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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska personalförsörjning och resursplanering inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning beträffande personalförsörjning inom äldreomsorgen.
Vår sammanfattande bedömning är att rutinerna för personalförsörjning och planering inom
äldreomsorgen behöver förstärkas. Risken för otillräcklig (för liten) bemanning eller fel
kompetens går enligt vår bedömning inte att utesluta. Såsom vi uppfattar pågår åtgärder för att
komma till rätta med flera av de brister som påtalats för oss och/eller som vi uppmärksammat.
Några exakta tidsplaner eller åtgärdsplaner har dock inte framgått så vi kan inte uttala oss om och
när bristerna kommer att vara åtgärdade.
Vi konstaterar att bemanningsprocessen omfattar många system och många olika enheter/chefer
och annan personal. Dokumentation över ansvar, rutiner och system saknas i stor utsträckning.
Vår uppfattning är att en processkartläggning som inkluderar en beskrivning över system, rutiner
samt ansvar bör upprättas för att tydliggöra processen. Vi ser också ett behov av att formalisera
samverkan mellan bl.a. äldreomsorgen och bemanningsenheten, se avsnitt 10 och 12.3.
Våra iakttagelser och rekommendationer i övrigt kan sammanfattas med:
•

I det politiska beslutet om att införa bemanningsenheten fanns inga formella uppdrag eller
målsättningar med förändringen, förutom att det fattades som ett led i att införa heltider/önskad sysselsättningsgrad och att ytterligare några andra faktorer angavs som bakgrund
till beslutet. Vi förordar att ett formellt uppdrag, med mätbara mål, alltid fastställs vid beslut
om väsentliga organisationsförändringar samt att effekterna också utvärderas, se avsnitt 10.

•

Vi är inte minst med hänsyn till att kommunstyrelsens direktiv om att införa heltider/önskad
sysselsättning funnits med sedan år 2009 mycket kritiska till att detta inte har införts. Vi anser
att i varje fall socialnämnden, numera även bemanningsenheten, bör ha en dialog med
kommunstyrelsen om orsakerna till att direktivet inte har genomförts, se avsnitt 10.

•

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen definierar uppdraget för bemanningsenheten samt att
det fastställs årliga mål för verksamheten (verksamhetsplan eller liknande). Vi anser vidare
att frågan om personalpool bör utredas, och att inrättandet av en sådan bör fattas av kommunstyrelsen, se avsnitt 10.

•

Vi rekommenderar att socialnämndens styrning och uppföljning vad gäller personal- och
kompetensförsörjning inklusive bemanning förstärks, se avsnitt 11.

•

Vi anser att systemstödet för planering av brukartid bör kunna utnyttjas mer effektivt för bl.a.
styrning av bemanning utifrån biståndsbeslut och optimering av besöksplaner, se avsnitt 12.1
och 12.2.

•

Vi rekommenderar att äldreomsorgen tillsammans med bemanningsenheten ser över hur föreskrifter och allmänna råd gällande bemanning ska klaras, se avsnitt 13.
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2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska personalförsörjning och resursplanering inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Att ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning och med rätt utbildning inom äldreomsorgen är
av stor betydelse för en god kvalitet i verksamheten. För den enskilde brukaren kan det antas att
det är viktigt att möta ett begränsat antal medarbetare. Utan en kvalitetssäkrad tillgång till personal finns en risk att kvaliteten i verksamheten försämras brister i omsorgen gamla.
Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter angående bland annat bemanning inom demensvården och särskilt boende som kommer att gälla fr.o.m. år 2015. Dessa kommer att ställa stora
krav på kommunerna.
Revisorerna bedömer därför att det är väsentligt att granska socialnämndens styrning och uppföljning av personalförsörjningen inom äldreomsorgen.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning beträffande personalförsörjning inom äldreomsorgen.
Vi har därför granskat (inom parentes anges det avsnitt där revisionsfrågan besvaras):

4.

