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Revisionsrapport ”Granskning av bemanning 
och personalkostnader” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av 
kommunens rutiner kring bemanning utifrån ett resurseffektivt perspektiv. 
Granskningen avser år 2018 och därav benämns nuvarande välfärdsnämnd 
med BAS-nämnd1 och bildningsnämnden med BKU-nämnden2. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen i samråd med bildningsnämnden och 
välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten. Svar önskas senast den 15 juli 2019. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
 

                                                      
1 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 
2 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
kring bemanning utifrån ett resurseffektivt perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018.  
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för att 
styra att personalresurserna används på ett effektivt sätt utifrån en tydlig prioritering av 
arbetsuppgifter. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns till-
räckligt ändamålsenliga dokumenterade riktlinjer och rutiner för att styra att personalre-
surserna används på ett effektivt sätt utifrån en tydlig prioritering. Vidare anser vi att 
det saknas en ändamålsenlig process för hantering av personella resurser och som ut-
går från respektive verksamhets behov. Det har enligt vår bedömning sannolikt varit en 
bidragande orsak till det underskott som redovisas. 
För att möta de plötsligt behoven i samband med flyktingvågen 2015 anställdes många 
personella resurser på kort tid. Företrädare för verksamheten menade att de inte, efter 
flyktingvågen, ställt om fullt ut till de förutsättningar som råder idag. Vår bedömning är 
att det skyndsamt behöver genomföras en genomlysning av vilka tjänster som behövs 
utifrån dagens behov och därefter korrigera bemanningen. Detta är viktigt inte minst ut-
ifrån det underskott BAS1 och BKU2 redan nu flaggar för år 2019. 
Det arbetas med att effektivisera och planera arbetet inom förvaltningarna bland annat 
genom att samplanera personal som verkar utanför centralorten samt användandet av 
ny teknik. Dock anser vi att det finns behov av att se över möjligheterna med att till-
skapa en central bemanningsfunktion/gemensam bemanningspool där samtliga kom-
munens vikarier hanteras. Vinsten med en central bemanningsfunktion skulle kunna bli 
en effektivare vikarieorganisation.  
Då det vid intervjuer kom fram en delad bild över vem som har rätt att bland annat an-
ställa menar vi att det finns behov av att tydliggöra och kommunicera vem som ha rätt 
att besluta om anställning, avveckla personal och dylikt. 
Verksamhetssystemet Hypergene som bland annat ska användas för att underlätta och 
stödja budgetansvariga i uppföljningsprocessen fungerar enligt uppgift inte fullt ut. För 
att ge förutsättningar och verktyg till budgetansvariga i uppföljningsarbetet är vår be-
dömning är att det behöver säkerställs att verksamhetssystemet Hypergene fungerar 
ändamålsenligt.  
  

                                                
1 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden som från år 2019 bytt namn till välfärdsnämn-
den 
2 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden som från år 2019 bytt namn till bildningsnämnden 
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Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit del av någon strategi, styrande- eller 
stödjande dokument som stipulerar hur Kramfors kommun avser att hantera inhyrning 
av personal. Vi bedömer att riktlinjer för inhyrning av personal bör tas fram samt even-
tuellt kompletteras med rutiner avseende inhyrd personal. 

1.1 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen i samråd med 
övriga granskade nämnder att: 

— skyndsamt genomföra en genomlysning av vilka tjänster som behövs utifrån dagens 
behov och därefter korrigera bemanningen. 

— se över möjligheterna med att tillskapa en central bemanningsfunktion där samtliga 
kommunens vikarier hanteras. 

— säkerställs att verksamhetssystemet Hypergene fungerar fullt ut.  
— tydliggöra och kommunicera vem som har rätt att besluta om anställning/avveckling 

av personal o dyl. 
— ta fram riktlinjer för inhyrning av personal. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
kring bemanning utifrån ett resurseffektivt perspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2018.  
Prognosen för år 2018 är att kommunen kommer att redovisa ett stort underskott jäm-
fört med budget. Den kommunala verksamheten är personalintensiv och personalkost-
naden är den största enskilda kostnaden. Det är därför av vikt att personalkostnaderna 
styrs på ett effektivt sätt utifrån en tydlig prioritering av arbetsuppgifter.  
Revisorerna bedömer att det finns en risk för att styrningen av personalresursen inte är 
tillräcklig. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för att styra att 
personalresurserna används på ett effektivt sätt utifrån en tydlig prioritering av arbets-
uppgifter.  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

— Finns ändamålsenliga riktlinjer gällande bemanning och efterlevs dessa?  
— Finns en ändamålsenlig budgetprocess för personalkostnader som utgår från re-

spektive verksamhets behov? Sker det någon form av prioritering bland kommunens 
uppgifter? Vad bestämmer personaltäthet, t.ex. används olika former av nyckeltal för 
att bedöma behov?  

— Finns ett strukturerat arbete att skapa effektivitet genom bl.a. schemaläggning, han-
tering av planerad och oplanerad frånvaro, alternativa arbetssätt såsom digitali-
sering?  

— Är kommunens arbete med tjänstetillsättning och avveckling ändamålsenligt?  
— I vilken omfattning används inhyrd personal? Finns det någon strategi vad gäller att 

använda inhyrd personal istället för anställning? 
Granskningen avgränsas till år 2018. 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, bistånds-, arbetsmarknads- och sociala ser-
vicenämnden samt barn- kultur och utbildningsnämnden  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller;    

— Kommunallagen 6 kap. 6 §  
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar. 
Inom BAS-förvaltningens område har intervjuer skett med förvaltningschef, administra-
tiv chef, verksamhetschef för funktionsstöd, avdelningschef kvalitetsledning och hälsa 
(HSL) verksamhetschef för stöd, vård och omsorg samt verksamhetschef för Individ- 
och familjeomsorg. 
Vidare intervjuades inom BKU-förvaltningen verksamhetschef för grundskola, särskola 
och fritids, verksamhetschef för gymnasiet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsen-
heten, verksamhetschef för förskolan och centrala administration samt ekonom. 
Personalchef, ekonomichef samt kommundirektör har även intervjuats. 
Rapporten är bland andra faktakontrollerad av kommundirektör, HR chef, förvaltnings-
chefer för BAS- respektive BKU´s verksamhetsområde. 
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3 Resultat av granskningen 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv och personalkostnaden är den en-
skilt största kostnadsposten. Det är därför av stor vikt att bemanning och personalkost-
nader styrs på ett effektivt sätt. Enligt årsredovisningen3 år 2017 uppgick bruttokostna-
derna för personal till 58 %.  

3.1 Resultat åren 2013-2017 samt prognos åren 2018-2019 
Av nedan tabell framgår Kramfors kommuns totala resultat samt respektive granskad 
nämnd/styrelses resultat de senaste fem åren.4 

 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

Årets resultat 6 mkr 15 mkr 22 mkr 13 mkr 32 mkr 

- varav KLF5 3,2 mkr 3,4 mkr 1,1 mkr 12,1 mkr -4,3 mkr 

- varav BAS6 -3,6 mkr -12,7 mkr -0,8 mkr 12,2 mkr -0,4 mkr 

- varav BKU7 -9,9 mkr -2,5 mkr -2,5 mkr 3,8 mkr - 0,3 mkr 

 
Det bör noteras att det tillfälliga flyktingstödet inte intäktsfördes i sin helhet under 
år 2015 – 2016 i enlighet med god redovisningssed, utan 34,8 mnkr periodiserades till 
år 2017. Det innebär att resultatet är för högt redovisat med 34,8 miljoner kronor för 
år 2017, och motsvarande för lågt för år 20168.  

KLF-nämnden/förvaltningen 

Företrädare för KLF-nämnden/förvaltningen (benämns i rapporten med KLF) menar att 
de, förutom år 2017, klarat att förhålla sig till tilldelad budget samt att de framgent även 
prognostiserar hålla sig inom tilldelad budgetram.   
  

