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1 Inledning

På uppdrag av de valda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhrlings Price-
waterhouseCoopers genomfört en granskning av kommunens bemanningsenhet inom so-
cialförvaltningen.

1.1 Revisionsfråga, avgränsning och metod

Under 2005 inrättades bemanningsenheten inom socialförvaltningen med syfte att stärka
bemanningen, förbättra kvalitén för brukare och arbetsmiljön för de anställda samt öka
kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Revisionsfrågorna som ska besvaras är om:

 arbetet inom bemanningsenheten bedrivs effektivt
 rutiner, system och uppföljning för verksamhet är ändamålsenliga

Revisionen har utförts via genomgång av föregående utredning ”bemanningsprojekt”, be-
slut, dokumenterade riktlinjer för verksamheten, redovisning, statistik och kommunens
egen uppföljning. Dessutom har intervjuer genomförts med administrativ chef inom soci-
alförvaltningen och ansvarig ledning för bemanningsenheten samt med två arbetsledare
inom äldreomsorgen och två inom handikappomsorgen med varierande personalomsätt-
ning och med erfarenhet av organisationen både före och efter införande av bemannings-
enheten.
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2 Bemanningsenhetens organisation och ansvarsfördel-
ning

Den nya bemanningsenhetens verksamhets fokus ligger på rekryterings- och kompetens-
försörjningsfrågor. Dess främsta uppgift är att samordna all rekrytering och bemanning
inom vård och omsorg med undantag av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeu-
ter. Syftet med bemanningsenheten är att inom socialförvaltningen få ett samlat grepp om
rekryteringsbehov, vikarier och arbetssökande.

En avdelningschef ansvarar för arbetsledningen inom bemanningsenheten. Avdelningsche-
fens ansvar, förutom budgetansvaret, omfattar även det strategiska personalförsörjningsar-
betet inom förvaltningen, att initiera och delta i utvecklingsarbete samt att utarbeta riktlin-
jer och rutiner inom personalförsörjning och rekrytering. I arbetsledningen ingår även an-
svar för tillsvidareanställda enligt LAS som saknar placering pga sjukdom, tjänstledighet
etc samt för anställda i personalpoolen.

På bemanningsenheten finns även två personalkonsulter med huvudansvar för rekrytering
och bemanningsfrågor vid långtidsfrånvaro i dialog med berörda enhetschefer. Utifrån
verksamheternas krav och behov ska tillgänglig personal såsom tillsvidareanställda enligt
LAS, vikarier med företrädesrätt samt övriga vikarier samordnas och planeras.

I personalkonsulternas arbetsuppgifter ingår även att ge råd och stöd till enhetscheferna i
bemannings- och rekryteringsfrågor, ansvara för förvaltningens gemensamma introduktion
av nyanställda samt profilera och marknadsföra organisationen via utåtriktade aktiviteter.
Dessutom ansvarar konsulterna för uppföljning, statistik, information och handläggning av
allmänna personaladministrativa uppgifter som exempelvis ta emot arbetssökande, ta refe-
renser och upprätta anställningsbeslut. Även ansvaret för bevakning av företrädesrätt en-
ligt LAS och konverteringsregeln ligger på personalkonsulterna.

Fyra bemanningsassistenter ansvarar för rekrytering och bemanningsfrågor vid korttids-
frånvaro av bland annat undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Utifrån
verksamheternas krav och behov samordna och planera tillgänglig personal såsom medar-
betare anställda i personalpool, tillsvidareanställda enligt LAS, vikarier med företrädesrätt
och övriga vikarier. I arbetsuppgifterna ingår dessutom löneadministration för korttids-
vikarier samt ansvar för uppföljning och statistik. För vissa yrkesgrupper som exempelvis
personalpool ansvarar assistenterna även för sjuk- och friskanmälningar och schemaregi-
strering samt att i övrigt vara behjälplig med allmänna administrativa insatser.

Under 2007 har bemanningsenheten tillfälligt haft en förstärkning i form av en projektan-
ställd i samband med avvecklingen av äldreboenden.
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Tidigare ansvariga för rehabiliteringsfrågor ute i förvaltningarna en från barn- och utbild-
ningsförvaltningen och en från socialförvaltningen har tillsammans med två anställda på
personalkontoret samlats centralt på hälsoenheten nuvarande HR-enheten för att ansvara
för rehabilitering, friskvård och stöd och råd till förvaltningarna i dessa frågor. För närva-
rande har en arbetsgrupp bildats för att tydliggöra rollerna för rehabiliteringsfrågorna.
Gruppen består av två konsulter, några från äldreomsorgen, fackliga representanter och
representant från hälsoenheten.

