 

Nästan till femtio procent är den första beställningen helt meningslös. Oftast när 
kunden kommer hem från sjukhuset exempelvis, så är de inte själva medvetna om 
vilken hjälp de har skrivit på.

I några kommuner har man provat modeller med särskilda team som tar hand om de äldre 
i ett inledningsskede. På andra håll begränsar man det första biståndsbeslutet tidsmässigt 
till en månad. I båda modellerna görs sedan en uppföljning efter cirka en månad. Då kan 
den äldre själv, och också hemtjänstpersonalen, ha en bättre uppfattning om vilka insatser 
som behövs och hur dessa ska utföras. 
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Stora brister i uppföljningen

Lika viktigt som att biståndsbedömning och biståndsbeslut håller hög kvalitet är det att 
biståndsbesluten kontinuerligt följs upp. Uppföljningen fungerar som en kontroll både 
av att biståndsbeslutet svarar upp mot den äldres behov i nutid och att insatserna blir 
utförda som det är tänkt. Uppföljningen är därmed även ett viktigt redskap för att se till 
att kommunens resurser styrs rätt. 
 
Trots det är det ovanligt att uppföljningar görs regelbundet.

Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning� Biståndshandläggare 196 svar, 2013� 

Endast en av tre biståndshandläggare anger alltså att biståndsbeslut alltid följs upp. 
Vi har stött på exempel där biståndshandläggare haft ett 60-tal ärenden liggande där 
uppföljningar inte gjorts senaste året.

Tanken är ju att vi ska följa upp varje månad. Men jag hinner bara göra 
uppföljningar som jag får i knäet. Jag söker inte upp.

Konsekvenserna av att uppföljningar inte görs är att många ärenden förlängs 
slentrianmässigt utan att den äldres behov i nutid utreds eller att den äldres uppfattning 
om vården och omsorgen dokumenteras. 
 
Det finns även exempel på kommuner som har utvecklat bra system som leder till 
kontinuerlig avstämning och uppföljning. Ett exempel är att hemtjänstpersonalen 
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varje månad rapporterar till biståndshandläggaren om faktisk utförd tid och där 
biståndshandläggarna har tidsutrymme att också ta del av rapporteringen och snabbt kan 
göra omprövningar när det är motiverat. 

Det blir ett lugn … både hos personen själv, anhöriga, hemtjänstpersonal och de 
vet att vi gör uppföljningar. Det blir en slags trygghet.

 
Hemtjänsten

I det inledande avsnittet om biståndshandläggning beskriver vi hur vissa 
biståndshandläggare har krav på sig att fatta begränsade biståndsbeslut på grund av 
kommunens budgetrestriktioner. I det här avsnittet ger vi en bild av nästa steg i kedjan 
från biståndsbeslut till hemtjänstinsats och vad budgetrestriktioner i sin tur innebär för 
omsorgen och förverkligandet av biståndsbeslutet.  
 
Utifrån den telefonundersökning som Kommunal har gjort med 1 002 medlemmar 
som arbetar i hemtjänsten kan vi dra slutsatsen att det finns betydande brister både i 
personalens arbetsmiljö och i deras förutsättningar att utföra biståndsbeviljade insatser. 
Våra resultat tyder på att det i ogynnsamma fall kapas både tid och insatser från de 
äldre i minst tre led – först i det snäva biståndsbeslutet, därefter när biståndsbeslutade 
insatser ska läggas ut på hemtjänstpersonalens arbetsscheman och slutligen av 
hemtjänstpersonalen själva då deras arbetsscheman är så snävt tilltagna tidsmässigt att de 
är omöjliga att följa. 

Hemtjänstpersonalens arbetsvillkor avgörande för omsorgens kvalitet

Det finns en direkt relation mellan omsorgspersonalens arbetsvillkor och kvaliteten 
på omsorgen. Omsorg utförs och kommer till uttryck i relationen mellan människor. 
I äldreomsorgen är det i relationen mellan omsorgstagare och omsorgsgivare som 
kvalitet skapas – eller i vissa fall – uteblir. Personalens och den äldres intressen går 
i det avseendet hand i hand; god omsorg med hög kvalitet kommer aldrig att uppnås 
om inte personalen har förutsättningar att ge den äldre god omsorg. För att personalen 
ska ha förutsättningarna som krävs måste det finnas en bemanning som svarar mot 
arbetsbelastning, ett närvarande och tydligt ledarskap och att personalen har den 
kunskap och kompetens som arbetsuppgifterna kräver samt att omsättningen på personal 
minimeras för att ge kontinuitet i verksamheten. 
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Beviljade hjälpinsatser utförs inte

En tydlig indikation på att det finns brister i kedjan från biståndsbeslut till hemtjänstinsats 
är att en stor andel av hemtjänstpersonalen vittnar om att beviljade hjälpinsatser aldrig 
utförs. Var femte i Kommunals undersökning menar att det förekommer minst någon 
gång i veckan och endast 28 procent menar att det aldrig händer. 

Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

Inte bara det där “lilla extra” som uteblir

I telefonintervjuerna ombads de som minst någon gång i veckan inte hade möjlighet 
att utföra insatser som beviljats de äldre att ge exempel på någon eller några sådana. 
Av de 428 personer som fick frågan valde 372 att ge ett eller flera exempel. Vanligast 
var att den sociala samvaron uteblev, det vill säga att prata med och lyssna på den äldre 
(102 personer), därefter kom städning (77) och tredje vanligaste insatsen som togs 
bort eller flyttades var att hjälpa den äldre med dusch eller hygien (56). Andra insatser 
som nämndes var såromläggning, toalettbesök, medicinering och tid till att lindra oro 
och ångest. Endast sex personer tog upp att man inte hann med det som i dagligt tal 
brukar kallas för “det lilla extra”, eller att ge den äldre en guldkant på tillvaron. Den här 
sammanställningen visar att det är betydligt mer grundläggande hjälp än så som uteblir.  
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Personalbrist vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till att beviljade insatser inte utförs är brister i hemtjänstens 
organisation i form av tidsbrist eller personalbrist, av de 191 som besvarade frågan angav 
116 personer, 61 procent, det som orsaken4. Bland biståndshandläggarna angav 80 av de 
196 som besvarade undersökningen att de tror att tids- och personalbrist hos hemtjänsten 
är huvudorsaken. 
 
En låg grundbemanning och snäva tidsramar gör verksamheten sårbar för frånvaro 
bland personalen. Det som ytterligare bidrar är att det är relativt vanligt att personal 
som är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn inte ersätts med vikarier. 
Det leder till att personalen på plats tvingas lösa situationen genom att prioritera mellan 
brukarnas behov. Andra orsaker till att beviljade insatser inte utförs och som framkom i 
telefonintervjuerna var glömska på grund av stress eller larm som kommit emellan.  
 
I telefonintervjuerna framkommer även några exempel på andra orsaker till att insatser 
uteblir som inte direkt har att göra med hemtjänstens organisation, exempelvis att 
den äldre har tackat nej till hjälp eller att en anhörig hjälpt den äldre i stället för 
hemtjänstpersonalen. Indirekt har det emellertid betydelse då det inte är ovanligt att äldre 
tackar nej till hjälp för att de inte känner sig trygga med att ta emot hjälp från en annan 
person. Då krävs ofta ett långsiktigt arbete för att bygga upp ett förtroende, vilket kan 
vara svårt att få utrymme till i en redan tidspressad organisation.

Uteblivna insatser: sämre omsorg 

Uteblivna insatser försämrar omsorgen, det är hemtjänstpersonalen och 
biståndshandläggarna eniga om. Av de 184 personer i hemtjänsten som besvarade frågan 
i telefonundersökningen var det 120 som angav att vården och omsorgen försämras. Eller, 
som en biståndshandläggare uttrycker det; 

I flera fall upplever brukaren att utförarna inom hemtjänsten är stressade och inte 
har tid, vilket bidrar till sämre kvalitet i omvårdnaden. 

Det är många som har påpekat att uteblivna insatser stressar personalen. Samtidigt 
framhåller många att de i stressiga situationer enbart tar bort det som man värderar som 
mindre viktiga insatser, och att man försöker att kompensera dem som gått miste om hjälp 
vid ett senare tillfälle. En av hemtjänstpersonalen uttrycker det: 

Samtidigt brukar jag försöka göra så att om det är någon som får sätta tid en dag 
så får man se till att ge tillbaka den tiden nästa dag. Men det är ett himla pussel, 
hela tiden. 