                                                
3 https://kramfors.se/download/18.6462cb621623df119779c8ed/1523887745788/%C3%85rsredovis-
ning%202017%20Kramfors%20kommun.pdf 
4 Årsredovisning https://kramfors.se/kommun--demokrati/resultat-och-kvalitet/arsredovisningar.html 
5 Kommunalstyrelsen/KLF-förvaltningen 
6 Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden/BAS-förvaltningen 
7 Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden/BKU-förvaltningen 
8 Se även vår granskning av bokslut och årsredovisning samt revisorernas revisionsberättelse för år 2016 
och 2017 

https://kramfors.se/kommun--demokrati/resultat-och-kvalitet/arsredovisningar.html
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BAS-nämnden/förvaltningen 

Budgetomslutning år 2018 uppgick till 540 mnkr för BAS-nämnden/förvaltningen (be-
nämns BAS i rapporten). Den senaste prognosen (november) för 2018 pekade på ett 
underskott på 30 miljoner kronor vilka, enligt företrädare för verksamheten, till största 
delen beror på ökade kostnader för försörjningsstöd, ökade behov av hemtjänst, place-
ringskostnader för vuxna, många placerade barn- och ungdomar samt konsultkostna-
der p.g.a. svårigheter att rekrytera socialsekreterare. 
BAS gick år 2017 och 2018 in med vetskapen om att det skulle bli stora underskott vid 
årets slut. För år 2017 landade resultatet på - 0,4 mnkr vilket företrädare för verksam-
heten var ett ”dopat” resultat (se även ovan gällande periodisering av flyktingstödet). 
Resultaten för åren 2015-2017 menar man vägts upp av exempelvis medel från Migrat-
ionsverket och dygnsersättning för ensamkommande barn. Dessa och likande särskilt 
riktade medel finns inte från och med år 2018. Nytt ersättningssystem för ensamkom-
mande barn som trädde i kraft den 1 juli 2017 är det huvudsakliga skälet till att det inte 
längre finns något överskott av intäkter att finansiera behovsökningar med. 
BAS har tagit fram handlingsplaner för att komma ner i tilldelad ram bland annat har 
det enligt uppgift avvecklats särskilda boende- och omsorgsplatser och frivilliga tidiga 
insatser. Även familjeteam och språkstöd har avvecklats liksom insatser för integration. 
Enligt företrädare för verksamheten inom äldreomsorgen har enheten arbetet med be-
manningen för att minska de prognostiserade underskottet. Det har även arbetats med 
att minskat antal arbetsterapeuter samt att man ej tillsatt verksamhetsutvecklare vid 
personalavgång.  
Inför år 2019 saknas det enligt uppgift ca 30 mnkr. Hittills har det tagits fram handlings-
planer för en budget i balans för ca 13 mkr. Av handlingsplanen framgår bland annat 
”att komma ner i tilldelad ram kan inte ske utan att ambitionsnivå, kvalitet och arbets-
miljö påverkas”. Förslag som lämnas i handlingsplanen är exempelvis, för att sänka 
personalkostnader ska vikare-poolen ses över, det ska genomföras en översyn av natt-
patrullens organisation i syfte att minska ledningspersonal samt att det ska arbetas 
med att sänka den korta sjukfrånvaro. Sjuktalen har varit höga under år 2018, trots för-
bättrade sjuktal uppgick kostnaderna till ca 900 tkr per månad enligt förvaltningens sen-
aste genomlysning. 
Övertagandet av hemsjukvården från Region Västernorrland9 år 2014 innebar stora 
kostnader för kommunen dock reglerades budgeten med ytterligare medel från kom-
munfullmäktige. I nuläget bedömer företrädare för verksamheten att tilldelad budget är i 
paritet med behovet. I oktober 2018 beslutades om att avgiftsbelägga insatser inom 
Hälso- och sjukvårdslagen (HLS).  

BKU-nämnden/förvaltningen 

Budgetomslutning för BKU nämnden/förvaltningen (benämns BKU i rapporten) år 2018 
uppgick till 484 mnkr. De senaste åren har stora summor pengar kommit till kommu-
nerna bland från annat Migrationsverket. Dessa medel har enligt uppgift hjälpt förvalt-
ningen att uppnå positiva resultat de senaste åren. Kommande år får kommunerna inte 

                                                
9 Då Landstinget Västernorrland 
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motsvarande medel varför BKU menar att nämnden har ett stort arbete anpassa verk-
samheten för att komma ner i tilldelad ram.  
Senaste prognosen (november) för år 2018 pekade på ett underskott om 17,5 mnkr, 
dock bedömer företrädare för verksamheten att resultatet vid årsbokslut kommer för-
sämras ytterligare. Underskottet beror, enligt företrädare för verksamheten, bland an-
nat på att personal inte dragits ner i samma takt som behovet minskat. Grundskolan 
genererar ett underskott då de överstiger budgeterade antal årsarbetare för resurs-
tjänster. På grund av det stora tryck som funnits på förskolor de senaste åren, med på-
följden att flera nya avdelningar har öppnats, har även det bidragit till underskotten de 
senaste åren.   
Inom förvaltningen menar ansvariga företrädare att det är svårt att anpassa sig och 
komma tillbaka till den ursprungliga ramen dvs. innan vågen med nyanlända år 2015. 
Målet är att år 2020 ha en budget i balans. Inför år 2019 prognostiseras ett underskott 
om 25 mnkr. 
För att komma ner i tilldelad budgetram har ett antal åtgärder vidtagits. Allt som icke är 
lagstadgat har genomlysts. Bland annat har Idéverkstaden lagts ner vilket innebär en 
minskning med 2,0 årsarbetare, särskolan har dragit ner med 2,0 årsarbetare, öppna 
asylförskolan har samordnats till en enhet, minskat förberedelseklasserna utifrån det 
minskade behovet, introduktionsprogrammet har minskats till lagstadgad nivå, Avtalet 
med Träakademin (vilken tillhörde BAS området år 2018) har sagts upp, Väglednings-
centrum har minskats samt att antalet resursassistenterna har minskats. Inga lärar-
tjänster har tagits bort, dock har icke behöriga vikarier sagts upp.  
Företrädare från BKU menade att det varit svårt att hålla sig till tilldelad budget de sen-
aste åren. Blanda annat beroende på kostnadsökningar för skolskjutsar, lokaler och 
kosten. Det har, enligt uppgift, inte skett några kompensationer för kostnadsökning-
arna. Under 2018 tilldelades BKU nämnden samma budgetram som år 2017. Däremot 
minskade intäkterna från migrationsverket och skolverket, enligt företrädare för verk-
samheten, med 12.5 miljoner kronor. Tjänster som köpts har inte ökat i volym men 
kostnaderna har ökat med 4,5 miljoner kronor, detta tillsammans med minskade intäk-
ter menar verksamhetsföreträdare gör att kärnverksamhet måste minskas för att hålla 
sig till tilldelad budgetram. 

3.2 Årsarbetare 
I Kramfors kommun finns det knappa 1 900 årsarbetare (2017-12-31). Av nedan tabell 
framgår totalt antal årsarbetare, antal årsarbetare för respektive nämnd/styrelse åren 
2013-2017 samt totala årliga kostnaderna för personal. 

 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 

Antal årsarbetare10 1 623 åa 1 661 åa 1 753 åa 1 840 åa 1 884 åa 

- varav BAS 863 åa 906 åa 966 åa 1 006 åa 1 029 åa 

                                                
10 Enligt uppgift från HR-avdelningen 
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- varav BKU 556 åa 547 åa 578 åa 618 åa 628 åa 

- varav KLF 184 åa 189 åa 191 åa 196 åa 206 åa 

- varav MoB 20 åa 19 åa 18 åa 20 åa 21 åa 

Personalkostnader 793 mnkr 823 mnkr 861 mnkr 936 mnkr 987 mnkr 

Den totala ökning med ca 260 årsarbetare (en ökning med 16 %) som skett i Kramfors 
kommun mellan åren 2013 till 2017 menar företrädare för verksamheten till största del 
(70 %) kan tillskrivas ökningen av nyanlända. Kostnadsökningen för ökade personal-
kostnader mellan dessa år uppgick till ca 194 mkr (24 %). Från verksamhetsföreträda-
res håll menar man att man inte hinner ställa om till dagens behov och har därmed en 
för stor bemanning vilket innebär större personalkostnader än vad behovet kräver.  