2.1 Bemanningsprojekt inom socialförvaltningen

Anledningen till översynen av tidigare vikarieförmedling och poolorganisationen var note-
rade brister i effektivitet och kvalitet som för kommunen inneburit höga kostnader. Bris-
terna omfattade även arbetsmiljö i form trivsel, motivation och delaktighet och många
långtidssjukskrivningar. Avsaknaden av ändamålsenliga rutiner liksom brister i PA-
systemet har enligt uppgift inneburit att styrning och planering inte kunnat ske på ett än-
damålsenligt sätt. Att vissa verksamheter inte nyttjat vikarieförmedlingen utan löst sina
vikariebehov själva har för enhetscheferna varit ett tidkrävande arbete. Enligt uppgift var
det tidigare dessutom mer ekonomiskt att använda timvikarier i stället för personalpoolen
eftersom behoven oftast var del av dag medan poolen endast kunde erbjuda heltidsanställ-
da till en högre timkostnad.

Projektets uppdrag var att föreslå en sammanhållen bemanningsenhet för personal- och
kompetensförsörjning. Ansvarsfördelning mellan chefer, medarbetare och den nya be-
manningsenheten skulle tydliggöras. Förutom att avlasta enhetscheferna skulle kommu-
nens anseende som arbetsgivare stärkas genom en tydlig hänvisning av arbetssökande till
ett ställe och en förbättrad arbetsmiljö för poolpersonalen i form av delaktighet i arbets-
platsträffar och fortbildning.

Slutrapport 2005-03-09 avseende bemanningsprojektet är lämnad till socialnämnden.
Förslaget innebar sex nya områdesindelningar med basplaceringar utifrån individuella in-
tressen, kompetens, tidigare erfarenheter samt verksamheternas krav och behov. Riktlinjer
över prioriteringar är framtagna för hur personalbehovet under dag 1-14 ska lösas inom de
olika områdena.

Förutom att medarbetare i personalpoolen skulle ges möjlighet att delta i arbetsplatsträffar
på den enhet där de har sin grundbemanning föreslogs egna personalmöten för poolen och
egna träffar för exempelvis personlig assistans. Planerings- och utvecklingsdagar föreslogs
anordnas 2 ggr per år och innehållet i dessa skulle präglas av verksamhets- och medarbe-
tarperspektiv. Debitering för nyttjande av personalpool skulle höjas till den nivå som
krävdes för ekonomisk balans och att samma nivå skulle gälla för timvikarier och poolper-
sonal. Förslaget omfattade dessutom dokumenterade rutiner för rekrytering både vikariat,
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nyanställningar och tillsvidareanställning enligt LAS. Maximal sysselsättningsgrad i poo-
len föreslogs vara 75 % med möjlighet till kombinationstjänst upp till heltid.

Personalpoolen är numera avvecklad och består endast av tre anställda som ska arbeta mot
personlig assistans. Sedan sommaren 2007 har kommunen dessutom tecknat avtal med
bemanningsföretaget Medarbetar Norr för att täcka vikariebehov för vissa PASS ärenden.
Eventuellt kommer avtalet att förlängas efter dess utgång i mars 2008. Ansvaret för avrop
via bemanningsföretaget ligger på chefen för bemanningsenheten och administrativa che-
fen på socialförvaltningen. För närvarande finns ca 140 inkonverterade i kommunen att
tillgå för långtidsvikariat.

2.2 Tillämpade rutiner

Dokumenterade rutiner har upprättats för;

 Rekrytering
 Tillfälligt övertaliga i verksamheten
 Introduktion
 Kompetensutveckling
 LAS-bevakning
 Rehabititering

Vid samtlig rekrytering som sker via bemanningsenheten tas referenser och görs en kon-
troll mot brottsregistret efter godkännande av den arbetssökande och först därefter sker en
bedömning om en anställning kan komma ifråga. Bemanningsenheten samordnar även
praktikplatser och endast vid praktikplaceringarna via skolan sker ingen kontroll mot
brottsregistret.