4 199 personer fick frågan efter att de svarat att biståndsbeviljade insatser minst någon gång i veckan inte utförs. 
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Det är ett tydligt exempel på hur personalen ser till att verksamheten fungerar – trots att 
förutsättningarna för det är dåliga eller i vissa fall helt saknas.

Insatstid kapas från de äldre i flera led

Den beräknade tiden räcker inte till 

I telefonintervjuerna fick personalen uppskatta hur stor andel av de äldre som de arbetar 
med som har fått tillräckligt med beräknad tid av biståndshandläggarna. Formellt beviljas 
inte tid i biståndsprocessen, utan insatser. Utifrån dessa insatser gör biståndshandläggarna 
ofta en uppskattning av hur lång tid det beräknas ta för hemtjänsten att hjälpa den 
äldre. Majoriteten av hemtjänstpersonalen uppger att tiden som biståndshandläggaren 
avsatt för omsorgstagarnas hjälpinsatser inte räcker till. Det är endast 16 procent av 
hemtjänstpersonalen som menar att alla äldre som de arbetar med har tillräckligt med tid. 

Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

I en av intervjuerna beskriver en person som arbetar i hemtjänsten hur de små 
tidsmarginalerna gör att minsta hinder under arbetsdagen riskerar att innebära att man 
kommer ur fas med planeringen. 

Vi har ingen marginal, vi snackar ju minutrar. Fått beviljat en matlåda på 12 
minuter. Det kan ju hända att du får vänta på röd gubbe och så går det fem 
minuter. Det finns ingen marginal menar jag. 
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Tiden avsatt för hemtjänstens besök motsvarar inte den beräknade

Förutom att den av biståndshandläggarna beräknade tiden är knapp, försvinner ytterligare 
tid från de äldre då all tid inte läggs ut på personalens arbetsscheman. Endast knappt 
hälften, 46 procent, av hemtjänstpersonalen menar att tiden som biståndshandläggarna 
angett i biståndsbeslutet överensstämmer med tiden som är avsatt för insatser. Var femte, 
19 procent, menar att besökstiden är kortare, 8 procent menar att besökstiden är längre 
och ytterligare 9 procent uppger att det varierar, ibland är tiden för besök kortare och 
ibland längre (svarsalternativet ”annat” i diagrammet nedan). 18 procent har svarat “vet 
ej” eller uppger att det inte finns någon tid angiven i biståndsbeslutet.  

Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

Att tiden i biståndsbeslutet och personalens schema inte överensstämmer har flera orsaker. 
När den äldres hjälpbehov varierar mycket och det inte finns utrymme för flexibilitet i 
omsorgen måste hemtjänsten hitta sätt att ändå se till att den äldre får den hjälp som han 
eller hon behöver. Det kan också vara ett sätt för hemtjänsten att få ekonomin att gå ihop. 
En ansvarig inom hemtjänsten vittnar i en intervju om att den låga ersättningsnivån gör 
att de är tvungna dra ner på tiden som utförs hemma hos den äldre och att detta till viss 
del är sanktionerat av högre tjänstemän och politiker.  

Det alla vet – men som ingen pratar om – är att all beviljad tid inte går att lägga 
ut. Själva poängen med hela systemet är ju, får du hundra timmar beviljat som 
kund så ska du ju få det utfört av oss också. Och så är det inte, och det har inte 
varit någon gång. För att pengarna räcker inte. Ersättningen är för låg. Alla vet 
att det är så. 

Motsvarar den tiden som är avsatt för besök hos de äldre den tid som står 
angivet i den äldres genomförandeplan och/ eller biståndsbeslut?
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Att tid mer eller mindre systematiskt saknas på personalens scheman bekräftas delvis 
av resultat från våra telefonintervjuer. I intervjuerna fick personalen ta ställning till om 
insatser minskats ner i tid eller helt tagits bort utan att den äldres hjälpbehov förändrats. 
40 procent av hemtjänstpersonalen uppgav att det förekommit under de tre senaste 
månaderna och var femte, 19 procent, angav att insatser helt tagits bort under samma 
tidsperiod. I följdfrågan om vem som fattade beslut om att dra ner på tiden eller ta bort 
insatser tyder svaren på att det är vanligare att en samordnare5 eller enhetschef bestämmer 
det än att en biståndshandläggare gör det – vilket tyder på att det är neddragningar som 
gjorts av hemtjänsten. Huruvida det beror på hemtjänstens ansträngda ekonomi eller om 
det är andra orsaker som ligger bakom framgår inte av våra telefonintervjuer.  
 