KLF 

Mellan åren 2013-2017 ökade kommunledningsförvaltningens tjänster med totalt 22 
årsarbetare (en ökning med 12 %). Utökningen av tjänster kan enligt företrädare för 
verksamheten bland annat tillskrivas samordnare (8,0 årsarbetare), handläggare exem-
pelvis Färdtjänsthandläggare, Bostadsanpassning (4,0 årsarbetare) samt utvecklare 
(4,0 årsarbetare) med anledning av politisk utveckling. För utökningen med 4,0 årsar-
betare utvecklare fick kommunstyrelsen, enligt uppgift, en ramutökning med 1,8 mkr. 

BAS 

Den markanta ökningen med 166 årsarbetare (19 %) inom BAS mellan åren 2013 och 
2017 menar man bland annat beror på övertagandet av; hemsjukvården (ca 25 årsar-
betare), vuxen utbildning och integration (ca 20 årsarbetare) samt ökade ärenden inom 
hemtjänsten. Även ensamkommande barn ökade mellan 2015/2016. För att möta vå-
gen av nyanlända och hantera återsökning av statliga bidrag anställdes det ytterligare 
2,0 årsarbetare vilka idag är avvecklad.   

BKU 

Mellan åren 2013 och 2017 skedde en ökning med ca 72 årsarbetare (12,9 %) inom 
BKU verksamhetsområde. Ökningen ska enligt företrädare för verksamheten tillskrivas 
vågen av nyanlända. Det har skett ett försök att reducera årsarbetare utifrån att beho-
vet minskat, dock anser verksamhetsföreträdare att det varit en utmaning att minska 
personal samt att vissa personella behov kommer kvarstå.  

3.3 Styrande och stödjande dokument 
Inom området bemanning finns det få generella kommunövergripande styrande- och 
stödjande dokument. Nedan beskrivs de dokument vi tagit del av inom ramen för 
denna granskning.  
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Kommungemensamma styrande- och stödjande dokument 

I Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden11 fastslås vem som 
exempelvis har rätt att anställa personal, göra löneöverenskommelse i samband med 
anställning och löneöversyn, förmåner och förbjuda bisysslor. Av delegationsordningen 
framgår bland annat att det endast är kommundirektören som får besluta om inrättande 
av nya befattningar och tjänster som inte verksamheten haft tidigare. 
Vi har tagit del av tjänsteföreskrifterna Rekryteringsprocesser för chefer och medarbe-
tare12 samt Avslut av anställning13. Av Rekryteringsprocesser för chefer och medarbe-
tare framgår bland annat tidsplanering, behovsanalys, urvalsprocess, intervjuer till be-
slut om anställning. Enligt dokumentet är det alltid rekryterande chef som ansvarar för 
rekryteringsprocessen samt att vid rekrytering av chefer ska HR-avdelningen14 alltid 
vara med. Respektive förvaltning bedömer, rekryterar och anställer enligt tjänsteföre-
skriften själva de medarbetare de anser sig behöva.  
Att inte avsluta en anställning i rätt tid kan bli en kostsam process, både vad gäller i 
kronor men även förtroendemässigt, varför det är av största vikt att hantera ärenden 
vid avslut i fastslagen ordning. Av tjänsteföreskriften Avslut av anställning tydliggörs 
processerna och vem som ansvarar för de olika delarna när arbetsgivaren avslutar en 
anställning. Tjänsteföreskriften gäller uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning 
på grund av personliga förhållanden samt avsked. Processen för avslut av anställning 
är enligt företrädare för verksamheten tydlig men följs inte alltid av verksamheterna. 
Exempel på avslut av anställning kan vara stöld, sen ankomst, kränkning av brukare 
eller kollegor. Det kan även förekomma att man köper ut personal. 

BAS 

Inom BAS verksamhetsområde har det tecknats ett lokalt kollektivavtal med Kommu-
nal. Det lokala kollektivavtalet avser flexibel arbetstidsmodell inom äldreomsorg enligt 
BAS-nämndens beslut 2007-06-14 § 68 – Heltidsprojekt.15 Till detta lokala kollektivav-
tal finns även en bilaga ”Rutiner och tillämpningsanvisningar till Lokalt kollektivavtal”.16  
Vi har även tagit del av ett antal rutiner som finns inom BAS verksamhetsområde ex-
empelvis; 

• Rutinen för rekrytering och frånvaro. Syfte med dokumentet är att säkerställa 
att det finns klara rutiner mellan Bemanning och planeringsenheten (BOP) och 
verksamheterna gällande omfördelning och rekrytering av personal samt att sy-
stemen används optimalt. 

• Rutin för sommarrekrytering. Syftet med rutinen är att tydliggör gången vid ny-
anställningar inför sommarsemester  

                                                
11 KS 2018-10-16 Dnr 2017/317 
12 Kommundirektör 2018-10-09, Dnr KS 2018/99 
13 Kommundirektör, Dnr KS 2018/685 
14 Human resources, Personalavdelning 
15 2016-02-11, Dnr 2016/222 
16 2015-11-20, Dnr 2016/222 
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• Rutin för användande av TES. Syftet med rutinen är att TES -planering samt 
modul resurspool skall fungera optimalt och säkert och att planerare, verkstäl-
lighet och biståndsenhet skall arbeta utifrån gemensamma rutiner. 

• Rutin för uppföljning av vikarier. Rutinen syftar till att ha en effektiv vikariehan-
tering. 

• Rutin för avslut av vikarier. Syftet med rutinen är att skapa en fungerande vika-
riepool där man sköter sin tillgänglighet i Time Care Pool och därigenom un-
derlätta fördelning/samordning av vikarier vid korttidsfrånvaro i verksamheterna 
samt skapa möjlighet för fler vikarier att arbeta heltid. 

Det sker inga specifika uppföljningar av att rutinerna efterlevs. BAS arbetar med egen-
kontroller för uppföljning inom respektive verksamhetsområde dock finns det ingen ge-
nerell rutin för egenkontroll gällande bemanning. 

BKU 

För BKU verksamhetsområde har vi inte tagit del av några specifika styrande- och 
stödjande dokument som kan kopplas mot bemanning. Dock uppger företrädare för 
verksamheten att de kommer följa upp kostnader för vikarier tre gånger per år. Uppfölj-
ningen av vikarier syftar till att ha en aktuell vikarielista.  
Under slutet av 2018 uppgav företrädare för verksamheten att det tagits ett helhets-
grepp för att hantera personalplaneringen inför läsårsstarten 2019. Detta gemen-
samma dokument ska enligt uppgift koppla samman personalbemanning och budget. 
Enligt uppgift ska det även ha arbetats med organisationen för att göra den mer styrbar 
med ansvariga verksamhetschefer för varje verksamhetsform. Denna organisation blev 
”klar” i och med att vuxenutbildning och arbetsmarknad tillkom som verksamhetsområ-
den. Åtgärdsplaner kopplas nu mot denna struktur. 

3.3.1 Bedömning – Styrande- och stödjande dokument 
Vi konstaterar att det endast finns ett fåtal styrande- och stödjande kommunövergri-
pande dokument som pekar mot granskningens syfte. Det styrande dokument vi tagit 
del av är Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden och de stöd-
jande dokumenten (tjänsteföreskrifter) Rekryteringsprocesser för chefer och medarbe-
tare samt Avslut av anställning.  
Vidare konstaterar vi att det inom BAS verksamhetsområde finns ett antal rutinbeskriv-
ningar att förhålla sig till samt en lokal överenskommelse gällande flexibel arbets-
tidsmodell. Inom BKU´s verksamhetsområde har vi inte tagit del av några nämndspeci-
fika styrande- eller stödjande dokument som pekar mot granskningens syfte. 
De styrande- och stödjande dokumenten vi tagit del av följs enligt uppgift inte upp.  
Vår bedömning är att det saknas kommunövergripande styrande- och stödjande som 
pekar mot granskningens syfte dvs. om personalresurserna används på ett effektivt 
sätt utifrån en tydlig prioritering av arbetsuppgifter.  
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3.4 Budgetprocess för personalkostnader 
Övergripande budgetprocess för personalkostnader 

Vid uppstarten av den årliga budgetprocessen tas det fram en stor mängd underlag i 
form av exempelvis nyckeltal för respektive verksamhet. Dessa presenteras för de sty-
rande politikerna och ingår delvis i slutprodukten budget och plan som beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Vid lönerevision fördelas den faktiska löneökningen till respektive förvaltning. Den av-
satta ”lönereserven” fördelas utifrån det avtalen föreskriver samt utifrån de satsningar 
som kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au) beslutat. Inför beslut i KS au har de fack-
liga organisationerna lämnat sina synpunkter, statistik från bland annat grannkommu-
nerna har tagits in för jämförelser samt att förvaltningscheferna tillsammans gått ige-
nom och gjort prioriteringar som de lämnar till KS au.  

