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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp tidigare granskning 
av planeringssystemet TES med koppling till arbetsmiljö och sjukskrivningar. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om tidigare rekommendationer är 
genomförda samt om åtgärder har vidtagits för att skapa en arbetsmiljö som motverkar 
sjukskrivningar. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inom BAS-
nämndens verksamheter pågår ett arbete i linje med tidigare rekommendationer samt 
att det finns ett systematiskt arbete för att nå ett hållbart arbetsliv med sänkta sjuktal 
som följd.  

Vi kan ännu inte se effekter av satsningarna då både sjuktal och kostnadsläget är 
fortsatt högt. Vi ser ett behov av att förbättra uppföljningen av beslutade rutiner samt 
tydliggöra konsekvenser av bristande följsamhet. Vi anser att den bemanningshandbok 
som är under framtagande har en central roll för styrning mot optimal bemanning och 
effektiva rutiner. Bemanningshandboken ska tydligt visa vilka regler som gäller, 
samtidigt som den bör följas upp och utvärderas utifrån att nya arbetssätt utvecklas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi BAS-nämnden att:   

• säkerställa rutiner för uppföljning och successiv utveckling av 
bemanningshandboken, se avsnitt 3.1. 

• säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att successivt öka 
personalkontinuiteten, eller åtminstone bibehålla den nuvarande nivån, se 
avsnitt 3.2. 

• fördjupa kunskapen om vari motståndet till att slippa delade turer består i. Det 
finns en risk att den anställdes livssituation påverkar kortsiktiga 
ställningstagande gällande arbetsschema, se avsnitt 3.2.  
 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp tidigare granskning 
av planeringssystemet TES med koppling till arbetsmiljö och sjukskrivningar. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

År 2014 genomfördes en granskning av personalförsörjning och resursfördelning inom 
äldreomsorgen och bedöma om planeringssystemet TES fungerar effektivt. 
Granskningen visade att TES som IT-system fungerade tillfredsställande, men att det 
krävs ett fortlöpande analys- och utvecklingsarbete för att t ex använda tillgänglig 
statistik för fördjupad analys. 

Några av rekommendationerna i granskningen var att utvärdera om en gemensam 
bemanningsenhet uppnått de förväntade samordningsvinsterna, samt att utveckla 
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uppföljningen av verksamheten i och med de möjligheter till uppföljning som finns i 
systemet. Utöver det rekommenderades BAS-nämnden att utveckla styrningen i syfte 
att förbättra personkontinuiteten och att utveckla scheman för att minska oönskade 
delade turer. 

I BAS-nämndens1 svar på rapporten framgår att nämnden bedömde att det fanns ett 
behov att utvärdera verksamheten med fokus på förbättrad personkontinuitet. En 
rapportplattform hade införskaffats men var inte driftsatt. Det hade också tillsatts två 
förbättringsgrupper för att utarbeta förslag på hur verksamheten skulle öka brukarfokus 
under hela dygnet, utan låsningar till invanda arbetssätt.  

Planeringssystem som TES är i sin uppbyggnad likt arbetsordersystem där ett antal 
arbetsuppgifter planeras och delas ut till medarbetare för utförande och avrapportering. 
Det arbetssättet kan medföra låg kvalitet (låg personkontinuitet, dålig 
omvårdnadskvalitet), stressade arbetsförhållande och små möjligheter till 
ansvarstagande. Den uppföljande granskningen kommer att följa upp effekterna av de 
vidtagna åtgärderna, utifrån ett effektivitetsperspektiv kompletterat med effekter på 
arbetsmiljö och sjukskrivningar. 

Revisorerna bedömer att det finns en risk att rekommendationerna inte genomförts och 
att de tidigare bristerna kvarstår. Det är väsentligt att kommunen har fungerande rutiner 
för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister. 