•

Har socialnämnden antagit tydliga mål, uppdrag och direktiv avseende personalförsörjning
och resursfördelning? (avsnitt 11)

•

Följer socialnämnden upp mål, uppdrag och direktiv i tillräcklig omfattning? (avsnitt 11)

•

Finns ändamålsenligt stöd för att planera tid hos brukare inkl. planering av kringtid som t.ex.
resor? (avsnitt 12.1)

•

Finns ändamålsenligt stöd för vikariehantering inkl. hantering av ev personalpool? (avsnitt 10
gällande organisation samt 12.3 gällande rekryteringsprocess och vikariebemanning)

•

Finns rutiner för att säkerställa att endast ett begränsat antal medarbetare möter brukaren? (se
avsnitt 12.1)

•

Fungerar rekryteringsprocessen ändamålsenligt för att bemanna organisationen med rätt kompetens? Hur arbetar förvaltningen proaktivt med tillgången på kompetens? (se avsnitt 12.2
och 12.3)

•

Finns det en process för att implementera rutiner m.m. för att klara de nya föreskrifterna som
kommer att gälla från år 2015? (se avsnitt 13)

Avgränsning
Granskningen omfattar verksamheten inom äldreomsorgen, d.v.s. hemtjänst och särskilda
boenden.
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5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

6.

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för kvalitet i verksamhet
enligt SoL 1, LVU2, LVM 3 och LSS (SOSFS 2006:11)

•

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvärden (SOSFS 2005:12).

•

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12)

•

Interna regelverk och policys

Ansvarig nämnd
Granskningen avser socialnämnden och kommunstyrelsen.
Rapporten är saklighetsgranskad av Lena Modigh Larsson, och socialchef, Yvonne Edlund,
hemvårdschef. Även Pär Lindell, chef för bemanningsenheten, har erhållit rapporten för
saklighetsgranskning men har inte svarat på denna.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument

•

Demonstration av systemstöd

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och ordförande i socialnämnd

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Lena Medin, certifierad kommunal revisor.

1

Socialtjänstlag (2001:453)

2

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

3

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare

Personalförsörjning och planering inom äldreomsorg.docx
© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

3

ABCD
Åre kommun
Personalförsörjning och planering inom äldreomsorg
2014-10-08

9.

Allmänt
Enligt SOSFS 2011:12 ska den som arbetar med stöd och hjälp till äldre ha grundläggande kunskaper. Dessa kunskaper kan erhållas genom vård- och omsorgsprogrammet eller annan motsvarande utbildning. Den som arbetar med äldre ska också enligt det allmänna rådet ha tillräckliga
kunskaper i svenska.
Det bör noteras att någon formell utbildning inte finns för ”undersköterska” men ofta anses t.ex.
vård- och omsorgsprogrammet, eller motsvarande inom komvux, ge den grundläggande
utbildningen som krävs för att arbeta som undersköterska.
En av orsaken till varför undersköterskor är att föredra framför en person med annan kompetens
är att en sjuksköterska kan delegera vissa medicinska arbetsuppgifter, t.ex. insulin, sätta sondmat
och medicinering, till en undersköterska.

10.

Organisation och bemanningsenhetens uppdrag
Inom äldreomsorgen i Åre kommun finns sju enheter, tre med enbart särskilda boenden, tre med
både hemtjänstområden och särskilda boenden samt ett för legitimerad personal. Varje enhet leds
av en enhetschef. Sex av enhetscheferna ansvarar för vardera 25 – 30 anställda, medan en har
närmare 40 anställda under sig.
Ansvaret för korttidsrekrytering har sedan november 2013 överförts till bemanningsenheten, som
finns under personalavdelningen. Bemanningsenhetens uppdrag omfattar visstidsanställningar,
förutom inom äldreomsorgen, även vid förskola och kök. Vid enheten arbetar sju personer, inklusive enhetschef, med bemanningsfrågor. Enheten har öppet vardagar kl 6 - 17 samt helger kl 6 - 8
och kl 14 - 16. Bemanningsenheten har för närvarande en person anställd för att täcka upp
behovet av vikarier (personalpool). Övriga vakanser bemannas genom visstidsanställningar inklusive s.k. timvikarier.
Bemanningsenheten bildades efter ett politiskt beslut i kommunstyrelsen 4. Vi uppfattar av
beslutet att bildandet av bemanningsenheten tillkom som ett led i att arbetet med att införa heltider/önskad sysselsättningsgrad. Annan information som framgår av beslutet och som kan ha
betydelse för att bemanningsenheten inrättades är att antalet timvikarier konstaterades ha ökat
med konsekvenser som otrygga anställningar, ökade kostnader samt minskad kontinuitet och
kvalitet i verksamheten. Det framgår också att rekrytering av vikarier på kort och lång sikt är en
viktig uppgift. Några direkta direktiv eller uppdrag framgår däremot inte av beslutet. Enligt uppgift fanns även en styrgrupp med uppdrag att införa bemanningsenheten, men inte heller den
gruppen verkar ha fått något mer definierat uppdrag.
Vid våra intervjuer med enhetschefer framkommer att det även fanns ett syfte, såsom de uppfattat, att effektivisera enhetschefernas arbete med vikariehantering.