Budgetprocess för personalkostnader, BAS 

Efter ramarna fastställts av kommunfullmäktige i juni månad tar BAS budgetarbete vid 
genom att verksamhetscheferna redovisar ett behov av personal som utgår från kända 
behov i verksamheterna.  
För hemtjänst används oftast ett snitt från årets första åtta månader men man tittar 
även på snittet året innan. I dialog mellan verksamhetschef, ekonom och förvaltnings-
chef kommer man överens om ett snitt i antal hemtjänsttimmar som kan omsättas till 
personalbehov för budget kommande år. Verksamhetschef fördelar budget mellan 
hemtjänstgrupperna i samverkan med ekonom.  
Till skillnad från hemtjänsten är behoven i särskilt boende och bostad med särskild ser-
vice mer konstanta. I budgetprocessen för dessa grupper lyfts särskilt vårdkrävande, 
så kallade ytterfall där det exempelvis finns behov av utöka personal, vaken natt istället 
för sovande jour osv. I dessa verksamheter har en viss avveckling skett de senaste 
åren vilken enligt företrädare för verksamheten inneburit att tjänster från avvecklade 
verksamheter tagits bort. Som stöd för bedömning används Kostnad per brukare17 
(KPB) för jämförelser hur man ligger till i förhållande till andra kommuner.  
Enligt verksamhetsföreträdare baseras bedömning av personalbehov inom individ och 
familjeomsorgens område på jämförelser med andra kommuner och möjlighet att upp-
rätthålla laglighet i handläggningstider och uppföljning av insatser. KPB används och 
ger en fingervisning om hur man ligger till i jämförelser med andra kommuner.  
För behov av legitimerad personal utgår man från registrerade ärende och registrerade 
insatser. Enligt företrädare för verksamhetsområdet görs egna jämförelser med andra 
kommuner.  

                                                
17 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperbrukarekpb.273.html KPB togs fram av Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL) för att undersöka om kostnader för äldre-omsorg och LSS kunde redovi-
sas på individnivå och på så sätt få en mer rättvisande bild av vad verk-samheten kostar. Dock kommer 
SKL att träda ur arbetet med KBP då intresset för metoden minskat. 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperbrukarekpb.273.html


 

 13 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av bemanning och personalkostnader 
 
 2019-03-11 

I budgetprocessen uppmärksammas de tjänster som finansieras med statsbidrag av 
olika slag. Under år 2018 har detta rört bemanningssatsningar inom äldreomsorg, 
hälso- och sjukvård samt barn och ungdomsvården.  
I slutändan när behov är beskrivna och omsatta till resurser i personalbudgeten har 
man enligt företrädare för verksamheten oftast fått konstatera att ramen inte räcker till 
på totalen. När så sker förs en dialog mellan de egna verksamheterna om omfördelning 
kan ske. Om omfördelning ej kan genomföras upprättas en handlingsplan som present-
eras till nämnden i samband med att verksamhetsplan med budget för nästkommande 
år antas.  
Inom hemtjänstens verksamhetsområde använder man sig av en resursfördelningsmo-
dell som bygger på de behov som är beslutade vid tidpunkten när den årliga budgeten 
fördelas. Då brukare inom hemtjänsten fluktuerar samt att det är svårt att sia om hur 
framtiden kommer att se ut menar företrädare för verksamheten att det är svårt att få 
en korrekt budget för hemtjänsten jämt över året. Dessutom fördelas alla tilldelade me-
del ut genom resursfördelningsmodellen, det finns alltså ingen ”buffert” för oförutsedda 
händelser.  
Det sker ingen resursfördelning för verksamheterna inom de särskilda boendena. Ut-
gångspunkten för budgetering av de särskilda boendena för nästkommande år är före-
gående års budget och utfall. Förvaltningen jobbar även med Kostnad per brukare 
(KBP) för jämförelser. 

Budgetprocess för personalkostnader, BKU 

Inför år 2019 har en ny budgetprocess införts inom BKU´s verksamhetsområde bland 
annat vad gäller personal. Till skillnad mot tidigare år har det inför budget 2019 genom-
förts en kartläggning av förvaltningens alla tjänster/tjänstefördelning. Utifrån kartlägg-
ning av tjänstefördelningens nuläge har nulägesanalysen använts som grund och un-
derlag för personalbudget år 2019.  
Personalbudgeten ska korrigeras månatligen, dock har denna månatliga korrigering ej 
varit möjlig under år 2018 eftersom personalsystemet inte varit kompatibelt med ekono-
misystemet. Inför budget 2019 har även redovisningen finfördelats för att tydligare 
kunna följa exempelvis undervisning, lokalkostnad, elevhälsa osv.  
För att klara av att förhålla sig till tilldelad budgetram/minimera underskott menade fö-
reträdare från BKU att de var tvungna att minska personal eftersom exempelvis skol-
skjutsar, lokaler och kosten ökar i kostnader årligen och ingen kompensation för kost-
nadsökningen erhålls för dessa områden. 
Under hösten 2018 har BKU nämnden fattat beslut om en resursfördelningsmodell som 
styr fördelningen av medel. Redovisningen har även ändrats och kostnadsposterna be-
nämns nu i budget i termer av undervisning, lärverktyg, elevhälsa, administration och 
lokaler. Detta ökar begripligheten i budgetverktyget. 
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Inom de olika skolformerna (förskola, grundskola och gymnasieskola) fördelades resur-
ser år 2018 utifrån en fastställd skolpeng.18 Skolpengen för exempelvis mindre försko-
lebarn (1-3 år) är högre än de äldre barnen (4-5 år). Inom grundskolans verksamhets-
område tilldelas årskurs 7-9 mest och fritids minst. Gymnasieskolan fördelas utifrån re-
spektive program. Modellen tar även hänsyn till socioekonomiska aspekter inom för- 
och grundskolan. 
Det finns ett politiskt beslut om max 18 barn per avdelning inom förskolan. Enligt före-
trädare för verksamheten kan detta beslut vara begränsande för en flexibel verksamhet 
då exempelvis ett ”15 timmars barn”19 räknas som ett av de 18 placerade barnen samt 
att platserna i barngrupperna historiskt används mer frekvent på vårterminen jämfört 
med höstterminen.  

3.4.1 Nyckeltal 
Nedan beskrivs nyckeltal som kan kopplas mot granskningens syfte. Vi uppmanar till 
försiktiga slutsatser av statistik. Nedan jämförelser20 ska istället ses som en fingervis-
ning hur Kramfors kommun ligger till i förhållande till kommungruppen Landsbygdskom-
mun, ej nära större stad vilken Kramfors ingår i. Av rapportens Bilaga A-C framgår för-
klaring till statistiken. 