 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om tidigare rekommendationer är 
genomförda samt om åtgärder har vidtagits för att skapa en arbetsmiljö som motverkar 
sjukskrivningar. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Har uppföljningen av verksamheten utvecklats i och med de möjligheter som finns i 
systemet? 

— Har personkontinuiteten ökat? 
— Finns det ett systematiskt arbete för att successivt öka personalkontinuiteten? 
— Har andelen oönskade delade turer minskat?  
— Finns det ett systematiskt arbete för att successivt minska andelen oönskade 

delade turer? 
— Finns det ett systematiskt utvecklingsarbete som inkluderar både 

kvalitetsförbättringar, arbetsmiljöfrågor och ekonomisk effektivitet?  
 
Granskningen avser BAS-nämnden och avgränsas till BAS-nämndens ansvar för hjälp 
och stöd i ordinärt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL), framför allt hemtjänst. 
Granskningen avser 2018.   

                                                
1 2015-05-07 §52 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier så som: 

- Årsredovisning för 2017 
- BAS-nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 
- Rutin för användande av TES inom BAS-förvaltningen, 2015-08-31 
- Rutin för kontaktmannaskap, ordinärt boende, 2018-02-06, BAS-förvaltningen 
- Statistik gällande delade turer, åren 2013-2018 
- Rapport En delad bemannings- och planeringsenhet, 2018-03-06 

— Intervjuer med berörda tjänstemän, personal och företrädare för facklig organisation 

Rapporten är faktakontrollerad av berörd verksamhetschef, enhetschef och 
verksamhetsutvecklare. Även facklig företrädare har fått rapporten för faktakontroll, 
men inte lämnat några synpunkter. 

 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Användning av TES som planeringssystem 
TES som IT-stöd för planering av framför allt hemtjänstinsatser infördes år 2006. 
Sedan år 2012 har TES använts på särskilda boenden, där biståndsbesluten är 
individuellt utformade och liknar besluten om hemtjänstinsatser. Det huvudsakliga 
syftet var att säkerställa att beviljade insatser utfördes och att brukarna fick den hjälp 
de hade rätt till. Tidigare hade planeringen skett med papper och penna, med risk för 
att beviljade insatser inte utfördes. 

För att planera med hjälp av ett IT-stöd krävdes en schablontid för varje insats, 
samtidigt som det ställs stora krav på ruttplaneringen för att få en effektiv verksamhet. 
Initialt begränsades möjligheterna till individuell planering och en ej fungerande 
ruttplanering skapade ett missnöje i personalgrupperna. Det upplevdes finnas en 
bristande tillit till personalens förmågor och kunskaper, samtidigt som synpunkter och 
avvikelserapportering från personalen inte ledde till förbättringar. Detta har åtgärdats 
och i de senaste medarbetarundersökningarna går inte det tidigare missnöjet med TES 
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att spåra. TES upplevs idag inom hemtjänsten vara till stor nytta, även om arbetssättet 
är lite mer ”fyrkantigt”. Samtidigt bedömer personalen att det går att utveckla 
ytterligare. 

År 2015 fastställdes rutiner för användandet av TES inom BAS-förvaltningen, med 
syftet ”att TES-planering samt modul resurspool skall fungera optimalt och säkert och 
att planerar, verkställighet och biståndsenhet skall arbeta utifrån gemensamma rutiner”. 
Det pågår dessutom ett arbete med att ta fram en bemanningshandbok för att 
tydliggöra gemensamma rutiner och regler. 

Idag sker planeringen centralt, genom att en planerare lägger ut scheman utifrån 
beviljade insatser och det som kontaktpersonen och brukaren har kommit överens om. 
Det finns samtidigt ett utrymme för varje arbetsgrupp att anpassa arbetssättet, både 
utifrån sina brukares behov vad som bedöms mest effektivt. På den gemensamma 
bemannings- och planeringsenheten arbetar elva personer, varav nio ansvarar för 
TES-planering, vikarierekrytering och anmälan om sjukskrivning.  