Tidigare undersökningar har emellertid visat att många hemtjänstutförare har svårt att få 
ekonomin att gå ihop på grund av låga ersättningsnivåer från kommunerna6. Det är även 
någonting som framkommer i våra intervjuer:

Gränsen är nådd, då blir det så dålig vård omvårdnad framför allt. Det blir dålig 
kvalitet helt enkelt. Så att vi ligger på gränsen nu. Och jag kommer inte att gå in 
och skära ner där. Det går inte.

Att både tid och insatser försvinner bekräftas av biståndshandläggarna där endast 10 
procent bedömer att biståndsbesluten fullföljs fullt ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Akademikerförbundet SSR:s undersökning� Biståndshandläggare 196 svar, 2013� 

5 Samordnaren ansvarar för att planerar verksamheten och är den person som gör personalens arbetsscheman�
6 I Stockholm har flera privata aktörer valt att sluta leverera hemtjänst med motiveringen att de inte kan 
upprätthälla kvaliteten i verksamheten på grund av låg ersättning från kommunen�
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Vanligt med generella tidsminskningar 

I telefonintervjuerna ställdes också frågan “Under de sex senaste månaderna, har det skett 
generella tidsminskningar, exempelvis att flera brukare får kortare tid för en viss insats 
utan att det har gjorts individuella bedömningar av deras hjälpbehov?”. Drygt var tredje 
inom hemtjänsten, 35 procent, svarade ja på den frågan.

 Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

Exempel på generella tidsminskningar som kommit upp i våra längre intervjuer är att det 
under perioder förekommit att nästan alla äldre som fått sina behov prövade har beviljats 
mindre hjälp, även i de fall då de ansökt på grund av ett ökat behov. Det kan även handla 
om att kommunens norm för vad som anses vara en skälig levnadsnivå ändrats, exempelvis 
att alla får hjälp med att handla en gång i veckan i stället för två gånger. Generella 
tidsminskningar görs, enligt vad vi erfar, med motiveringen att kommunen behöver spara 
pengar. Insatser som beviljas i enlighet med socialtjänstlagen ska vara behovsprövade. 
Neddragningar i tid eller insatser som tas bort, och som inte är motiverade av ett förändrat 
behov, går enligt vår uppfattning på tvärs med intentionerna i lagen. 

Orealistiska tidsramar – hemtjänstpersonalen hinner inte med

Förutom att den biståndsbeviljade tiden är knapp och att all beräknad tid inte läggs ut på 
personalens arbetsscheman så vittnar många som arbetar inom hemtjänsten om en mycket 
hög arbetsbelastning. Av de 1 002 hemtjänstpersonal som telefonintervjuats uppger två 
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av fem, 43 procent, att de minst någon gång i veckan helt eller delvis inte hinner utföra 
insatserna hos de äldre. Var tionde, 11 procent, menar att de dagligen inte hinner med. 

Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

Vanligare än att personalen helt eller delvis inte hinner utföra insatserna är att de har 
svårt att upprätthålla kvaliteten i omsorgen. Hälften, 48 procent, uppger att de minst 
någon gång i veckan inte hinner utföra insatserna med god kvalitet, och 14 procent av 
personalen menar att så är fallet varje dag. 

Tid till personalens förflyttningar saknas

En stor del av hemtjänstpersonalens arbetstid går till att förflytta sig mellan 
omsorgstagarnas hem. Hur stor del av arbetspasset varierar beroende på typ av ort och 
hur arbetet är organiserat. I glesbygd kan det ibland vara flera mil mellan omsorgstagarna, 
medan hemtjänstpersonalen i vissa städer ansvarar för ett geografiskt relativt begränsat 
område, som en stadsdel eller några kvarter. Sträckan mellan brukarna har emellertid 
förlängts även i städerna som en konsekvens av att lagen om valfrihetssystem, LOV, 
införts (Trafikverket, 2011). 
 
Med flera utförare av hemtjänst är det inte längre möjligt att koncentrera arbetet för en 
hemtjänstgrupp till en viss stadsdel. Brukarna, eller kunderna, finns över hela staden och 
personalen måste ibland förflytta sig långa sträckor. Om det är långt mellan brukarna 
går en större del av tiden till personalens förflyttningar. För personalen är det inte 
nödvändigtvis ett problem, så länge som de har motsvarande tid avsatt på sitt schema eller 
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i sin arbetsplanering. Vår undersökning visar emellertid att det är en mycket stor andel av 
personalen som upplever att de inte har det.  
 