Kommunövergripande nyckeltal, administratörer och ledningsarbete 

Nedan ges en spegelbild av Kramfors kommuns administratörer samt ledningsarbete, 
antal årsarbetare, i jämförelse med kommungruppen åren 2013-2017.21 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Årsarbetare, kommunalt anställda admi-
nistratörer, antal Kramfors 52 52 59 56 56 
Årsarbetare, kommunalt anställda admi-
nistratörer, antal  

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  36 35 34 37 38 

Årsarbetare, kommunalt anställda i led-
ningsarbete, antal Kramfors 81 81 86 85 85 
Årsarbetare, kommunalt anställda i led-
ningsarbete, antal  

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad 50 52 53 56 58 

Uppfattningen bland företrädare för verksamheten är att kommunen inte har en över-
ambition vad gäller antalet administratörer, handläggare o dyl.  
På BAS finns det, förutom de centrala gemensamma administrativa resurserna, 8,5 
årsarbetare i administrativt stöd. Bland annat administrativ chef, systemförvaltare, 
handläggare, ekonomiassistent, registrator och webbredaktör. Utöver dessa har indi-
vid- och familjeomsorgen 3,5 årsarbetare, äldreomsorgen 3,0 årsarbetare samt funkt-
ionsstöd 2,0 årsarbetare i administrativt stöd. 

                                                
18 BKU-nämnden 2018-09-26, Dnr BKU 2018/125 
19 När barnet fått syskon och vårdnadshavarna är föräldraledig får barnet vistas på förskolan max 15 tim-
mar/vecka. 
20 www.kolada.se 
21 Definition finns i bilagorna A, B och C. 
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Inom BKU finns det 2,0 centrala ekonomer, 1,0 HR-specialist, 11,0 administratö-
rer/handläggare fördelat enligt följande; gymnasieskolan, 3,0 årsarbetare, grundskolan 
4,0 årsarbetare samt inom förskolan 4,0 årsarbetare. 

BAS 

Nedan tabell beskriver personalkostnaderna per brukarna inom äldreomsorgen åren 
2013-2017. 

 

BKU 

Av nedan tabell framgår antalet elever per pedagogisk personal i den kommunala 
grundskola, antal barn per årsarbetare i förskolan samt antalet inskrivna barn per års-
arbetare i fritidshem i Kramforskommun samt i kommungruppen. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Elever/pedagogisk personal grundskola 
(årsarbetare), kommunala skolor Kramfors 10,5 11,2 10,4 10,8 9,9 
Elever/pedagogisk personal grundskola 
(årsarbetare), kommunala skolor 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  9,9 10,1 9,8 9,3 9,0 

Inskrivna barn per årsarbetare i försko-
lan, antal Kramfors 5,9 5,0 5,2 4,9 4,9 
Inskrivna barn per årsarbetare i försko-
lan, antal 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  5,3 5,2 5,0 5,0 4,9 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal Kramfors 16,4 17,8 17,5 17,5 15,8 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  20,6 22,1 22,4 22,0 21,0 

År 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
vardagar, antal Kramfors - 0,32 0,33 0,32 0,33 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
vardagar, antal 

Landsbygdskom-
mun, ej nära 

större stad  - 0,31 0,31 0,32 0,32 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
helgdagar, antal Kramfors - 0,26 0,27 0,28 0,28 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
helgdagar, antal 

Landsbygdskom-
mun, ej nära 

större stad - 0,25 0,26 0,27 0,27 



 

 16 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av bemanning och personalkostnader 
 
 2019-03-11 

3.4.2 Prioriteringar 
Inför budgetarbetet år 2018 gjordes prioriteringar över tjänster inom BKU´s verksam-
hetsområde totalt har det 2018-2019 enligt företrädare för verksamheten tagits bort ett 
tjugotal tjänster. Verksamhetsföreträdare ansåg att verksamheten minskats med osthy-
veln och för att komma ner ytterligare behövs strukturella förändringar i form av skol-
nedläggningar och ändrad struktur på förskolorna mot fler fleravdelningsförskolor.   
Utifrån den omvärldsanalys BAS, via förvaltningens ledningsgrupp, gör prioriteras per-
sonalgrupper/tjänster. Exempelvis på arbetsgrupp som reducerats utifrån prioritering är 
arbetsterapeuter samt att man avvecklat verksamheten ensamkommande flyktingbarn 
(EKB).   
En del av de personella ökningar som skett ansåg företrädare för verksamheten kunde 
kopplas till ökade behov i verksamheterna, andra ökningar till ambitionshöjningar. Vid 
intervjutillfällen framkom att man tyckte det var svårt att ställa om/ställa tillbaka till ur-
sprungsbudgeten eftersom det tillskapats en hel del extratjänster med anledning av 
flyktingströmmen. 
Utöver kvarvarande behov hos nyanlända med uppehållstillstånd ansåg företrädare för 
verksamheten inom BAS verksamhetsområde att de ställt tillbaka alla satsningar med 
koppling till speciella integrationssatsningar.  

3.4.3 Information till nämnd/styrelse 
Förutom bokslutet genomförs det fyra ekonomiska uppföljningar årligen i kommunen.  
Vid dessa tillfällen följs personalkostnaderna upp samt presenteras för nämnd/styrelse. 
BAS-nämnden är enligt företrädare för verksamheten intresserade och väl informerade 
om exempelvis behovsutvecklingen, antal årsarbetare och det ekonomiska läget. För 
att kunna sänka kostnaderna och komma ner i tilldelad ram menar företrädare för verk-
samheten att det krävs strukturella förändringar samt att politiska beslut om ambitions-
sänkning bör tas. Nämnden informeras löpande bland annat om ökning/minskning av 
antal timmar inom hemtjänsten.  
Företrädare för verksamheten inom BKU´s verksamhetsområde ansåg att de lämnar 
information mer frekvent till nämnden nu jämfört med tidigare. Bland annat lämnas in-
formation om nämndens sjuktal. Kostnaderna för BKU´s sjukfrånvaro år 2017 uppgick 
ca 10 mkr exklusive kostnaderna för vikarier.  
För att komma till rätta med sjuktalen har det bedrivits ett projekt där bland annat en 
sjuksköterska ringt upp medarbetaren första sjukdagen. Dessvärre blev utfallet inte det 
förväntade och projektet har avslutats.  
Inom förskolan har det genomförts tydligare indelning av åldersgrupperna pga. behov 
av förskoleplatser och hur tillgängliga lokaler var beskaffade. Då det enligt företrädare 
för verksamheten skulle kunna avspegla sig på arbetsmiljö och arbetsbelastning i form 
av exempelvis att det blir mer lyft för personalen på småbarns avdelningar eftersom 
gruppen enbart består av små barn. I och med denna förändring vill nämnden löpande 
följa utvecklingen vad gäller arbetsmiljö och arbetsbelastning inom förskolan. Nämnden 
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får även löpande information om bland annat hur många elever i grundskolan som är i 
behov av särskilt stöd. 

3.4.4 Bedömning – Budgetprocess för personalkostnader 
Inom BAS verksamhetsområde finns en resursfördelningsmodell som används för för-
delning av resurser inom hemtjänsten område. För de särskilda boendena finns ingen 
resursfördelningsmodell, där utgår man från förgående års budget och utfall. På BKU´s 
verksamhetsområde använder man sig av elevpeng för fördelning av resurser vilken 
även är kopplad till socioekonomiskt perspektiv. Att fördelning av personella resurser 
utgår från det faktiska behovet menar vi är bra. Vår bedömning är att det delvis finns en 
ändamålsenlig process för personalkostnader och bemanning. Dock anser vi inte att 
processen inom kommunens alla delar utgår från respektive verksamhets personella 
behov. 
Vid intervjuerna framkom att verksamheternas behov, liksom övriga Sveriges kommu-
ner, ökade markant utifrån flyktingvågen år 2015. För att möta de plötsligt stora beho-
ven anställdes mycket resurser på kort tid hösten 2015/våren 2016. Företrädare för 
verksamheten menade att de inte, efter flyktingvågen, ställt om fullt ut till de förutsätt-
ningar som råder idag. Vår bedömning är därför att det skyndsamt behöver genomföra 
en genomlysning av vilka tjänster som behövs utifrån dagens behov och därefter korri-
gera bemanningen. Detta är viktigt inte minst utifrån det underskott BAS och BKU re-
dan nu flaggar för år 2019. 
I budgetarbetet gör respektive förvaltningar själva bedömningar/prioriteringar om det 
finns behov av tjänster, arbetsuppgifter osv. Vår uppfattning är att det inte genomförs 
någon kommungemensam prioritering av kommunens uppgifter.  
Vidare konstaterar vi att Kramfors kommun år 2017 hade 18 fler administratörer och 27 
fler i kommunledningsarbete jämfört med kommungruppen. Kommunen hade 0,9 fler 
elever/pedagogisk personal inom grundskolan vid jämförelse med kommungruppen. 
Inom förskolan låg man i paritet med kommungruppen. Dock utmärkte sig Kramfors, i 
jämförelse med kommungruppen, med att ha 5,2 färre inskrivna barn/årsarbetare i fri-
tidshem år 2017. Över tid (åren 2013-2017) framgår att Kramfors haft 24-33 % färre in-
skrivna barn/årsarbetare i fritidshem. 
Vid jämförelse med kommungruppen konstaterar vi att Kramfors kommun år 2017 i det 
närmaste låg på samma nivå för omsorgspersonal/plats för äldre på vardagar och helg-
dagar. 
Kramfors kommun fördelar ut den faktiska löneökningen till respektive förvaltning vilket 
vi menar är bra. Vår erfarenhet är att många kommuner ger en generell procentuell lö-
neökning till respektive förvaltning/styrelse vilket i praktiken oftast blir ett effektivise-
ringsbeting för verksamheterna. 
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3.5 Effektivitet i arbete och planering 
KLF 