Planerarnas förmåga att löpande anpassa schema och rutter är central för 
verksamhetens effektivitet och detta ställer krav på en god dialog mellan 
hemtjänstgrupperna och planeraren. Varje enhetschef avgör behovet och formerna för 
dialog mellan hemtjänstpersonalen och planeraren gällande brukarnas individuella 
behov och ruttplanering, även om chefsgruppen har beslutat att anmälningar om 
ändringar ska ske via mejl för att öka spårbarheten. Det innebär att ändringar ska ske 
via telefon endast ska ske i akuta ärenden. Det framkom dock i intervjuerna att 
beslutade former för dialog med den centrala planeringsenheten inte är känt hos 
personalen. 

BAS-nämnden beslutade inför år 2018 att utreda förutsättningarna för en central 
bemanningsenhet inom kommunens HR-avdelning. Syftet var att undersöka intresset 
från övriga förvaltningar att organisera bemanningen via en gemensam enhet. 
Rapporten som presenterades för BAS-nämnden i mars 2018 visade att det inte för 
närvarande inte finns något intresse från övriga förvaltningar och att BAS-nämnden inte 
kan dela kostnaden med någon. 

Organisationen förstärktes under våren 2017 med tre administratörer som ska avlasta 
enhetscheferna med administrativa uppgifter. Det har frigjort tid för enhetscheferna att 
följa upp och leda sin verksamhet, vilket upplevs positivt från både ledning och 
medarbetare. 

Verksamheten har också förstärkts med en verksamhetsutvecklare med ansvar för 
uppföljning av både ekonomi och verksamhet, med särskilt fokus på att minska 
korttidsfrånvaron. För ekonomisk uppföljning och analys används i första hand 
bemanningssystemet TES. Ur TES hämtas planerade timmar för att jämföra med 
budgeterade timmar samt även statistik över utförda insatser med syfte att analysera 
förekomst och tidsåtgång per utförd insats. Verksamhetsutvecklaren tar fram 
underlaget och träffar därefter enhetscheferna för att gemensamt analysera orsakerna 
och fastställa åtgärdsplaner. Just nu pågår arbetet med att utbilda nyckelpersoner i 
organisationen till bemanningscontroller, som då blir specialister i schema och 
bemanningsfrågor i schemaläggningssystemet Time-Care.  
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Verksamhetsutvecklaren, enhetschefen för bemanning och planering och 
systemansvarig ansvarar för utvecklingen av IT-systemet TES och användningen av 
det. De har också kontakt med leverantören och framför kommunens 
utvecklingsbehov. I BAS-nämndens svar på revisionsrapporten år 2015 framkom att en 
rapportplattform hade införskaffats men var inte driftsatt. I intervjuerna framkom att 
TES går att använda i större omfattning än vad som görs, gällande uppföljning och 
analys. Det gäller både centralt och på enhetsnivå. 

 

3.1.1 Bedömning  
— Har uppföljningen av verksamheten utvecklats i och med de möjligheter som finns i 

systemet?  

Vi bedömer att uppföljningen av verksamheten har utvecklats, men att det finns 
ytterligare utvecklingspotential i både rapporter ut IT-systemen och arbetsmetoder. I 
intervjuerna framkom att det finns ett etablerat sätt för analys där 
verksamhetsutvecklare och enhetschefer medverkar. Däremot framkom det att 
beslutade former för dialog med den centrala planeringsenheten inte är känt för 
personalen. 

Vi anser att den bemanningshandbok som är under framtagande har en central roll för 
styrning mot optimal bemanning och effektiva rutiner. Bemanningshandboken ska 
tydligt visa vilka regler som gäller, samtidigt som den bör följas upp och utvärderas 
utifrån att nya arbetssätt utvecklas. Vi kan inte se att de tidigare rutinerna för 
användandet av TES har följts upp, vilket vi anser borde varit en del av underlaget vid 
framtagandet av bemanningshandboken. De nuvarande rutinerna bygger på att 
enhetschefen får en hel del uppgifter för ställningstagande. Vi bedömer att det finns 
förutsättningar att öka medarbetaransvaret vilket kan bidra till både ökad 
brukarnöjdhet, bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet. 