Var tredje som arbetar inom hemtjänsten, 33 procent, menar att de dagligen saknar tid på sitt 
dagsschema för att förflytta sig mellan brukarna. Majoriteten, 61 procent, uppger att det är så 
minst någon gång i veckan. Det är således fler som upplever att de inte har tid till nödvändiga 
förflyttningar än de som hinner förflytta sig mellan brukarna på den avsatta tiden.

Källa: Kommunals telefonintervjuer, 1 002 intervjuer, 2013�

I en av intervjuerna berättar en undersköterska som framförallt arbetar på natten om hur 
planering och verklighet inte hänger ihop med varandra. Enligt deras arbetsplanering ska 
de åka fyra mil på fyra minuter, någonting som både personal och de som gör planeringen 
är fullt medvetna om är omöjligt. 

Det klart att de förstår att det inte tar fyra minuter. Men det de kanske inte förstår 
är att om de inte får till det i sin planering, hur får vi till det i verkligheten då? 
För att det ska se bra ut i telefon7 och för att tillräckligt många kunder ska få 
plats i telefon mellan nio på kvällen till sju på morgonen.  [...] Vi har ju långt att 
åka mellan kunderna. Så att själva tid hos kund är ju inte särskilt länge. Och sen 
har vi ju varit två bilar, men nu ska en bil sluta tidigare. Det innebär att vi som 
jobbar vet att det kommer inte att funka. Alla kunder kommer inte att få hjälp. För 
det kommer inte att hinnas med.

I intervjuerna framkommer också att personalen i vissa fall inte har tillgång till 
nödvändiga transportmedel. En av dem som vi intervjuar har löst situationen genom 

7 Personalen har arbetsplaneringen i telefoner som de bär med sig under arbetspasset�
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att använda sin egen bil, medan många av hennes kollegor inte har den möjligheten. På 
hennes arbetsplats tillhandahåller arbetsgivaren endast en bil och två cyklar, varav en  
cykel är trasig. För hennes kollegor som inte har turen att få tillgång till dessa, eller som 
saknar körkort eller inte kan cykla, innebär det en stressigare arbetsdag och sannolikt en 
än mer begränsad tid hemma hos brukarna. 

Hur mycket tid och insatser är det som försvinner?

Utifrån den här undersökningen är det inte möjligt att göra en mer precis uppskattning 
av hur mycket av den beviljade tiden som faktiskt tillkommer de äldre. Ännu svårare 
är det att uttala sig om hur mycket tid och insatser som försvinner på grund av 
att biståndshandläggarna upplever sig styrda av kommunens budget i sina beslut. 
Socialstyrelsen presenterade 2005 en rapport i vilken de tittat närmare på hur 
omsorgspersonalen använder sin tid. I den konstateras att endast sex av tio beviljade 
timmar utförs och att en fjärdedel av brukarna som hade stora hjälpinsatser fick mindre än 
37 procent av sin beviljade tid utförd (Socialstyrelsen, 2005, s. 11).   
 
För att få arbetsdagen att gå ihop tidsmässigt försvinner inte bara tid från de äldre, 
utan också från personalens raster. I Kommunals stora medlemsundersökning som 
gjordes hösten 2012 och som baseras på intervjuer med drygt 2 000 medlemmar inom 
hemtjänsten uppgav var femte att de dagligen hade svårt att ta en längre rast och lika 
många upplevde att de inte hade möjlighet att ta en kortare rast. 
 
Liksom när det gäller andra aspekter inom äldreomsorgen och biståndshandläggningen 
finns det sannolikt även i det här avseendet stora skillnader mellan kommunerna. 
Lokala former för planering, uppföljning och organisation, inte minst när det gäller 
ersättningssystem och ersättningsnivåer, påverkar hemtjänstpersonalens möjlighet att ge 
god omsorg och i vilken utsträckning all tid för hjälpinsatser verkligen utförs.   