IT-systemet Netwic har underlättat och effektiviserat bemanningsenhetens vikarieanskaff-
ning och inneburit att bemanningsenheten har fått en bättre kontroll över tillgänglig perso-
nal. Intresserade för vikariat, godkända av bemanningsenheten, registrerar själva i syste-
met om när och var, utifrån sin kompetens, man är intresserad av att arbeta. När beställ-
ningen kommer avstäms registreringarna vilket minimerar bemanningsenhetens tid med
att söka vikarier och dessutom undviks irritation hos arbetstagarna eftersom inga som inte
är registrerade kontaktas.

Statistiken från Netwic visar att för 2007 var 580 timanställda registrerade varav 579 var
tillgängliga för arbete. I statistiken framgår även de 100 medarbetarna med flest bokningar
för en jämnare arbetsfördelning. Överblicken kan underlätta bättre kontinuitet i verksam-
heterna och en jämnare arbetsfördelning för medarbetarna, vilket var ett av de mål som
ställts i samband med inrättandet av bemanningsenheten. Eventuellt kommer enligt upp-
gift ett annat system att tillämpas i samband med pågående byte av PA-system.
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Kommunens egen utredning visade att sysselsättningsgraden i tidigare personalpool inte
alltid stämde överens med verksamhetens behov av vikarietimmar som varierat allt mellan
2-8 timmar. Numera täcks behovet enligt uppgift med timvikarier för efterfrågade timmar.

Tillfälligt övertaliga i verksamheten ska rapporteras till bemanningsenheten. Enligt upp-
gift fungerar denna rutin bra men någon garanti för att samtlig övertalighet anmäls finns
dock inte.

För den övergripande introduktionen av nyanställda ansvarar bemanningsenheten. Infor-
mationen sker under två dagar och omfattar bl a sekretessfrågor, information från perso-
nalkontoret, hygien, kost mm. Därefter ansvarar enhetschefen för den arbetsplatsanknutna
introduktionen utifrån ett framtaget program. Introduktion kan även ske när vissa verk-
samheter har få timvikarier att tillgå vilket dock kräver enhetschefens godkännande då
kostnaden för introduktionen belastar verksamheten. Övrig kompetensutveckling sker i
samarbete med Lärcenter. För tillsvidareanställda, inkonverterade har kommunen en stra-
tegisk långtidsplan att höja grundkompetensen. De anställda får komma med önskemål på
öppna informationsträffar.

Ansvaret för LAS bevakningen ligger på bemanningsenheten och bedöms enligt uppgift
numera fungera mycket bra. På bemanningsenheten finns företrädeslista och vikariebe-
ställning löses utifrån denna dock med hänsyn tagen till kompetenskrav. Vid de tillfällen
den anställde enligt enhetschefens bedömning inte passar i verksamheten ska enhetschefen
upprätta ett skriftligt utlåtande med förklaring varför den anställde inte kan komma ifråga
för ytterligare vikariat. Bemanningsenheten följer upp vikarierna som anlitats under som-
maren.

För rehabiliteringen ansvarar respektive enhetschef och dokumenterade rutiner finns upp-
rättade. Bemanningsenheten ansvarar enligt uppgift för råd och stöd till enhetscheferna i
rehabiliteringsfrågor och för närvarande analyseras 95 anställda med längre än 60 dagars
sjukskrivning. Resultatet kommer att presenteras för socialnämnden under januari 2008.
Enligt bemanningsenhetens ledning och administrativ chef har brister konstaterats i upp-
följningsrutinerna för vissa äldre rehabiliteringsärenden. För närvarande håller en arbets-
miljösamordnare på att anställas till bemanningsenheten för att ytterligare säkerställa
kompetensen.
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2.3 Konstaterade brister

Intervjuerna visade att rutinerna förbättrats i och med samordningen via bemanningsenhe-
ten och att enhetscheferna avlastats avseende vikarieanskaffningen, vilket även styrks av
genomförd enkät till enhetscheferna.

Bemanningsenheten har dock kunnat konstatera att även ersättare för stora delar av den
planerade frånvaron skickats till enheten för att effektueras. Enskilda medarbetare har ock-
så kunnat beställa ersättare för egen planerad korttidsledighet via bemanningsenheten. På
grund härav har bemanningsenheten ytterligare informerat om gällande riktlinjer och tyd-
liggjort enhetschefernas ansvar för den planerade frånvaron och beställning av ersättare
via bemanningsenheten. Ett ansvar som innebär att prioritera, samordna genom att god-
känna alternativt avslå ledighetsansökningar, och att kommunicera personalplaneringen
med sina medarbetare. Personalen ska inte själv lösa behovet av ersättare via bemannings-
enheten.