Vi rekommenderar BAS-nämnden att säkerställa rutiner för uppföljning och successiv 
utveckling av bemanningshandboken. 

 

3.2 Effekter – kvalitet för brukare, arbetsmiljö, ekonomi 

3.2.1 Brukarkvalitet och personalkontinuitet 
I den brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför varje år är den sammantagna 
bedömningen att hemtjänstens kvalitet har förbättrats. År 2013 svarade 88 procent av 
hemtjänsttagarna att den samlade bedömningen av hemtjänstens stöd och hjälp av 
god eller mycket god. År 2016 var motsvarande 93 procent, vilket betyder att betyget 
för Kramfors kommun är nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. 

En av de viktigaste förutsättningarna för att tillhandahålla hemtjänst med hög kvalitet är 
en hög personalkontinuitet. Genom att den enskilde har återkommande kontakter med 
några av medarbetarna kan synpunkter och önskemål enkelt tas om hand, samtidigt 
som den enskildes förändrade behov och livssituation snabbt uppmärksammas. I de 
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uppgifter som kommunen lämnat till Socialstyrelsen2 framgår att personalkontinuiteten 
har förbättrats från år 2013 då 19 personer i genomsnitt som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, till år 2016 då motsvarande siffra är 15 personer.  

I det svar på revisionsrapporten som BAS-nämnden lämnade år 2015 framkom att det 
redan då tillsatts två förbättringsgrupper för att utarbeta förslag på hur verksamheten 
skulle öka brukarfokus under hela dygnet, utan låsningar till invanda arbetssätt. Dessa 
två förbättringsgrupper arbetade fram ett antal förbättringsförslag som de senare fått 
introducera för övriga medarbetare.  

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förtydliga 
kontaktmannauppdraget. I intervjuerna framkom att alla anställda inte är beredda att ta 
det ansvar som förväntas av en kontaktman, men frågan lyfts kontinuerligt av 
ledningen då det bedöms vara centralt för brukarkvaliteten.  

Under år 2018 har beslut tagits att efter upphandling uppdra åt Samhall att sköta vissa 
servicetjänster så som städning hos brukarna. För att säkerställa brukarens behov och 
önskemål genomför hemtjänstgruppen första städningen, för att därefter överlämna 
specifikationen för städuppdraget till Samhall. Om utvärderingen visar att det är 
framgångsrikt kan det bli aktuellt att upphandla fler tjänster av servicekaraktär, 
exempelvis inköp och matdistribution. 

Servicetjänsterna möjliggör ofta mer sammanhängande arbetspass då de utförs mellan 
frukost, lunch och middag. Att servicetjänsterna utförs av annan aktör skulle kunna 
innebära färre sammanhängande pass och att personalkontinuiteten minskar. Det finns 
dock inget som ännu visar på att personalkontinuiteten har försämrats eller att det har 
framkommit någon kritik mot försämrade arbetsscheman.  

Det finns även andra riskfaktorer som kan innebära att personalkontinuitet försämras.  
En sådan är ökningen av att antalet anställda som inte har nödvändiga kunskaper i 
svenska språket för att ta delegeringar innebär att arbetsuppgifterna måste delas på 
fler medarbetare. Samtidigt kan en uppdelning mellan omvårdnadsuppgifter och 
servicetjänster möjliggöra att personer utan undersköterskeexamen kan introduceras i 
yrket, förbättra sina språkkunskaper och sedan söka sig till en längre utbildning. 