Allt för detaljerade beslut hämmar flexibiliteten i omsorgen

Kontoret 12:28 Möte
Brukare 1 13:29 Lunch, göra mat och diska ev sopor
Brukare 2 14:06 Mat. Något att äta med sällskap
Brukare 3 14:33 Lunch och disk
Brukare 4 14:54 Mat
Brukare 5 15:18 Mat. Smörgås, social stimulans 
Brukare 6 15:46 Kaffe och smörgås
Kontoret 16:04 Dokumentation

 
Exemplet ovan är hämtat från ett verkligt arbetsschema för en som arbetar i hemtjänsten. 
Inom loppet av knappt tre timmar ska sex hembesök inklusive dokumentation avklaras. 
Mellan de olika besöken ska den som följer schemat också förflytta sig i genomsnitt 500 
meter mellan omsorgstagarnas hem.  
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Detaljerade beslut i kombination med snäva tidsramar komplicerar hemtjänstpersonalens 
arbetssituation ytterligare. Som tidigare tagits upp skiljer det sig mellan kommunerna 
i hur detaljerade biståndsbesluten är. I vissa kommuner beviljar biståndshandläggarna 
personlig omsorg och en totaltid som hemtjänstpersonalen i överenskommelse med den 
äldre fritt får förfoga över. På andra orter är besluten mer detaljerade och specificerar 
exakt vilka insatser som ska utföras och hur lång tid varje enskild insats beräknas ta. 
 
Utifrån intervjuerna med hemtjänstpersonal och biståndshandläggare kan vi konstatera att allt 
för detaljerade beslut hämmar flexibiliteten i verksamheten. Det är problematiskt av flera skäl.  
 
Ett arbete som går ut på att ta hand om andra människor är aldrig helt förutsägbart och 
möjligt att på förhand planera, och då särskilt inte i detalj. Oförutsedda situationer uppstår 
hela tiden. En sådan är om någon äldre är ledsen eller orolig, en annan är om en äldre har 
ramlat och är i behov av sjukvård. En person som arbetar inom hemtjänsten beskriver att 
hon upplever situationerna då omsorgstagare är ledsna och ensamma som extra svåra:

Jag tycker att det är när människor är rädda, ledsna, oroliga och när ångest 
förekommer hos brukarna. Då krävs det tid att prata, tillaga lite mat eller dylikt. 
Jag känner att det river väldigt mycket i hjärtat när det är många brukare kvar. 

Detaljerade beslut kan vara särskilt problematiska också när det gäller brukare med stora 
omsorgsbehov eller, som i exemplet nedan, personer med en demenssjukdom:  

Då går det inte att följa det att vi ska vara där morgon, förmiddag, tidig 
förmiddag... Det funkar inte så. Man vet aldrig om kunden vill ha sovmorgon eller 
om den är förvirrad och ute i trapphuset och springer och man måste gå dit. [...] 
För det är så rörligt vårat jobb, flexibelt. Vi är ju sådana som människor.  

Detaljerade arbetsbeskrivningar hindrar också personalen från att använda sig av 
sin kompetens. I våra intervjuer har vi fått exempel på hur personalen kringgår sina 
arbetsscheman, i det här fallet för att spara tid. En undersköterska berättar: 

Vi som har jobbat länge jobbar ju mer, att man jobbar lite mer fritt. Man kanske 
inte lägger i den ordningen som man har fått. Utan man lägger det kanske mer 
geografiskt för att spara tid hela tiden. Samtidigt brukar jag försöka göra så jag 
om det är någon som får sätta tid en dag så får man se till att ge tillbaka den 
tiden nästa dag. 

Det som kan tyckas vara en aning motsägelsefullt är att samtidigt som att allt för 
detaljerade biståndsbeslut ger en stelbent verksamhet som är svår att anpassa efter 
de äldres ibland snabbt förändrade behov, så efterfrågar hemtjänsten i vissa fall just 
detaljbeslut. De låga ersättningsnivåerna gör att man inte har råd att utföra insatser som 
inte framgår av biståndsbeslutet. Det gäller särskilt insatser som tar mer tid i anspråk, 
exempelvis hjälp i samband med dusch. En annan effekt är att hemtjänsten i vissa 
fall behåller och fördelar om tiden man fått beviljad, eftersom den behövs till andra 
omsorgstagare eller för att kunna svara på larm. 
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Svårt att kombinera larmansvar med ordinarie hembesök 