Personalplaneringen ska inför större ledigheter som jul och sommarledighet ske i god tid
innan med utlagd semester på 20 dagar som utgångspunkt och att minst 50 % av ordinarie
arbetstagare ska finnas i arbetslaget för att bevara kontinuiteten mot brukarna och därmed
kvalitén. En tillförlitlig personalplanering är även en förutsättning för att minimera om-
fattningen av övertidsarbete.

I nedanstående tabell redovisas relationen mellan sjuklön, övertid och beställningar via
bemanningsenheten de två senaste åren;

Sjuklön

(Tkr)

Övertid

(Tkr)

Timavlönade från bemanningsenheten (Tkr)/

Antal beställningar

2006 5 838 2 799 45 434 / 26 092

2007 4 919 2 913 43 695 / 25 061

Rutiner för vikarieanskaffning har fastställts av nämnden och i samband med förändringen
har enligt uppgift samtliga enhetschefer fått information om dessa och att deras ansvar är
att anpassa och sprida rutinbeskrivningarna i sin verksamhet. Trots detta har bemannings-
enheten kunnat konstatera att enhetschefernas information till de anställda av vilka rutiner
som ska gälla vid enhetschefens ledighet har brustit hos vissa enhetschefer.
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3 Uppföljning och egenutvärdering

3.1 Uppföljning av projektet

Socialnämnden beslutade 2005-03-23 att genomföra ett bemanningsprojekt med inriktning
att stärka bemanningen, förbättra kvalitén för brukaren och arbetsmiljön för de anställda
samt öka kostnadseffektiviteten i verksamheten. Målen som skulle uppfyllas inom ett år
var följande;

 95% av enhetscheferna skulle vara nöjd eller mycket nöjd med service och vikariatlösningar

 95% av enhetscheferna och berörd personal på arbetsplatserna ska uppleva en avlastning i arbetet

med rekrytering och bemanning

 100% av enhetscheferna ska uppleva att de får bra resultat till lägre kostnad

 80% av personalpoolen ska vara nöjd eller mycket nöjd med arbetsmiljö, ledning och bemötande på

arbetsplatserna (95% efter två år)

 80% av korttidsvikarierna ska uppleva förbättrade möjligheter att nå acceptabel inkomst via vikariat

samt godtagbar kontinuitet

 Anpassning av poolens sysselsättningsgrader till arbetsplatsernas efterfrågan ska kompenseras med

andra arbetsuppgifter så heltidsanställda kan behålla sin sysselsättningsgrad

En enkät skickades 2006-01-12 till samtliga 41 enhetschefer inom vård och omsorg med
sex frågor avseende bemanningsenhetens organisation, service och tillgänglighet. Av des-
sa 41 enhetschefer har endast 26 besvarat enkäten med följande resultat;

Ja

Antal

Nej

Antal

I viss mån

Antal

Vet ej

Antal

Har du fått information om beman-

ningsenhetens organisation?

26

(100 %)

Har du fått information om de nya

rekryteringsrutinerna?

24

(92 %)

2

(8 %)

Är de nya rekryteringsrutinerna för-

ankrade och kända i din verksamhet?

19

(73 %)

1

(4 %)

5

(19 %)

1

(4 %)

Har bemanningsenhetens utökade ser-

vice medfört någon avlastning för dig?

9

(35 %)

3

(11,5 %)

11

(42 %)

3

(11,5 %)

Är bemanningsenhetens utökade öp-

pentider kända i din verksamhet?

18

(69 %)

2

(8 %)

5

(19 %)

1

(4 %)

Anmäler ni alla era personalbehov till

bemanningsenheten?

22

(84,5 %)

1

(4 %)

3

(11,5 %)

Av de ursprungliga målsättningarna ovan har endast enhetschefernas avlastning avstämts
eftersom bemanningsenhetens primära kunder bedöms vara enhetscheferna, personalpoo-
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len har avvecklats och personalomsättningen är stor. Till viss del kan dock enligt ansvari-
ga löpande avstämning av målen ”acceptabel inkomst och kontinuitet” kunna ske via IT-
systemet Netwic.

Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott är skickat till socialnämnden
2006-05-19 och nämnden har fattat följande beslut 2006-05-24;

 Personalpoolen avvecklas med undantag av 5 tjänster avsedda för personalpool
med inriktning personlig assistans och med en sysselsättningsgrad 75 %

 Avveckling av personalpoolen påbörjas 2006-09-01 och genomförs successivt ut-
ifrån möjlighet till inplacering på vakanta tjänster

 I den mån det är möjligt erbjuda anställda i personalpoolen, vid inplacering på nya
tjänster, motsvarande sysselsättningsgrad

 Bemanningen inom hälso- och sjukvårdsenheten minskas med 0,65 årsarbetare
from 2006-07-01

 Avveckla en gruppbostad
 Strikt bedömning av rätten till bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen respek-

tive LSS som omfattar att förvaltningen utarbetar riktlinjer för detta

3.2 Löpande verksamhets- och ekonomisk uppföljning

Varje månad sker uppföljning av antal beställningar via bemanningsenheten jämfört med
antal effektuerade beställningar. Statistiken för 2006 visar att av 26 092 beställningar har
endast 1 538 (5,9 %) inte kunnat lösas av bemanningsenheten. Motsvarande statistik för
2007 tom 15/12-07 visar att av totalt 26 455 beställningar har 2 130 (8 %) inte kunnat lö-
sas.

Via IT-systemet Netwic sker en löpande uppföljning av timanställda och arbetsfördelning
på dessa.

Uppföljning av övertid och timanställda har i nuvarande PA-system endast varit möjlig att
göra för kostnader och inte per timmar.

Omorganisationen har inneburit att både övertid och nyttjande av timvikarier minskat med
hänsyn tagen till löneökningar. I nedanstående tabell framgår utvecklingen övertidskost-
nad och kostnaden för timanställda i procent av personalkostnaderna exklusive personal-
omkostnad;

Timavlönade (%) Övertid (%)

2004 14,1 1,4

2005 13,4 0,8

2006 13,9 0,9

2007 13,8 0,9



9

I nedanstående tabell framgår bemanningsenhetens budget och utfall 2006 och 2007 tom
november;

Budget 2006 Utfall 2006 Budget 2007 Utfall 2007-11

Bemanningsenhet 2 775,8 2 898,9 3 135,7 2 841,9

Central personalpool 2 084,0 1 343,6 820,2 868,3

Inkonverterad personal 0 406,8 0 388,0

Totalsumma 4 859,8 4 649,3 3 955,9 4 098,2
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4 Enhetschefernas bedömning av bemanningsenheten

Via telefonintervjuer med två enhetschefer inom äldreomsorgen och med två enhetschefer
inom handikappomsorgen har verksamhetsansvarigas syn på bemanningsenheten erhållits.
I nedanstående tabell redovisas de två senaste årens statistik för de verksamheter enhets-
cheferna ansvarar för.

Bergbacka ÄO Åcenter ÄO Personlig ass 1 Personlig ass 2

Personalomsättning (Tkr) Liten Liten Liten Varierande vissa ärenden

Timavlönade (200701-200711) (Tkr) 1 124 934 1 391 1 171

Sjuklön (2006) (Tkr) 143 249 86 106

Sjuklön (200701-200711) (Tkr) 191 137 48 38

Övertid (2006) (Tkr) 45 48 196 78

Övertid (200701-200711) (Tkr) 103 86 147 122

Sjuklön/timavlön o övertid 2007 (Tkr) 15 % 12,8 % 2,8 % 2,8 %

För övrigt visade intervjuerna följande;

Enhetscheferna bedömer bemanningsenhetens service och tillgänglighet som mycket till-
fredställande efter vissa inledande inkörningsproblem. Numera råder en stor tydlighet om
vem man vänder sig till på bemanningsenheten, vem som ansvarar för kontakten med be-
manningsenheten, vem som avropar från bemanningsföretaget och vilken prioritering som
ska gälla vid vikarie- tillsättning/beställning vid korttidsfrånvaro, även vid enhetschefens
frånvaro. Dokumenterade rutinbeskrivningar, framtagna av bemanningsenheten, bedöms
av enhetscheferna som bra.