 

3.2.2 Arbetsmiljö och sjukskrivningar 
I den medarbetarundersökning som kommunen genomför varje år och som är lika med 
många andra kommuner, är totalindexet för medarbetarengagemanget inom 
hemtjänsten relativt konstant även om det sjönk tillfälligt under år 2016. Resultatet 
ligger i nivå med genomsnittet av Sveriges kommuner. 

Arbetsmiljön är sedan en tid tillbaka den viktigaste punkten på enheternas 
arbetsplatsträffar. Chefsrollen har utvecklats och det har bland annat inneburit att 
samtliga chefer utbildats i hälsofrämjande ledarskap. Bland annat används Hälsokorset 
i analysen av möjliga orsaker till sjukskrivningen, se nedan. 

                                                
2 www.kolada.se  

http://www.kolada.se/
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Fig. Hälsokorset, Rydqvist och Winroth, 2004 

För att öka den direkta kontakten mellan medarbetare och verksamhetsledningen 
förläggs ledningsgruppsmötena till grupplokalerna. Var tredje vecka träffar 
verksamhetsledningen en av arbetsgrupperna och lyssnar på den upplevda 
situationen. 

Våren 2015 beslutade ledningen att införa så kallade hälsosamma scheman för att nå 
ett hållbart arbetsliv. Det innebär bland annat att lunchrasten förlängdes från 30 
minuter till 45 minuter för att ge möjlighet till återhämtning mitt under dagen. Vid de 
uppföljningar som gjorts har det visat sig att varje medarbetare har möjligheten att 
fortfarande välja om lunchrasten ska vara 30 minuter eller 45 minuter.  

Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att se över schemaläggningen för att 
se om det gick att ta bort/minska delade turer. En del medarbetare har jobbat många 
delade turer för att på så sätt kunna jobba färre helger. Det kan också nämnas att vid 
det särskilda boendet Nybo används behovsstyrt schema utan delade turer. Under 
rubriken 3.2.3 Delade turer framgår att andelen delade turer sjönk år 2015 för att sedan 
vara tillbaka på ursprunglig nivå, se nästa avsnitt.  

Kommunen har sedan flera år haft hög sjukskrivningsnivå som inte har kunnat 
förklaras, och ett av kommunens övergripande mål är sedan flera år tillbaka att sänka 
sjuktalet. Inom BAS-nämndens ansvarsområde har sjukfrånvaron i procent av arbetstid 
stadigt ökat från 6,81 procent år 2013 till 9,86 procent år 2017. I BAS-nämndens 
verksamhetsplan framgår att målet för år 2018 är att nå 2013 års nivå, dvs 6,81 
procent. Förstärkningen av organisationen med en verksamhetsutvecklare som ska 
fokusera på minskad korttidsfrånvaro, samtidigt som den centrala HR-enheten utökats 
för att minska andelen medarbetare som är långtidssjuka bör enligt ledningens 
bedömning rendera i sänkta sjuktal. 

Dialog förs med kommunens företagshälsovård om att ändra fokus från tidigare 
behandlande och avhjälpande insatser till förebyggande och främjande insatser. 
Företagshälsovården lämnar numera bra statistik som underlag för analysen av vad 
som är nödvändiga och framgångsrika åtgärder. Det har redan konstaterats att 
återkommande sjukskrivningar orsakas av psykisk ohälsa, vilket ofta är 
livsstilsrelaterade. Det finns en risk att den anställdes hela livssituation påverkar 
kortsiktiga ställningstagande gällande arbetsschema. Kommunen har bland annat 
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sneglat på Torsby kommun som tillsammans med Försäkringskassan utvecklat 
möjligheten till ”förebyggande sjukskrivning”.  

 

3.2.3 Delade turer 
För att följa utvecklingen gällande delade turer väljer ledningen en schemaperiod varje 
halvår som analyseras. Uppgifter om antal personal, antal schemapass fördelade på 
dag och natt, antal delade turer fördelade på vardag och helg och antal personal som 
har delade turer hämtas ur personalsystemet och analyseras. Samtliga uppgifter 
redovisas per enhet, både för särskilt boende och hemtjänst. Vi har tagit del av dessa 
uppgifter och sammanställt dem i några diagram för egen analys. 