4

§ 98 2012-05-22
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Kommentar
Vi förordar att ett formellt uppdrag, med mätbara mål, alltid fastställs vid beslut om väsentliga
organisationsförändringar eller liknande samt att effekterna också utvärderas.
Vi kan dock konstatera att heltid/önskad sysselsättningsgrad inte har införts, och såsom vi uppfattar arbetar inte bemanningsenheten aktivt med detta. Detta har inte heller varit någon målsättning för socialnämnden eller äldreomsorgen då det har ansetts vara svårt att genomföra förändringen inom befintliga ekonomiska ramar. Heltid/önskad sysselsättningsgrad, enligt kommunstyrelsens beslut om att inrätta bemanningsenhet, har funnits med som ett av kommunstyrelsens
direktiv sedan år 2009. Vi är inte minst med hänvisning till tidsaspekten mycket kritiska till att
direktivet inte har genomförts, även om det finns förklaringar till detta. Vi anser att socialnämnden, och numera även bemanningsenheten, i varje fall bör vända sig till kommunstyrelsen
med begäran om ytterligare medel eller förändrat beslut med anledning av de ekonomiska konsekvenser som beslutet uppges medföra.
Vad gäller syftet med bemanningsenheten i övrigt såsom det möjligen kan tolkas, d.v.s. färre
timvikarier, lägre kostnader, ökad kontinuitet och kvalitet så finns inga uppgifter om det skett
några förändringar sedan enheten bildades. Några av de enhetschefer som vi intervjuat uppger att
de upplever att arbetet inte har effektiviserats utan att deras insatser för vikariehantering är minst
lika stor som tidigare.
Vad vi förstått avser hemvårdschef och chef för bemanningsenheten att tillsammans göra en
utvärdering under hösten 2014. Den utvärderingen avser såsom vi uppfattar främst hur samarbetet
mellan äldreomsorgen och bemanningsenheten fungerar. En sådan utvärdering finner vi naturligtvis också som värdefull.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen definierar uppdraget för bemanningsenheten samt att det
fastställs årliga mål för verksamheten (verksamhetsplan eller liknande). Vi anser vidare att frågan
om personalpool bör utredas, och att inrättandet av en sådan bör fattas av kommunstyrelsen.
Vi anser vidare att äldreomsorgen och bemanningsenheten bör ingå en skriftig överenskommelse
som reglerar vad bemanningsenheten ska leverera och vilka krav som ställs på beställningen för
att bemanningsenheten ska klara uppdraget. Det kan t.ex. vara vilken kompetens som efterfrågas,
servicenivåer, och inom vilken tidsram beställning om vikarie måste inkomma. Rutiner för uppföljning, avstämning och hur avvikelser ska hanteras bör även framgå av en sådan överenskommelse. Såsom vi uppfattat har ett sådant arbete påbörjats men vi har ingen uppgift om när det
beräknas vara klart.
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11.