Rekryteringsrutiner inklusive vikariesamordning. Merparten av vikariebehov beställs för
närvarande via bemanningsenheten. Endast vid enstaka akuta mindre behov angavs att en-
hetschefen löser behovet av ersättare med beordrad övertid. För enhetscheferna har fram-
förallt vikariesamordningen inneburit en stor avlastning i deras arbete. Förutom avlastning
har även bemanningsenhetens kontroll i anslutning till en placering både mot brottsregister
och LAS inneburit en trygghet för enhetscheferna. Dialogen och delaktighet mellan en-
hetschefer och bemanningsenheten i samband med rekryteringar bedöms fungera bra. Om-
fattning av 0-vik, dvs beställningar som inte bemanningsenheten lyckats effektuera är stör-
re vid vissa tidpunkter på året vilket dock enhetscheferna har viss förståelse för.

För vikarier för personlig assistans har kommunen from sommaren 2007 tecknat ett avtal
med bemanningsföretaget Medarbetare Norr fram tom mars 2008, vilket enligt uppgift kan
komma att förlängas.
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Antalet timvikarier har minskat både i och med avtalet med Medarbetare Norr för person-
lig assistens och att möjligheten till fyllnadstid för de många deltidsarbetande inom äldre-
omsorgen vid vissa enheter nyttjas i första hand. Detta har enligt enhetscheferna ökat kon-
tinuiteten i verksamheterna. Övertidsarbete förekommer endast sparsamt vid de tillfällen
bemanningsenheten inte lyckats tillsätta vikarie.

Turordningen för vikarieanskaffning vid korttidsfrånvaro är kända av samtliga anställda
enligt enhetscheferna. Vi konstaterar att även ersättare för planerad frånvaro sker via be-
manningsenheten och att vissa enhetschefer tillåter de anställda själv beställa ersättare via
bemanningsenheten vid planerad ledighet även när ansvarig enhetschef är i tjänst, dock
endast efter godkännande av ansvarig enhetschef. Bekräftelse om vikariat faxas tillbaka
från bemanningsenheten till enhetschef och arbetslag.

För den planerade frånvaron som exempelvis inför sommaren skickar bemanningsenheten
ut ett formulär i vilket de anställda själv ska fylla i önskemål inom sin period (sommaren
är uppdelad i två perioder inom vilka ordinarie personal turas om att ha ledigt). Enligt
uppgift tillämpas denna rutin och enhetschefen får tillbaka och sammanställer samt skickar
sammanställningen till bemanningsenheten. Personlig assistans har enligt uppgift ofta få
anställda per arbetsplats men även där försöker man planera så att någon ordinarie perso-
nal finns på plats för att upprätthålla kontinuiteten och kvaliteten.

Inom äldreboendena har enligt uppgift enhetscheferna även tidigare försökt eftersträva att
minst hälften av ordinarie personal finns på plats vid längre ledigheter. Den dokumentera-
de rutinen som finns upprättad över vikarieanskaffning är tillgänglig för samtliga anställda
och tillämpas enligt denna vid enhetschefens ledighet, enligt uppgift. All frånvaro även
den planerade beställs via bemanningsenheten via ett blankettsystem. Inför julledigheten
2007 har även återkoppling till de anställda skett med infordrande av önskemål om vem
som kan tänka sig täcka täcka upp när bemanningsenheten inte lyckas lösa eventuell akut-
frånvaro.

En brist som lyfts fram är att det vid omplaceringar av personal från andra verksamheter
vid exempelvis övertalighet inte alltid tas hänsyn till enhetschefens önskemål avseende
exempelvis ålder, kön, erfarenhet mm. Att den enskilde arbetstagaren inte önskar bli om-
placerad till en enhet bedöms dessutom ha en stor negativ effekt på arbetslaget enligt an-
svarig enhetschef. Inom personlig assistans upplevs ibland bemanningsenheten komma
med få förslag till vikarier och att processen att tillsätta personal ibland tar lång tid. Posi-
tivt är dock att bemanningsenheten varit lyhörd för enhetschefernas återkoppling vid de
tillfällen det inte fungerat med en ersättare hos en vårdtagare.

Ansvarsfördelningen bedöms tydlig avseende introduktion och kompetensutveckling. För
det förstnämnda ansvarar bemanningsenheten för den övergripande, grundläggande infor-
mationen medan ansvaret för den verksamhetsspecifika introduktionen ligger på enhets-
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chef. Introduktionsprogrammet bedöms kunna utvecklas och under våren 2008 kommer
enligt uppgift utarbetas och tydliggöras ansvaret för den grundläggande informationen
inom boendeenheterna. Kompetensutveckling av ordinarie personal sker utifrån önskemål
och verksamhetsbehov i samråd med enhetschef och verksamhetschef vilket bedöms fun-
gera bra.