Enligt verksamhetsföreträdare bedrivs ständigt omvärldsbevakning och jämförelser 
med grannkommuner för att finna effektivare lösningar.  
Kommunen har köpt in verksamhetssystemet Hypergene22. Syftet med att använda 
Hypergene är att underlätta och stödja budgetansvariga i uppföljningsprocessen. Bland 
annat vill man kunna stämma av budget mot antalet årsarbetare. Dock har inte kopp-
lingarna mellan ekonomisystemet och personalsystemet fungerat och har därmed inte 
kunnat användas som ett uppföljningsverktyg. Enligt företrädare för verksamheten har 
man nu tagit ett omtag för att få ett bra verktyg för uppföljning av personalkostnader.  

BAS 

Biståndsbedömaren tar ett biståndsbeslut om insats inom hemtjänsten, särskilda bo-
ende eller inom funktionshindrade området. Därefter läggs beslutet in i verksamhetssy-
stemet TES23. Meddelande om detta skickas automatiskt via Treserva till berörd en-
hetschef. Utifrån detta genomförs en besöksplan och därefter påbörjas planeringen 
med att resurs sätta insatsen i verksamhetssystemet TimeCare24. TimeCare och tillde-
lad budget är ihopkopplade.  
Bemanningscontrollern i Stöd Vård och omsorg ska följa upp budget, kvalitet och 
hälsa. Denna uppföljning har inte skett tidigare men ska enligt verksamhetsföreträdare 
nu börja utföras.  
Kramfors är geografiskt en stor kommun. Det har hänt att personal från centrala Kram-
fors måste åka till brukare i ytterområdena eftersom det inte funnits personal att tillgå, 
vilket blir ineffektivt. För att optimera effektiviteten inom exempelvis hemtjänsten plane-
rar man de personella resurserna utifrån de geografiska områdena. BAS har en central 
Bemannings- och planeringsenhet (BOP) som arbetar med att optimera effektiviteten 
mellan brukare och personella resurser. Att använda sig av TimeCare och TES menar 
företrädare för verksamheten är bra verktyg för att lättare kunna optimera effektivitet i 
planering. Då verksamhetssystem integreras i varandra optimeras och effektiviseras 
även administrationen. Även vikariehanteringssystemet TimeCare pool25 där bland an-
nat eventuell övertalighet kan utläsas är kopplat ihop med övriga verksamhetssystem 
som används inom BAS verksamhetsområde.  
En bemanningshandbok är under upprättande och ska enligt uppgift implementeras un-
der år 2019. Handbokens syfte, enligt det utkast vi tagit del av, är att beskriva hur Stöd, 
Vård & Omsorg (SVO) arbetar med bemanningsprocessen utifrån arbetsmiljö, kvalitet, 
hälsa och kontinuitet. I handboken tydliggörs den gemensamma schemaprocessen 
med tillhörande riktlinjer, arbetstidsavtal samt de olika roller som verksamheten har 

                                                
22 Hypergene är ett webbaserat beslutsstöd för planering, uppföljning och analys. 
23 TES är ett system som planerar och effektiviserar de dagliga insatserna inom hemtjänsten. Systemet 
kan integreras med flera olika verksamhetssystem och schemaläggningssystem 
24 Time Care är ett datasystem för planering av arbetstiden. 
25 Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där timvikarierna själv lägger in de tider då denne vill och 
kan arbeta. 
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inom bemanningsprocessen. För att kunna hantera schemaprocessen med god kvali-
tet, god arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning används inom BAS schemalägg-
ningsverktyget TimeCare Planering.  
Vikarier sätts in utifrån den behovsbedömning som görs i varje enskilt fall. För att mini-
mera vikarieintag ses bland annat över om insatser till brukarna kan flyttas, om någon 
annan resurs har ”luckor”, om vikarie kan tas in kortare tid än det ordinarie arbetspas-
set osv. Generellt är det stor brist på vikarier. Under de vikarieintensiva sommarmåna-
derna har de nya svenska medborgarna räddat verksamheterna inom BAS verksam-
hetsområde.  
För att klara välfärdens utmaningar behöver många och olika möjligheter tas till vara. 
Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta ge-
nom nya eller förändrade arbetssätt med stöd av digital teknik. BAS har arbetat med 
och implementerat välfärdsteknik exempelvis använder man sig av trygghetskameror 
vilket bland annat innebär att brukaren får bättre nattsömn och personalen kör mindre 
bil samt att vårdplanering kan ske på distans. Det sker även uppföljning med brukarna 
via Skype, vilket har inneburit möjlighet att effektivisera bort en bil samt att anhöriga 
som bor långt borta får möjlighet att delta via länk.  
Kramfors kommun ligger enligt Handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik 2018-
202026 inom flera områden i framkant genom de åtgärder som BAS-nämnden genom-
fört. Förutom trygghetskameror har det införts digitala trygghetslarm och nyckelfri hem-
tjänst i ordinärt boende, hotellås och wifi på särskilt boende samt digital signering av 
beslut. En förutsättning för dessa lyckade resultat anser man är att verksamheten har 
kunnat anpassa organisation och arbetssätt. 

BKU 

För att minimera körtid mellan skolor för exempelvis slöjdlärare planerar och samord-
nar rektorerna tillsammans för bästa effektivitet. Det kan vara en utmaning att få ett 
”optimalt” schema utifrån exempelvis heltid åt alla.  
Grundskolan och gymnasieskolan hanterar den egna skolans vikarieanskaffning. De 
har även sina ”egna” vikarier. Förskolorna hanterar även dem den egna vikarieanskaff-
ningen dock använder de sig av den vikariebank som finns i verksamhetssystemet 
TimeCare Pool där personer som anmält intresse för vikariat finns anmälda.  
Inom förskole- och fritidsverksamheten har man implementerad ett närvarosystem där 
barnen ”nuddas” in på morgonen och ut på kvällen. Med detta system, Concure, blir 
kontrollen över verklig beläggning lättare att följa upp samt att personalen inte behöver 
göra manuella uppföljningar, vilket frigör tid för personalen.  
Inom de olika skolformerna (förskola, grundskola, gymnasieskola) håller man på att ut-
veckla ett eget verksamhetssystem där bland annat lärare, elever och vårdnadshavare 
kan kommunicera. Det egna verksamhetssystemet ska enligt verksamhetsföreträdare 
även underlätta administrationen för lärarna. Det pågår även en utveckling inom IT-
området, alla elever ska få en egen Ipad. 