Många äldre har tillgång till larm hemma för att snabbt kunna tillkalla hjälp. Det är 
hemtjänsten som ansvarar för att svara på larmen. Hur det organiseras varierar. I vissa fall 
är det särskild personal som har ansvar för larmen. Det är emellertid relativt vanligt att 
personal som har ordinarie besök inplanerade också förväntas att snabbt åka hem till eller 
på annat sätt ta kontakt med den som har larmat. I en redan tidspressad organisation skapar 
de två svårkombinerade uppgifterna dilemman för personalen. Ofta resulterar larm i att 
personalen får låta andra vänta på att få sin hjälp. I intervjuerna berättar två personer om 
konsekvenserna av och svårigheterna med att kombinera larmansvar med ordinarie besök:

Larminsatser finns det ingen tid för. När vi har larmjour så får vi offra ordinarie 
tid för pensionärerna. Det är olika vilken typ av insats som måste kapas, detta är 
från dag till dag. 

Vi har inte en sådan organisation så att vi har personal som står och väntar 
på att göra någonting utan alla är hårt upptagna och det är alltid någon 
[omsorgstagare] som sitter och väntar. Klockan elva är det någon som väntar och 
klockan halv tolv är det nästa som väntar. Det är inte bara att klämma in någon 
emellan där. För då är det någon annan som blir drabbad. 

Antalet larm ökar när svårt sjuka äldre vårdas i hemmet, vilket blir allt vanligare då det är 
svårt att få plats på särskilda boenden. Om en äldre person larmar mycket kan det också 
vara ett tecken på att han eller hon behöver mer insatser från hemtjänsten, någonting som 
inte alltid beviljas av biståndshandläggarna. I en intervju framkom det att det i extrema 
fall kan komma 300 till 400 larm per månad, från samma brukare. I det exemplet hade 
mannen trots antalet larm inte beviljas utökade insatser. 
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Slutdiskussion 

I den här rapporten har vi kartlagt villkoren för biståndshandläggarna och vilka 
förutsättningar hemtjänstpersonalen har att utföra biståndsbeslutade insatser och därmed 
om de äldre får den vård och omsorg som de behöver och har rätt till.  
 
Det är viktigt att framhålla att det finns stora skillnader i villkor för biståndshandläggare 
och hemtjänstpersonal beroende på var i landet de arbetar. Det fungerar inte dåligt 
överallt, men på alltför många orter upplever båda yrkesgrupperna att de saknar 
grundläggande förutsättningar att kunna arbeta professionellt.  
 
Våra resultat visar på att det finns brister i villkoren i flera led från biståndsbeslutet till 
utförandet av hemtjänstinsatsen hos den äldre, vilket leder till att både tid och insatser 
kapas och aldrig kommer den äldre till del. Biståndshandläggarna förhindras i många 
fall att göra professionella utredningar och bedömningar. Det beror framförallt på en 
hög arbetsbelastning i kombination med mer eller mindre uttalade krav på att hålla nere 
kommunens utgifter. 
 
När hemtjänstpersonalen, i nästa led, ska utföra de beslutade insatserna sker ytterligare 
neddragningar eftersom all tid inte läggs ut på deras arbetsscheman. Scheman som i sin 
tur är så snävt tilltagna att de ibland saknar verklighetsförankring. För att hinna med 
tvingas personalen att prioritera och – som de själva uttrycker det – pussla med äldre och 
med hjälpinsatser. Problematiken förstärks sedan av att biståndshandläggarna inte hinner 
följa upp besluten i tid.  
 
Det finns också anledning att ställa sig frågan: från vem försvinner tid och insatser? 
I pressade situationer är det lätt att se till dem som skriker högst. Det finns en 
överhängande risk att äldre som inte själva kan föra sin talan och ställa krav, eller 
som saknar anhöriga som kan göra det åt dem, missgynnas. Det är potentiellt ett 
jämlikhetsproblem som underminerar det generationskontrakt som innebär att vi i utbyte 
mot att vi betalar skatt kan förlita oss på att få tillbaka vård och omsorg av samhället när 
vi själva blir äldre och är i behov av hjälp.   
 