Socialnämndens mål och uppföljning
Socialnämnden har enligt uppgift inte fastställt några mål eller riktlinjer för personalförsörjning
eller vilken kompetens som personalen ska ha inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens mål om
heltidstjänster/önskad sysselsättningsgrad har som framgår ovan inte heller varit ett mål för
socialnämnden.
Förvaltningen uppger däremot att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska vara minst undersköterska. Enligt uppgift har omkring 85 – 90 % personalen en undersköteutbildning. Vi har inte
kunnat verifiera uppgiften.
Det finns nyckeltal som styr bemanningen på särskilt boenden och hur stor del av den planerade
tiden för hemtjänstpersonalen som ska vara planerad hos brukare. Nyckeltalen uppgår för
särskilda boende till 0,65 personal/brukare under dag- och kvällspassen. Målet för hemtjänsten är
att 70 - 80 % ska vara planerad tid hos brukare. När och vem som fastställt dessa nyckeltal är inte
känt, men vad vi kan förstå har dessa varit gällande under en längre period.
Kommentar
Vi konstaterar att socialnämnden inte har fastställt några mål, uppdrag eller direktiv avseende
personalförsörjning och resursfördelning. Någon uppföljning sker därigenom inte heller.
Vi rekommenderar att nämndens styrning och uppföljning vad gäller personal- och kompetensförsörjning inklusive bemanning förstärks.
Exempel på nyckeltal, och även hur jämförelser kan göras med andra kommuner, finns bland
annat i SKL5s och RKA 6s skrift ”Koll på hemtjänsten?”.

12.

Planering av äldreomsorg

12.1

Brukartid
Bemanningen vid kommunens särskilda boenden styrs utifrån nyckeltalet ovan. Det innebär att
skillnader i vårdtyngd utifrån biståndsprövning inte återspeglas i bemanningen. Ansvarig för
äldreomsorgen menar att vid jämförelser med andra kommuner har Åre kommun en hög
bemanningsgrad vid särskilda boende.
För hemtjänst utgår planeringen utifrån det biståndsbeslut som fattas av biståndshandläggaren.
För biståndsbeslut används systemstödet Treserva. För varje insats finns en viss tid angiven,
schablontid, som är en uppskattning av tidsåtgången för den aktuella insatsen.

5

Sveriges Kommuner och Landsting

6

Rådet för främjandet av kommunala analyser
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Efter att en brukare fått ett beslut, och verkställigheten påbörjats, ska en avstämning ske så att
både insatsen och tiden motsvarar brukarens behov. Utvärderingen ska göras av kontaktpersonen
som i sin tur återkopplar till den handläggare som fattat biståndsbeslutet, som vid behov justerar
uppdraget och/eller tidsåtgången. Enligt uppgift sker en utvärdering men inte inom den tidsram
som är önskvärd (1 – 2 veckor), varför det kan finnas besöksplaner som inte riktigt överensstämmer med faktiskt tidsbehov för insatsen.
Samtliga insatser förs över till systemstödet TES som används av planeraren för att upprätta
besöksplaner. Om en beslutad insats inte är överförd till en besöksplan syns det tydligt i systemet
och på så sätt säkerställs att all beslutad tid verkställs. Utöver tiden för insatsen beräknar systemet
restid utifrån kartor. Hastigheten är i systemet satt till 40 km/h, som under vintertid minskas till
35 km/h. Även tid för arbetsplatsträffar och andra mer oregelbundna möten som t.ex. brukarträffar registreras i besöksplanen av planeraren.
Ansvaret för besöksplanen ligger enligt uppgift på respektive chef. I TES finns parametrar för att
bl.a. bygga optimala besöksplaner för att minimera restid eller för att begränsa antalet personer
som besöker brukaren. Dessa funktioner används inte i Åre kommun.
Utifrån schemaläggning fördelas besöksplanerna i TES på den personal som är i tjänst (se nästa
avsnitt). Även här finns ett effektiviseringsbehov då schemat för närvarande måste registreras
manuellt. Enligt uppgift kommer det att åtgärdas genom att systemen integreras. Hemtjänstpersonalen mottar information om besöksplanen i telefonen.
Kommentar
Vi bedömer att det finns ett ändamålsenligt stöd för att planera tid hos brukare inklusive kringtid,
men vi anser att Åre kommun bör överväga att utnyttja systemstödet mer effektivt för att styra
bemanningen.
Några områden som vi bedömer är särskilt väsentliga:
•

Bemanningen vid särskilda boenden bör styras utifrån brukarnas samlade behov. Den modell
som används idag kan innebära att ett boende har en för hög bemanning, men även en alltför
låg bemanning för att klara att genomföra det biståndsbeslut som finns gentemot brukarna.