                                                
26 BAS-nämnden 2018-09-27, Dnr 2018/838 
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3.5.1 Bedömning – Effektivitet i arbete och planering 
För optimera verksamheterna arbetar förvaltningarna ständigt med att söka bättre lös-
ningar och effektiviseringar. Vår bedömning är att det arbetas med att effektivisera och 
planera arbetet inom förvaltningarna bland annat genom att samplanera personal som 
verkar utanför centralorten samt användandet av ny teknik. 
Dock är anser vi att det finns behov av att se över möjligheterna med att ha en central 
bemanningsfunktion/gemensam bemanningspool där samtliga kommunens vikarier 
hanteras. I dagsläget hanterar BAS vikarieanskaffningen via den egna bemanningsen-
heten. Inom BKU´s verksamhetsområde är det personal på respektive skola/förskola 
eller dyl. som hanterar vikariebehoven. Vinsterna med en central bemanningsfunktion 
skulle kunna bli en effektivare organisation. Exempelvis skulle personal i verksamhet-
erna inte behöva använda arbetstid att söka vikarier. Man skulle även få ett helhets-
grepp om vikariernas arbetsmiljö och förhållandet till arbetstidslagen. 
Verksamhetssystemet Hypergene som bland annat ska användas för att underlätta och 
stödja budgetansvariga i uppföljningsprocessen fungerar enligt uppgift inte fullt ut. För 
att ge förutsättningar och verktyg till budgetansvariga i uppföljningsarbetet är vår be-
dömning är att det behöver säkerställs att verksamhetssystemet fungerar fullt ut.  

3.6 Tjänstetillsättning och avveckling samt inhyrning av personal 
För 10-15 år sedan beslutades alla tjänstetillsättningar av KS au. Av beslutet kunde det 
då även framgå hur finansieringen av tjänstetillsättningen skulle hanteras. I dagsläget 
är det respektive förvaltningschef som ansvarar för tjänstetillsättningarna, förutom om 
det ska inrättas en ny befattning/ny tjänst som verksamheten inte haft tidigare.  Det är 
delegationsordningen, Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden, 
som styr vem som har rätt att anställa. Uppfattningen bland vissa företrädare är att 
man ”släppt iväg” tillsättandet av tjänster för långt ut i organisationen.  
Inom BKU´s verksamhetsområden går man igenom tjänstefördelning dvs. vilka tjänster 
som ej är besatta, ”tomma rader” eller vilka personer som är på väg att gå i pension. 
Behovet styr om de ”tomma raderna” ska återbesättas eller ej. Då det finns en ”tom 
tjänst” som verksamheten skulle vilja växla över till ett innefatta en annan inriktning förs 
dialog med HR.  
Vid personalavgångar görs utredning och riskbedömning om tjänsten behöver återbe-
sättas inom BAS verksamhetsområde. Utredningarna och riskbedömningarna present-
eras för nämnden. I de handlingsplaner som BAS tagit fram för att komma ner i tilldelad 
ram har det ingått ca 25 utredningar/riskbedömningar om återbesättning av tjänst eller 
ej år 2018.  
Generellt finns inga befattningsbeskrivningar för respektive tjänst. Företrädare för verk-
samheten uppgav att det i något enstaka specifikt fall kan vara befogat med befatt-
ningsbeskrivning men generellt finns det inga befattningsbeskrivningar. Vidare ansåg 
man att om man hade befattningsbeskrivningar på alla tjänster skulle det inskränka 
flexibiliteten exempelvis med att medarbetaren önskar mer lön för en arbetsuppgift som 
de facto ryms inom dennes tjänst och kompetensområde. 
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I Kramfors kommun finns det ca 80 chefer. Det råder en delad bild bland verksamhets-
företrädare i att det förekommit att chefer som inte fungerat i sitt uppdrag fått andra le-
diga uppdrag och att det tillskapats uppdrag. Om personer placeras till annat jobb trap-
pas, enligt företrädare för verksamheten, lönen ner enligt gällande kollektivavtal. 
Att bedriva verksamhet med inhyrd personal menade företrädare för verksamheten inte 
var optimalt bland annat utifrån kvalitetsaspekten samt att utveckling av verksamheten 
stannar av. Kostnaderna för utrednings- och heltidskonsulter uppgick år 2017 till 7,5 
mkr för BAS ansvarsområde. År 2018 bedöms motsvarande siffra minska något till ca 6 
mkr. Merkostnaden för att använda konsulter år 2018 uppgick enligt företrädare för 
verksamheten till ca 3,5 mkr detta eftersom det blir överskott på budgeterade medel för 
personalkostnader då det finns vakanta tjänster. 
Under år 2018 har det inkommit mellan 90-100 orosanmälningar per månad. Av dessa 
går ca 20 % vidare för utredning. Den ökade ärendemängden var till största delen 
kopplade mot barn och unga. I och med den ökade utredningsmängden har behovet av 
socialsekreterare ökat. Att rekrytera socionomer är och har varit ett bekymmer. I och 
med flyktingströmmarna år 2015 ökade behov av utredningspersonal inom individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområde. Då det ej fanns socionomer att rekrytera har 
man istället använt sig av inhyrd personal och konsulter. Inför år 2019 ser det, enligt 
verksamhetsföreträdare, ljusare ut på rekryteringsfronten av socionomer. 
Skolläkaren är, via upphandlat avtal, inhyrd för att tillhandahålla läkartjänster för Kram-
fors kommuns elever. Även vuxenutbildningen har ett tiotal upphandlade avtal för spe-
cialist tjänster. Ingen administrativ personal ska ha hyrts in enligt företrädare för verk-
samheten.  

3.6.1 Bedömning – Tjänstetillsättning och avveckling samt inhyrning av perso-
nal. 

Av Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden framgår bland annat 
att det är kommundirektören som får besluta om inrättande av nya befattningar och 
tjänster som inte verksamheten haft tidigare. Vid intervjutillfällen uppgavs att förvalt-
ningarna uppfattade det som att de själva ägde och drev alla tjänstetillsättningar, så 
även inrättande av nya befattningar. Vår bedömning att det finns behov av att till orga-
nisationen tydliggöra och kommunicera vem som har rätt att besluta och anställa.  
Kramfors kommun har sedan år 2015 haft problem med att rekrytera socionomer och 
har därför använt sig av inhyrd personal och konsulter till individ- och familjeomsorgens 
verksamheter. Enligt företrädare för verksamheten bedömer man nu att det finns möj-
ligheter att kunna rekrytera socionomer.  
Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit del av någon strategi som stipulerar 
hur Kramfors kommun avser att hantera inhyrning av personal. Vi bedömer att riktlinjer 
för inhyrning av personal bör tas fram samt kompletteras med eventuella rutiner avse-
ende inhyrd personal. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns till-
räckligt ändamålsenliga dokumenterade riktlinjer och rutiner för att styra att personalre-
surserna används på ett effektivt sätt utifrån en tydlig prioritering.  