Tillfällig övertalighet är inom personlig assistans resursplacerade på antingen korttids-
verksamhet eller äldreboende och samtliga anställda vet att de ska tjänstgöra på dessa ar-
betsplatser vid de tillfällen brukaren exempelvis läggs in på lasarett. Vid dessa tillfällen
meddelas alltid bemanningsenheten. Även inom äldreomsorgen omplaceras tillfälligt över-
talighet till verksamhet med behov.

Uppföljningsrutinerna för ekonomin bedöms tillfredställande. Däremot lyfter enhetsche-
ferna fram bristen i nuvarande PA-system över avstämning av övertidstimmar och kort-
tidsfrånvaro vilket ibland leder till omfattande manuella analyser. Bättre system efterlyses
för både uppföljning och överblick och mindre manuell hantering.

För stöd och hjälp vid rehabiliteringsärenden hade ingen av enhetscheferna vänt sig till
bemanningsenheten utan till ansvariga på HR-enheten, vilka bedöms ha större kompetens
på området. Ansvarsfördelningen mellan HR-enheten och bemanningsenheten bedöms
otydlig. HR-enhetens roll framgår inte heller tydligt i strategiska planen och trots att häl-
soenheten funnits några år bedöms dess roll otydlig och enheten har enligt uppgift fört en
anonym tillvaro med lite information ut till verksamheterna. Detta trots att ny rutin tagits
fram för rehabiliteringsprocessen som innebär att verksamhetsansvariga ska vända sig till
bemanningsenheten i första hand och att denna information gått ut till samtliga enhetsche-
fer enligt chefen för bemanningsenheten. Vid intervjuerna framkom att enhetscheferna
tolkar att HR-enheten ska ansvara för mer komplexa rehabiliteringsärenden.

Avslutningsvis visar en avstämning av de frågor som skickades i enkäten till enhetsche-
ferna 2006 att samtliga enhetschefer i samband med revisionen besvarar samtliga fråge-
ställningar med ”ja”.
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5 Revisionell bedömning

Bedrivs bemanningsenheten effektivt?
Vår bedömning är att bemanningsenhetens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ända-
målsenligt sätt med stor avlastning för enhetscheferna och tryggare vikarieanskaffning.

Vår bedömning är dock att bemanningsenhetens riktlinjer för speciellt vikarieanskaffning
och enhetschefernas ansvar för personalplanering ytterligare behöver tydliggöras för att
undvika överanvändning av bemanningsenhetens tjänster i form av vikarieanskaffning för
stora delar av den planerade frånvaron. Även ansvaret för beställning via bemanningsen-
heten bör tydliggöras.

Trots att rehabiliteringsprocessen dokumenterats och att information skett till samtliga en-
hetschefer är vår bedömning att ansvarsfördelningen mellan bemanningsenhet och HR-
enhet ytterligare bör tydliggöras. Dessutom efterlyser enhetscheferna ytterligare lyhördhet
för önskemål i samband med omplaceringsärenden.

Är rutiner, system och uppföljning för verksamheten ändamålsenliga?
Vår bedömning är att dokumenterade rutinbeskrivningar är upprättade i tillräcklig omfatt-
ning. Vidare bedöms dock att enhetschefernas ansvar att i sin tur sprida informationen vi-
dare till samtliga anställda ytterligare bör förtydligas avseende prioritering och beställ-
ningsrutiner, speciellt i samband med enhetschefernas ledighet.

Uppföljning av övertid i timmar och korttidsfrånvaro har inte varit möjlig att göra utan i
vissa fall varit förenat med omfattande och tidskrävande manuella analyser. För närvaran-
de håller dock kommunen på att byta PA-system vilket eventuellt kommer att förbättra
uppföljningsmöjligheten och överblicken.

Slutligen konstaterades att avstämning av uppsatta mål har begränsats till enhetscheferna
eftersom dessa är bemanningsenhetens primära ”kunder” för enhetens tjänster. Vi anser
dock att även arbetstagarnas upplevda arbetsmiljö och deras bedömning av bemannings-
enhetens tillgänglighet vore intressant att avstämma med tanke på framtida rekryterings-
behov.