•

Optimering av besöksplanen bör övervägas, både ur utifrån effektivitet (optimal rutt) eller
antalet personer som besöker brukare. Vi anser att en sådan prioritering bör göras på politisk
nivå då det är två parametrar som kanske inte alltid är korresponderande ur ett ekonomiskt
perspektiv.
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12.2

Bemanning
Schemaläggning sker i systemet Time Care Planering. Den anställde lägger sitt ”önskeschema”
för den närmaste sex veckorsperioden.
Ansvarig för hemtjänsten och ansvarig för bemanningsenheten uppger att schemaläggningen inte
fungerar fullt ut. En av orsakerna är att systemstödet inte har fungerat tillfredsställande, bl.a. med
långa perioder där systemet inte varit i drift på grund av brister i systemunderhållet. Det i sin tur
uppges orsakas av att systemansvaret inte varit tydligt. Vad vi erfar pågår en kommunövergripande översyn av systemansvar.
En annan orsak till att schemaläggningen inte fungerat uppges vara att personalens samlade
önskescheman inte har anpassats fullt ut till det behov som finns. En förklaring som anges är att
chefsansvaret i denna fråga inte varit tydligt och att schemaläggningsprocessen inte förankrats i
respektive personalgrupp i tillräcklig omfattning.
Delade turer, d.v.s. att arbetsdagen består av två pass som delas av en längre rast, förekommer
enligt uppgift i mycket liten utsträckning utifrån verksamhetens schemaläggning. Delade turer
kan däremot förekomma utifrån den enskilde arbetstagarens önskemål. Ansvariga bedömer att
antalet delade turer kommer att öka när heltid/önskad sysselsättningsgrad införs eftersom behovet
av personal är som störst under förmiddagar och kväll.
Kommentar
För att uppnå en från verksamheten sett effektiv bemanning inom äldreomsorgen krävs enligt vår
mening att behovet styr bemanningen. Såsom framgår ovan fungerar inte denna process tillfredsställande och vi uppfattar att en översyn är planerad. Vi utgår från att chefsansvaret kommer
att tydliggöras i denna översyn, samt att berörda chefer får stöd i hur konflikter mellan önskeschema och bemanningsbehov kan lösas.
Även vad gäller bristerna i systemstödet bedömer vi utifrån våra intervjuer att det pågår en översyn. Vi anser att ansvaret för såväl systemförvaltare, driftsansvarig och IT-enhet måste tydliggöras.