I nedanstående diagram redovisas andelen personal som under en schemaperiod har 
en eller flera delade turer. 

 
Under en schemaperiod på fyra veckor har mellan 60 och 70 procent av de anställda 
mellan en och flera delade turer. Det är större andel delade turer inom hemtjänsten än 
inom särskilt boende.  

Våren 2015 förändrades schemaperioden från åtta veckor till fyra, samtidigt som beslut 
togs att delade turer skulle minskas. Framför allt personal inom hemtjänsten 
protesterade då färre delade turer skulle leda till arbetspass varannan helg, istället för 
var tredje som varit möjligt tidigare. I diagrammet syns att andelen delade turer 
minskade i samband med beslutet, men har sedan ökat igen. 

Sett över en schemaperiod har ungefär samma andel av personalen en eller flera 
delade turer våren 2018 som tidigare. Vid mätperioden våren 2018 varierar andelen 
mellan 67 och 100 procent mellan hemtjänstenheterna. Inom särskilt boende varierar 
andelen mellan 30 och 71 procent mellan enheterna.  

I nedanstående diagram redovisas det genomsnittliga antalet delade turer per 
schemaperiod för de anställda som har en delad tur. Notera att schemaperioden 
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ändrades våren 2015 från att tidigare varit åtta veckor till att bli fyra veckor. Det 
genomsnittliga antalet delade turer halverades därför. 

 
I jämförelsen mellan hemtjänstgrupperna mätperioden våren 2018 varierar antalet 
delade turer per anställd och schemaperiod mellan 1,07 och 2,05. Inom särskilt boende 
varierar det mellan 0 och 1,8. I den hemtjänstenhet som har högst andel delade turer 
är dessa fördelade på samtliga anställda. Trots det är genomsnittliga antalet delade 
turer högt per anställd. 

Sättet att organisera arbetet skiljer sig mellan arbetsgrupperna, och i intervjuerna 
framkom att ledningen löpande analyserar vilken bemanningsplanering som riskerar 
höga sjuktal och ohållbart arbetsliv. En bemanningshandbok ska fastställas för att 
minska risken att arbetsgrupper väljer arbetsmetoder som inte är långsiktigt hållbara. 

I nedanstående diagram redovisas det genomsnittliga antalet delade turer per enhet 
och vecka. 
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Vi kan konstatera att det inte skett några större förändringar under åren 2013 – 2018. 
På en totalnivå var andelen delade turer som högst våren 2014 (0,38) och som lägst 
hösten 2016 (0,27), men det är små variationer. 

Jämförelsen mellan hemtjänst och särskilt boende visar dock på stora skillnader, och 
dessa har varit bestående under åren 2013 - 2018. Våren 2018 är det i genomsnitt 
0,23 delade turer under en vecka inom särskilt boende, medan det i hemtjänsten är 0,4 
delade turer. Mellan hemtjänstenheterna är variationen mellan 0,27 och 0,51, medan 
variationen mellan särskilda boenden är mellan 0 och 0,45.  

 

3.2.4 Ekonomi 
I den sammanställning av nettokostnadsavvikelser som Rådet för främjandet av 
kommunala analyser, RKA redovisar årligen3 redovisar Kramfors en negativ 
nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen år 2016 på 8,3 procent. Det är en successiv 
försämring från år 2013 då kommunens hade en positiv nettokostnadsavvikelse för 
äldreomsorgen med 5,6 procent. Det är framför allt kostnaden för hemtjänsten som är 
betydligt dyrare än jämförbara kommuner, oavsett om jämförelsen görs per invånare 
över 65 år, invånare över 80 år eller per brukare. 