4.1 Svar på revisionsfrågorna  
Finns ändamålsenliga riktlinjer gällande bemanning och efterlevs dessa?  
Vi konstaterar att det endast finns ett fåtal styrande- och stödjande kommunövergri-
pande dokument som pekar mot granskningens syfte. Det styrande dokument vi tagit 
del av är Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden och de stöd-
jande dokumenten (tjänsteföreskrifter) Rekryteringsprocesser för chefer och medarbe-
tare samt Avslut av anställning. Dessa styrande- och stödjande dokumenten följs inte 
upp.  
Finns en ändamålsenlig budgetprocess för personalkostnader som utgår från re-
spektive verksamhets behov? Sker det någon form av prioritering bland kommu-
nens uppgifter? Vad bestämmer personaltäthet, t.ex. används olika former av 
nyckeltal för att bedöma behov?  
Inom BAS verksamhetsområde finns en resursfördelningsmodell som används för för-
delning av resurser inom hemtjänsten område. För de särskilda boendena finns ingen 
resursfördelningsmodell, där utgår man från förgående års budget och utfall. På BKU´s 
verksamhetsområde använder man sig av elevpeng för fördelning av resurser vilken 
även är kopplad till socioekonomiskt perspektiv. Att fördelning av personella resurser 
utgår från det faktiska behovet menar vi är bra. Vår bedömning är att det delvis finns en 
ändamålsenlig process för personalkostnader och bemanning. Dock anser vi inte att 
processen inom kommunens alla delar utgår från respektive verksamhets personella 
behov.  
För den övergripande budgetprocessen tas nyckeltal för exempelvis personella resur-
ser fram av respektive förvaltning, även behov i form av exempelvis antal brukare tas 
fram och presenteras.  
Vid intervjuerna framkom att verksamheternas behov, liksom övriga Sveriges kommu-
ner, ökade markant utifrån flyktingvågen år 2015. För att möta de plötsligt stora beho-
ven anställdes mycket resurser på kort tid hösten 2015/våren 2016. Företrädare för 
verksamheten menade att de inte, efter flyktingvågen, ställt om fullt ut till de förutsätt-
ningar som råder idag.  Vår bedömning är därför att det skyndsamt behöver genomföra 
en genomlysning av vilka tjänster som behövs utifrån dagens behov och därefter korri-
gera bemanningen. Detta är viktigt inte minst utifrån det underskott BAS och BKU re-
dan nu flaggar för år 2019. 
I budgetarbetet gör respektive förvaltningar själva bedömningar/prioriteringar om det 
finns behov av tjänster, arbetsuppgifter osv. Vår uppfattning är att det inte genomförs 
någon kommungemensam prioritering av kommunens uppgifter.  
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Finns ett strukturerat arbete att skapa effektivitet genom bl.a. schemaläggning, 
hantering av planerad och oplanerad frånvaro, alternativa arbetssätt såsom digi-
talisering?  
Vår bedömning är att det arbetas med att effektivisera och planera arbetet inom förvalt-
ningarna bland annat genom att samplanera personal som verkar utanför centralorten 
samt användandet av ny teknik. 
Dock anser vi att det finns behov av att se över möjligheterna med att tillskapa en cen-
tral bemanningsfunktion/gemensam bemanningspool där samtliga kommunens vikarier 
hanteras. I dagsläget hanterar BAS vikarieanskaffningen och resursfördelningen via 
den egna bemanningsenheten. Inom BKU´s verksamhetsområde är det personal på re-
spektive skola/förskola eller dyl. som hanterar vikariebehoven. Vinsterna med en cen-
tral bemanningsfunktion skulle kunna bli en effektivare organisation. Exempelvis skulle 
personal i verksamheterna inte behöva använda arbetstid att söka vikarier samt att 
man skulle få ett helhetsgrepp om vikariernas arbetsmiljö och tillse att man förhåller sig 
till arbetstidslagen. 
Verksamhetssystemet Hypergene som bland annat ska användas för att underlätta och 
stödja budgetansvariga i uppföljningsprocessen fungerar enligt uppgift inte fullt ut. För 
att ge förutsättningar och verktyg till budgetansvariga i uppföljningsarbetet är vår be-
dömning är att det behöver säkerställs att verksamhetssystemet Hypergene fungerar 
fullt ut.  
Är kommunens arbete med tjänstetillsättning och avveckling ändamålsenligt?  

Som nämnts ovan är vår bedömning att det saknas generella kommunövergripande 
styrande- och stödjande dokument gällande rekrytering och bemanning.  

Av Kommunövergripande delegationsordning för personalärenden framgår dock bland 
annat att det är kommundirektören som får besluta om inrättande av nya befattningar 
och tjänster som inte verksamheten haft tidigare. Vid intervjutillfällen uppgavs att för-
valtningarna uppfattade det som att de själva ägde och drev alla tjänstetillsättningar, så 
även inrättande av nya befattningar. Därför är vår bedömning att det finns behov av att 
till organisationen tydliggöra och kommunicera vem som har rätt att besluta om anställ-
ning och avveckling av personal.  
I vilken omfattning används inhyrd personal? Finns det någon strategi vad gäller 
att använda inhyrd personal istället för anställning? 
Kramfors kommun har sedan år 2015 haft problem med att rekrytera socionomer och 
har därför använt sig av inhyrd personal och konsulter till individ- och familjeomsorgens 
verksamheter. Enligt företrädare för verksamheten bedömer man nu att det finns möj-
ligheter att kunna rekrytera socionomer.  
Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit del av någon strategi som stipulerar 
hur Kramfors kommun avser att hantera inhyrning av personal och rekommenderar. Vi 
bedömer att riktlinjer för inhyrning av personal bör tas fram samt kompletteras med 
eventuella rutiner avseende inhyrd personal. 
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4.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen i samråd med 
övriga granskade nämnder att:  

— genomföra en genomlysning av vilka tjänster som behövs utifrån dagens behov och 
därefter korrigera bemanningen. 

— se över möjligheterna med att tillskapa en central bemanningsfunktion där samtliga 
kommunens vikarier hanteras. 

— säkerställs att verksamhetssystemet Hypergene fungerar fullt ut.  
— tydliggöra och kommunicera vem som har rätt att besluta om anställning och av-

veckling av personal. 
— Ta fram riktlinjer för inhyrning av personal samt komplettera med eventuella rutiner 

avseende inhyrd personal. 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Camilla Strömbäck  Lena Medin 

Kommunal revisor  
Certifierad kommunal revisor 
och kundansvarig 
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A Administratörer och ledningsarbete 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Årsarbetare, kommunalt anställda admi-
nistratörer, antal Kramfors 52 52 59 56 56 
Årsarbetare, kommunalt anställda admi-
nistratörer, antal  

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  36 35 34 37 38 

Årsarbetare, kommunalt anställda i led-
ningsarbete, antal Kramfors 81 81 86 85 85 
Årsarbetare, kommunalt anställda i led-
ningsarbete, antal  

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  50 52 53 56 58 

 
Årsarbetare, kommunalt anställda administratörer, antal (N00075).  
Årsarbetare, antal kommunalt an-ställda administratörer. Antalet årsarbetare räknas 
fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbe-
tade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle 
ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade tim-
mar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Anställda inom kommunalför-
bund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (november-
statistiken). 
Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete, antal (N00073)  
Årsarbetare, antal kommunalt an-ställda i ledningsarbete. Antalet årsarbetare räknas 
fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbe-
tade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle 
ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade tim-
mar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Anställda inom kommunalför-
bund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (november-
statistiken). 
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B BAS 

 

Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre på vardagar, antal 
(U23489) och helgdagar (U23493).  
Omsorgspersonal/plats, enligt schema. Snitt, vardagar/helgdagar i oktober år T, antal. 
Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter 
inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 
t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, äldrepedagoger eller silviasystrar. Inkludera även 
personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som 
omsorgspersonal. Källa: Socialstyrelsens Äldreguiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
vardagar, antal Kramfors - 0,32 0,33 0,32 0,33 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
heldagar, antal 

Landsbygdskom-
mun, ej nära 

större stad  - 0,31 0,31 0,32 0,32 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
vardagar, antal Kramfors - 0,26 0,27 0,28 0,28 

Omsorgspersonal/plats 
i boende för äldre på 
helgdagar, antal 

Landsbygdskom-
mun, ej nära 

större stad - 0,25 0,26 0,27 0,27 
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C BKU 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Elever/pedagogisk personal grundskola 
(årsarbetare), kommunala skolor Kramfors 10,5 11,2 10,4 10,8 9,9 
Elever/pedagogisk personal grundskola 
(årsarbetare), kommunala skolor 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  9,9 10,1 9,8 9,3 9,0 

Inskrivna barn per årsarbetare i försko-
lan, antal Kramfors 5,9 5,0 5,2 4,9 4,9 
Inskrivna barn per årsarbetare i försko-
lan, antal 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  5,3 5,2 5,0 5,0 4,9 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal Kramfors 16,4 17,8 17,5 17,5 15,8 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal 

Landsbygdskommun, 
ej nära större stad  20,6 22,1 22,4 22,0 21,0 

  
Elever/pedagogisk personal grundskola (årsarbetare), kommunala skolor (N15037).  
Antal elever dividerat med antal pedagogisk personal omräknat till heltidstjänster, i 
kommunala skola i kommunen. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och 
Skolverket. 
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102).  
Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i för-
skolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 
15/10. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: SCB och Skolverket. 
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N13014).  
Antal inskrivna barn i fritidshem belägna i kommunen oavsett regi dividerat med totalt 
antal årsarbetare som arbetar med barn i fritidshem. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. 
Källa: SCB och Skolverket. 
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