12.3

Rekryteringsprocess och vikariebemanning
Det långsiktiga behovet av rekrytering uppstår genom förändrade behov hos brukare samt att
personal pensioneras eller slutar av andra orsaker. Åre kommun saknar en formell kompetensförsörjningsplan, som skulle kunna vara till stöd för en uppskattning av ett framtida behov av
personal inom äldreomsorgen. Enligt ansvarig verksamhetschef är antalet pensionsavgångar för
vårdpersonal inom hemtjänst och äldreomsorg inte så stort under de kommande åren, men att det
däremot finns ett löpande behov av vikarier, inte minst under semesterperioden.
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Ett vanligt sätt att få en tillsvidareanställning, eller ett längre vikariat, inom äldreomsorgen är att
börja som semester- och timvikarie. När en vikarie arbetat tillräckligt många dagar så får han/hon
företräde 7 till anställning eller att anställningen övergår i en tillsvidareanställning
(inkonvertering) 8 enligt LAS. Om det inte finns någon som är inlasad/inkonverterad ska vikariat
överstigande 3 månader alltid annonseras ut.
Vi konstaterar att det inte finns någon dokumenterad rekryteringsprocess, förutom beskrivning av
rutinerna för annonsering. Ansvaret för bemanning uppfattar vi är främst respektive verksamhetsansvarig men eftersom flertalet som anställs sannolikt kommer att anställas efter en tid som
vikarier så torde en stor del av ansvaret för rekrytering ligga på bemanningsenheten.
Vikarier rekryteras av bemanningsenheten till vikariepoolen. Någon formell process för
rekrytering finns inte. Intervjuer och kontroll med referenser sker dock alltid enligt bemanningsenheten.
Bemanningsenheten uppger att kompetenskravet är helst undersköterska, men att antalet som
söker med undersköterskekompetens är begränsat. Ytterst så uppges det vara verksamheten som
ska ställa kraven. Enligt de enhetschefer vi talat med förekommer att kraven inte preciseras närmare eftersom det är viktigare att få en vikarie på plats än rätt kompetens. Av de annonser vi tagit
del av efterfrågas både undersköterskor och vårdbiträden.
Enligt våra intervjuer med enhetschefer för hemtjänst och särskilt boende är generellt tillgången
på vikarier god men att formella kompetensen inte är riktigt rätt alltid, särskilt under sommarperioden.
Det finns en viss samverkan med Komvux för att utbilda undersköterskor. Däremot uppges
intresset från elever i grundskola och gymnasiet vara lågt vad gäller omvårdnadsprogrammet. Det
pågår också en satsning på att få nyanlända att utbilda sig till undersköterskor. Under hösten 2014
har kommunens enheter för äldreomsorg, integration, Komvux och SFI träffat arbetsförmedlingen
i syfte att diskutera en utbildning med målsättning att få grundläggande kunskaper för att kunna
anställas som undersköterska.
Vikarieenheten ansvarar för att den som kommer som ny vikarie får 2 – 5 dagars introduktion på
en arbetsplats. När vikarien sedan har kommit igång att arbeta kan han/hon få vikariat vid samtliga kommunens boenden/hemtjänst.
Den som blir vikarie inom äldreomsorgen får tillgång till TimeCare, där han/hon registrerar sin
tillgänglighet för att arbeta. När verksamheten anmäler ett behov av vikarie bokar bemanningsenheten vikarien genom att via TimeCare skicka ut ett meddelande till den aktuella vikarien.
Enligt bemanningsenhetens statistik har omkring 90 % av alla beställningar tillsatts. Den uppgiften är dock ifrågasatt av verksamhetsansvariga som för hög. Bemanningsenheten uppger att de
problem som finns i processen är dels att få vikarierna att använda systemet TimeCare och lägga
sig tillgängliga dels att några enheten bokar vikarier på egen hand. Såsom vi uppfattar pågår
åtgärder för att komma till rätta med problemen. Åtgärderna uppges ska intensifieras efter
sommaren.
7

§ 25 LAS – förenklat efter 12 månaders vikariat under de senaste tre åren.