För att BAS-nämndens verksamhet ska nå fastställd budget för år 2018 måste 
personalkostnaden sänkas med 3,9 mnkr. Bland annat ställs kravet att all planerad 
ledighet ska meddelas före varje schemaperiod. Detta bedöms sänka kostnaden med 1 
mnkr eftersom behovet av vikarier minskar. 

Övriga åtgärder är kopplade till bättre bemanningsplanering där 
verksamhetsutvecklaren tillsammans med enhetschefer och medarbetare tillsammans 
tar fram statistik, analyserar orsakerna och tar fram åtgärdspaket. Samtidigt utreds 
möjligheterna att utöka användningen av ny teknik, se sammanställning i Bilaga 1.  

I första tertialrapporten (per 31 april 2018) gjorde förvaltningen bedömningen att det 
ekonomiska målet är ”möjligt att nå men utmanande”. Samtidigt har antalet planerade 
timmar inom hemtjänsten varit högre än budgeterat under året. En av orsakerna 
bedöms vara avsaknaden av någon mellanboendeform t ex seniorboende som är 
attraktivt för målgruppen. 

 

3.2.5 Bedömning  
— Har personalkontinuiteten ökat? 
Personalkontinuiteten har förbättrats från år 2013 men ligger sedan år 2014 på en 
konstant nivå. Nivån motsvarar genomsnittet i Sveriges kommuner. 
 
— Finns det ett systematiskt arbete för att successivt öka personalkontinuiteten? 
Vi bedömer att det finns risk att personalkontinuiteten försämras bland annat genom att 
överlåta utförandet av servicetjänster på andra och svårigheter att ge medarbetare 
                                                
3 www.Kolada.se  

http://www.kolada.se/
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delegeringar. Det pågår ett arbete med att utveckla kontaktmannens uppdrag, men vi 
kan samtidigt inte se att det finns ett systematiskt arbete för att successivt öka 
personalkontinuiteten. Hög personalkontinuitet är centralt för utvecklingen av 
brukarkvalitet och vi ser det som angeläget att BAS-nämnden är observant på 
utvecklingen.  
Vi rekommenderar BAS-nämnden att säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att 
successivt öka personalkontinuiteten, eller åtminstone bibehålla den nuvarande nivån. 
 
— Har andelen oönskade delade turer minskat?  
Vi kan konstatera att andelen delade turer inte har minskat under åren 2013-2018. 
Mellan 60 och 70 procent av de anställda har en eller flera delade turer i sitt schema, 
oavsett om det gäller hemtjänst eller särskilt boende. Däremot har anställda inom 
hemtjänsten fler delade turer under en schemaperiod. Vi kan inte avgöra om dessa är 
oönskade eller önskade, då alternativet för de anställda är att arbeta fler helger. 
 
— Finns det ett systematiskt arbete för att successivt minska andelen oönskade 

delade turer? 
Vi kan i vår granskning inte bedöma om de delade turerna är oönskade eller önskade, 
då det för den anställde kan vara en fördel att ta en delad tur jämfört med att arbeta 
ytterligare en helg. 
Däremot delar vi ledningens uppfattning att arbetet med hälsosamma scheman måste 
fortgå, då forskningen visar att det är en av förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv. 
Vi rekommenderar BAS-nämnden att fördjupa kunskapen om vari motståndet till att 
slippa delade turer består i. Det finns en risk att den anställdes hela livssituation 
påverkar kortsiktiga ställningstagande gällande arbetsschema.  
 
— Finns det ett systematiskt utvecklingsarbete som inkluderar både 

kvalitetsförbättringar, arbetsmiljöfrågor och ekonomisk effektivitet?  

Vi bedömer att det arbete som leds av verksamhetsledningen omfattar både 
kvalitetsförbättringar, arbetsmiljö och ekonomisk effektivitet. Bland annat satsning på 
en successivt förändrad chefsroll, avlastning i form av administrativ förstärkning, 
förstärkning av verksamhetsutvecklare och ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete skapar förutsättningar för en samordnad utveckling av de tre 
perspektiven. Däremot bedömer vi att uppföljning av beslutade rutiner och 
konsekvenser av bristande följsamhet saknas. 

