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För kännedom: Socialnämnden
Kommunfullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Granskning av bemanningsenhetens verksamhet

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av oss förtroendevalda
revisorer i Bodens kommun granskat tillämpade rutiner inom bemanningsenheten.

Revisionsfrågan har varit att besvara om arbetet inom bemanningsenheten bedrivs effek-
tivt och om rutiner, system och uppföljning av verksamheten är ändamålsenliga.

Granskningen är genomförd via genomgång av dokumentation i samband med organisa-
tionsförändringen, gällande riktlinjer, redovisning och uppföljningar. Därutöver omfattar
revisionen intervjuer med ansvarig arbetsledning för bemanningsenheten, administrativ
chef inom socialförvaltningen samt fyra enhetschefer, jämt fördelat på äldreboende och
personlig assistans.

Vår revisionella bedömning är att bemanningsenheten bedrivs i allt väsentligt effektivt
och ändamålsenligt med stor avlastning för enhetscheferna och en tryggare vikariean-
skaffning.

För att ytterligare säkerställa rätt tillämpning av upprättade rutiner anser vi att;
 bemanningsenhetens riktlinjer för vikarieanskaffning och enhetschefernas ansvar

för personalplanering ytterligare behöver tydliggöras. Detta för att undvika över-
användning av bemanningsenhetens tjänster vid exempelvis vikarieanskaffning
för stora delar av den planerade frånvaron

 rutinerna vid så kallade ”nollvikariat” bör förtydligas i syfte att skapa enhetlig
hantering.

 rutinerna att återkoppla ej lämplig personal liksom återkoppling av tillfälligt över-
taliga till bemanningsenheten bör efterlevas.

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan socialförvaltningens bemanningsenhet
och personalkontorets HR-enhet för stöd till verksamhetsansvariga i rehabiliteringsären-
den bör tydliggöras. Vi har också kunnat konstatera att det finns brister i vissa äldre reha-
biliteringsärenden. Dessutom efterlyser enhetscheferna ytterligare lyhördhet för önskemål
i samband med omplaceringsärenden.

Vår bedömning är att dokumenterade rutinbeskrivningar är upprättade i tillräcklig om-
fattning. Vi har sett brister i hur kända rutinerna är och hur dessa efterlevs. Här anser vi
att enhetscheferna måste ta ett större ansvar.
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Granskningen visar på vissa brister i nuvarande PA-system för exempelvis uppföljning av
övertid och korttidsfrånvaro. Vi förutsätter att byte av PA-system löser detta problem.

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 och mål i övrigt vore intressant att avstämma med tanke på fram-
tida rekryteringsbehov.

Vi kommer i samband med vår ansvarsutövandegranskning 2008 att följa upp vilka åt-
gärder nämnden vidtagit med anledning av denna granskning.

För revisorerna i Bodens kommun

Stellan Lundberg Michael Sundberg
Vice ordförande Revisor

Bilaga; Revisionsrapport ”Bemanningsenhetens verksamhet i Bodens kommun Januari
2008”