8

§ 5 LAS efter mer än 2 år som vikarie under en femårsperiod
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Vid våra intervjuer med enhetschefer har det framkommit kritik på sättet att bemanna via
systemstöd. Några enhetschefer menar att det vore bra om bemanningsenheten när det är svårt att
hitta vikarier även bör kontakta de som inte lagt sig tillgängliga via telefonsamtal.
Bemanningsenheten uppger att de efter ett antal veckor kontaktar vikarien för ett s.k. uppföljningssamtal. Det är inte ovanligt att ett sådant samtal hålls efter att verksamheten har påtalat
problem gällande vikarien, men även vikarier som fungerar väl ska få ett uppföljningssamtal.
Samtalen följer inte någon särskild mall utan uppges vara relativt ostrukturerade.
Några enhetschefer uppger att det förekommer inför inlasning/inkonvertering samtal där t.ex.
önskemål om att vikarien bör vidareutbilda sig till undersköterska kan framföras.
Kommentar
Vi anser a att kompetensförsörjningsplaner ska upprättas, se även vår rapport gällande personalförsörjning 9. Av kompetensförsörjningsplanen bör det framgå vilka kompetenser som behövs från
en tid till en annan för att säkerställa äldreomsorgen.
Vi rekommenderar att rekryteringsprocessen dokumenteras så att det tydligt framgår vem som
ansvarar för när och vilka rutiner som gäller.
Vi uppfattar att ansvaret för att rekrytera rätt kompetens i varje fall på längre sikt är otydligt. Vi
ser en risk för att om detta inte styrs upp att kommunen på sikt skulle kunna få en brist på undersköterskor och annan kompetens t.ex. med inriktning mot demens som krävs inom äldreomsorgen. Vi rekommenderar att socialnämnden fattar beslut om vilken kompetens som ska
finnas inom äldreomsorgen, samt genom att sätta mål om t.ex. andelen undersköterskor styr och
följer upp kompetensen. En bevakning av att personer som inte är lämpliga och/eller inte har rätt
utbildning inte blir inlasade/inkonverterade bör övervägas.
Som ett led att få fler utbildade inom vården så bör även ansvaret för att marknadsföra yrket och
locka till utbildning tydliggöras. Enligt vår bedömning skulle en sådan process fungera bäst om
det sker genom samverkan mellan bemanningsenheten och ansvariga på olika nivåer inom äldreomsorgen.
Vi anser att även någon form av strukturerat utvecklingssamtal bör erbjudas den som arbetar som
vikarie, i varje fall under en längre period. Vi uppfattar inte att uppföljningssamtalet har den
formen. Syftet med samtalet bör vara att ge vikarien ökad förståelse för vad kommunen efterfrågar hos den anställda. Vi tror också att kommunen kommer att uppfattas som en mer attraktiv
arbetsgivare om ett sådant samtal kan erbjudas även den som är vikarie.
Vi anser också att det viktigt att det på individnivå sker en avstämning med den/de verksamheter
där vikarien arbetar för att stämma av att han/hon är lämplig för arbetet. Vi rekommenderar därför
att rutiner för att göra sådana systematiska avstämningar vid lämpliga tidpunkter, förslagsvis
relativt omgående efter personen börjat arbeta, inför ovanstående föreslagna utvecklingssamtal
samt inom visst tidsintervall inför inlasning/inkonvertering.

9

Uppföljning av personalförsörjning daterad 2014-09-15
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13.

Efterlevnad av föreskrifter inkl nya föreskrifter
Det allmänna rådet SOSFS 2011:12 innehåller ett antal grundläggande kunskaper och förmågor
som den personal som arbetar inom äldreomsorgen ska ha. Exempel på rubriker som det allmänna
rådet omfattar är:
•

Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga

•

Kommunikation

•

Regelverk

•

Åldrandets sjukdomar

•

Funktionsbevarande omsorg

•

Måltid, mat och näring

De nya föreskrifterna och allmänna rådet gällande ansvar för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) ställer krav på att boendet bemannas så att personen får beviljade hemtjänstinsatser och att insatserna kan genomföras enligt den genomförandeplan som ska finnas. Det allmänna rådet anger att bemanningen ska vara sådan att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kan följas.
Enligt uppgift har samtlig ordinarie personal gått igenom ”Demens ABC”.
Enligt SKL arbetar socialstyrelsen även med föreskrifter som ska gälla alla särskilda boenden.
Beslut förväntas tidigast i februari. Med anledning av de redan beslutade och planerade
föreskrifterna har SKL hos regeringen begärt en reglering i enlighet med finansieringsprincipen
som innebär att kommuner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för
att finansiera nya statliga uppgifter.
Kommentar
Vi har vid våra intervjuer inte fått någon tydlig bild på hur bemanningen sker utifrån de allmänna
råden. Vi bedömer att för att klara tillräcklig bemanning med rätt kompetens vid varje tillfälle
ställer stora krav på schemaläggning inklusive vikariebemanning tillsammans med att
kompetensen hos såväl ordinarie personal som vikarier är känd.
Vi rekommenderar att äldreomsorgen tillsammans med bemanningsenheten ser över hur föreskrifter och allmänna råd gällande bemanning ska klaras, och förslagsvis inarbetas äldreomsorgens krav i den överenskommelse som vi anser bör upprättas.

KPMG, dag som ovan

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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