 

4 Slutsats och rekommendationer   

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inom BAS-
nämndens verksamheter pågår ett arbete i linje med tidigare rekommendationer samt 
att det finns ett systematiskt arbete för att nå ett hållbart arbetsliv med sänkta sjuktal 
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som följd. Vi kan ännu inte se effekter av satsningarna då både sjuktal och 
kostnadsläget är fortsatt högt. Vi ser ett behov av att förbättra uppföljningen av 
beslutade rutiner samt tydliggöra konsekvenser av bristande följsamhet. 

4.1 Rekommendationer  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi BAS-nämnden att:   

• säkerställa rutiner för uppföljning och successiv utveckling av 
bemanningshandboken. 

• säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att successivt öka 
personalkontinuiteten, eller åtminstone bibehålla den nuvarande nivån. 

• fördjupa kunskapen om vari motståndet till att slippa delade turer består i. Det 
finns en risk att den anställdes hela livssituation påverkar kortsiktiga 
ställningstagande gällande arbetsschema.  

 

 

2018-06-20 

KPMG AB 

Helene Ersson  Lena Medin 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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5 Bilaga 1 - Sammanställning av införande av 
välfärdsteknik i äldreomsorgen 

Aktivitet  Beskrivning 
Digitala trygghetslarm ordinärt boende (2015) Övergång från analoga till digitala 

trygghetslarm 
Nyckelfri hemtjänst (2016) Öppna brukares dörrar med stöd av låsenhet 

och applikation i telefonen 
Trygghetskamera ordinärt boende (2016) Alternativ tillsyn på distans via 

trygghetskamera 
Trygghetscentralen (2017) Alla larm från brukare går till en 

trygghetscentral.  
Mobil dokumentation via bärbar dator (2017) 
 

Biståndshandläggarna är mobila i sitt arbete. 

Hotellås (behörighet via transponder) (slutet 
på 2016-2018) 

Ökad rätt till integritet för brukare på särskilt 
boende. Personer kommer endast in där de 
är behöriga. 

Digitala trygghetslarm särskilt boende (2017-
2018) 

Övergång från analoga till digitala 
trygghetslarm 

WIFI på särskilt boende (2017-2018) Möjliggör kommunikation med system, 
telefoner och övrig digital utrustning. Brukare 
erbjuds gratis WIFI. 

Digitalisering av  (kanske 2013-14?) 
-          Hemtjänst (digitalt schema, mobil 

insatsregistrering) 
-          Personal på särskilt boende (digitalt 

schema) (2017-2018) 

Personalen har sitt arbetsschema i telefonen 
och registrerar sina utföra insatser via 
applikation i telefon  

Digitala medicinskåp TEST Violen öppnar medicinskåp via sin 
arbetstelefon (2016) 

 
Pågående/planerade: 

Aktivitet Beskrivning 
Mobil dokumentation Treserva (äldreomsorg) Social dokumentation (utförardokumentation) 

via applikation i telefon. 
Videovårdplanering på distans  
(Samordnad planering i hemmet - Digitala 
SIP) 

Kramfors är pilotkommun i region 
Västernorrland (RVN) Planering efter 
sjukhusvistelse via distansverktyg. 

Trygghetskamera särskilt boende Möjlighet till ostörd nattsömn på särskilt 
boende. (liknande koncept som i ordinärt 
boende) 

Enhetskameror särskilt boende  
GPS Möjlighet för brukare med demenssjukdom 

att vistas utomhus med trygghet av 
spårfunktion via GPS 

Uppföljning via SKYPE Uppföljning av biståndsbeslut via SKYPE 
Videokonferensrum Möjliggör distansmöten och brukarkontakt via 

distansteknik 
Digitala medicinskåp Underlättar nyckelhantering och säkerhet 
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