Ett annat problem som vi har noterat är detaljstyrningen. Vi menar att det, både 
direkt och indirekt, leder till resursslöseri. Inte minst då biståndshandläggares och 
hemtjänstpersonalens kompetens inte tas tillvara. När budgetramarna dessutom är 
snäva spär det på en misstro mellan beställare och utförare – utförarna, det vill säga 
hemtjänsten, litar inte alltid på att den äldre få mer tid beviljad när behoven förändras 
och biståndshandläggarna tvingas fungera som kontrollanter. Biståndshandläggare 
och hemtjänstpersonal vill samarbeta, men tvingas in i olika läger. Det resulterar i 
förlängningen till att resurser används till fel saker och att system byggs upp som gör 
verksamheten ineffektiv. 
 
Sammantaget har vi dragit slutsatsen att gapet mellan lagens intentioner och den vård och 
omsorg som faller ut i verkligheten är förhållandevis stort och i många fall osynliggjort. 
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Vi kan också konstatera att politiken inte kliver fram och tar det ansvar den borde; 
prioriteringar och uppgiften att pussla med alltför snålt tilltagna resurser läggs på den 
äldres, på hemtjänstpersonalens och på biståndshandläggarnas axlar. Neddragningar görs 
så långt ut i organisationen att få medborgare – väljare – får kännedom om bristen på 
resurser i äldreomsorgen och dess konsekvenser.  
 
Vi har, trots allt, i mångt och mycket en äldreomsorg som vi kan vara stolta över. 
Men det finns också delar som ingen borde känna sig nöjd med. Våra medlemmar, 
biståndshandläggare och hemtjänstpersonal har kunskap både om vad som måste 
förändras och hur det kan göras. Det är utifrån deras kunskaper och erfarenheter vi 
bygger våra krav och förslag på förändringar.
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Krav och förslag för en bättre äldreomsorg

En god kvalitet i hemtjänsten förutsätter att biståndshandläggare och hemtjänstpersonal 
kan utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Den äldre ska ha stort inflytande 
över insatsernas utformning och arbetet i hemtjänsten ska präglas av ett förhållningssätt 
där den äldres egna resurser och förmågor tas tillvara och stärks. Rätt insatser på rätt tid 
är dessutom ett ansvarsfullt sätt att handskas med skattemedlen. 
 
För att nå målet om god kvalitet i hemtjänsten kräver Akademikerförbundet SSR och 
Kommunal: 

- Politikerna måste kliva fram och ta ett synligt ansvar för prioriteringar och 
konsekvenser av budgetrestriktioner. 

- Öka grundbemanningen i hemtjänsten och säkerställ att frånvarande personal 
ersätts med vikarier.  

- Kontinuitet, vilket uppnås med genomtänkt planering i kombination med att 
personalen erbjuds trygga anställningar på heltid, ska vara en uttalad målsättning 
för alla hemtjänstutförare.

- Biståndshandläggarna måste få en rimligare arbetsbörda, max 100 ärenden per 
handläggare kan vara ett riktmärke. 

- Biståndsbedömning och kostnadsansvar ska hållas isär. Biståndshandläggarna 
ska ha mandat att göra professionella bedömningar och fatta biståndsbeslut som 
grundar sig på den äldres behov och på gällande lagstiftning. 

- Kontinuerlig uppföljning, tillsammans med den äldre, är ett verksamt sätt att 
kvalitetssäkra verksamheten. Biståndshandläggarna ska ha utrymme att följa upp 
samtliga biståndsbeslut inom angivna tidsramar. 

- Det måste finnas utrymme för flexibilitet i omsorgsarbetet och 
hemtjänstpersonalen ska kunna anpassa tidsåtgången utifrån den äldres 
dagsbehov. Detaljregleringar ska därför undvikas. Den avsatta tiden för insatser 
och förflyttning måste vara verklighetsförankrad och därtill ge utrymme för 
hemtjänstpersonalen att hantera oförutsedda situationer. 

- Biståndshandläggarna och hemtjänstpersonalen ska ha tillgång till extern 
handledning och möjlighet till reflektion kring metodfrågor samt etiska problem 
och frågeställningar. 
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- Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal måste ha tillgång till administrativt 
stöd, ändamålsenliga transportmedel och fungerande IT-system. Därtill bör 
ansvaret för att svara på trygghetslarm ligga på annan personal än den som 
arbetar med planerade hemtjänstinsatser.

Därtill ser vi gärna: 

- Modeller där insatserna till den äldre utformas stegvis och där uppföljning 
regelmässigt görs efter 3-4 veckor. 

- System där hemtjänstpersonal och biståndshandläggarna regelbundet kan stämma 
av utförd och planerad omsorg med varandra. 
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