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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat omsorgs-
nämndens styrning och säkerställande av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.  Den sammanvägda bedömningen är att omsorgsnämnden har vidtagit
ett flertal åtgärder som inneburit en ökad styrning av verksamheten. Det är därtill vår bedöm-
ning att det kvarstår ett antal utvecklingsområden. Vi ser att det pågår utvecklingsarbete vilket
är positivt, och vill betona vikten av förankring och kommunikation med personalen.

Vi grundar vår bedömning på följande iakttagelser:

Ñ Kostnaderna per invånare för hemtjänsten i Kalmar kommun är högre än för riket och Kal-
mar län. Kostnaderna för särskilt boende per invånare är något lägre i förhållande till riks-
snittet och något högre än snittet för länet.

Ñ Kostnaden för en utförd hemtjänsttimme är ca 15 procent lägre i kommunen än rikssnittet.
De höga kostnaderna för hemtjänsten i förhållande till kommuner i länet och rikssnittet per
brukare eller invånarantalet bedömer vi inte beror på kostnaden för utförandet av hem-
tjänstinsatser. Den huvudsakligt drivande faktorn för kostnaderna är enligt vår bedömning
att omfattningen av beviljade insatser är ca 20 procent högre än rikssnittet.

Ñ Att kostnaden för utförandet av en beviljad timme är förhållandevis låg kan antyda att hem-
tjänstenheterna är ansträngda i förhållande till antalet beviljade insatser.

Ñ Det saknas tillförlitlig statistik avseende brukartid. Förvaltningsledningens uppfattning är
att brukartiden uppgår till 60 procent. Utifrån erfarenheter från andra kommuner bedömer
vi att en brukartid på 60 procent ligger på en nivå som kan förväntas av en kommun i
Kalmars storlek. Det är av vikt att implementera system som gör det möjligt att följa upp
brukartiden.

Ñ Det finns såväl verksamhetssystem som verktyg för planering, schemaläggning och upp-
följning som tillåter planering och uppföljning av verksamheten. Nedlagda timmar återrap-
porteras kontinuerligt till nämnden. Det finns möjlighet att komplettera grundbemanning
genom personalpool och timvikarier samt stödmaterial för att räkna ut personalbehovet.
Enhetscheferna är ansvariga för bemanningen av respektive enhet. Utöver grundbeman-
ningen har enhetschef möjlighet att täcka upp bemanningen genom poolvikarier och timvi-
karier. Enhetscheferna uppmuntras att använda sig att enhetsspecifika lösningar i syfte att
uppnå en ekonomi i balans.

Ñ Omsorgsnämnden har som målsättning att erbjuda rätt till heltid. Personalnyttjandets
flexibilitet bygger delvis på rörlig placering vilken i låg utsträckning uppskattas av personal.
Heltidsbemanning i omsorgsverksamheter kräver flexibilitet, men det kan genomföras på
olika sätt.

Ñ Genomförda organisationsförändringar upplevs inte av personal i tillräcklig utsträckning ha
förankrats. Det beskrivs av personal som att det finns en förändringströtthet och att mång-
falden av arbetssätt skapar splittring i organisationen.

Vi rekommenderar omsorgsnämnden att:

Ñ Genomlysa orsaker till att antalet beviljade timmar är högre än rikssnittet samt att
kostnaden för utförd hemtjänsttimme är lägre än rikssnittet och utreda vilka konsekvenser
det får för verksamheten.

Ñ Säkerställa uppföljning och återrapportering av brukartid.
Ñ Se över ledningsstrukturen och stärka styrningen av personalnyttjandet i syfte att skapa

likriktighet mellan enheterna i tillsättningen av personal.
Ñ Tydligare förankra beslut om organisatoriska förändringar med personalen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Förändringar i volym och verksamhetsinnehåll har under de senaste 20 åren präglat
kommunernas äldreomsorg. Det har medfört krav på att kommunerna arbetar med strategisk
planering samt att det bedrivs ett inre effektivitets- och kvalitetsarbete.

För att kunna uppnå god effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen behövs ett tillförlitligt
system för fördelning av resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering
och uppföljning av insatserna. Omsorgsnämnden använder ett planeringsverktyg, LapsCare,
för hemtjänstverksamheten. Intentionen är att kontinuerligt styra och följa upp verksamheten
genom detta system. Systemet infördes även för att möjliggöra flexibel schemaläggning.

Det har kommit till revisorernas kännedom att omsorgens personal inom såväl hemtjänst som
särskilt boenden uppfattar att de personella resurserna inte motsvarar det bedömda behovet
av insatser. Revisorerna vill mot denna bakgrund granska styrningen och uppföljningen av
verksamheten.

2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma omsorgsnämndens styrning och säkerställande av att
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Ñ Har omsorgsnämnden en ändamålsenlig internbudget och resursfördelningsmodell?

Ñ Har organisationsförändringar och verksamhetssystem förankrats och implementerats i
hela organisationen?

Ñ Genomförs konsekvensanalyser vid tänkta förändringar?

Ñ Överensstämmer omfattningen av beviljade insatser med tilldelade personella resurser?

Ñ Tillämpas system och rutiner för planering och uppföljning av insatser? Görs en uppföljning
av att beviljade insatser utförs?

Ñ Finns det en organisation och styrning av personalresurser som medför ett effektivt resur-
sanvändande?

Ñ Finns rutiner för flexibelt personalnyttjande?

2.3. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
Ñ Kommunallagen
Ñ Socialtjänstlagen
Ñ Kommunala mål och riktlinjer för verksamheten, beslutade av kommunfullmäktige.

2.4. Genomförande
Granskningen bygger på dokumentstudier och intervjuer (se bilaga 1 för källförteckning). De
intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Granskningsresultat

3.1. Styrning och resursfördelning

3.1.1. Iakttagelser
Av omsorgsnämndens budget framgår att det är en målsättning att Kalmar kommun ska bli en
av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommunerna år 2020 enligt SKL:s öppna jämförelser. Ak-
tiviteterna som är kopplade till målsättningen är:

Ñ att utreda förutsättningarna till ökad valfrihet vid val av befintliga äldreboende,
Ñ att utreda möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer

över 85 år.
Ñ Att i samband med att nya boenden planeras utreda förutsättningarna för yngre perso-

ner med demensliknande symptom.

Vidare framgår det av budgeten för 2016 att kostnaderna för äldreomsorgen i förhållande till
andra kommuner i länet är höga per brukare. Därtill anses det inte att resultatet motsvarat
förväntningarna. Det konstateras att personalen har en ansträngd arbetssituation med pres-
sade scheman och högt tempo. Det framgår att det ses allvarligt på detta samt att ett föränd-
ringsarbete är påbörjat. De organisatoriska förändringar som genomfördes under 2015
förväntas ge effekt under 2016, läs mer under 3.2.

Kostnad hemtjänst 2013 2014 2015
Kalmar kommun 29 643 30 726 28 995
Kalmar län 25 040 25 822 26 445
Riket 22 460 23 463 24 431

Kostnad särskilt boende 2013 2014 2015
Kalmar kommun 34 041 32 364 31 720
Kalmar län 29 122 29 084 30 232
Riket 32 772 32 807 33 095

Tabell 3.1.Kostnad per invånare. Källa: Kolada.

Tabell 3.1 visar kostnader per invånare över 65 år avseende hemtjänst och särskilt boende.
Kommunens kostnader för hemtjänst överstiger kostnaderna för medelvärdet inom såväl länet
som riket samtliga år. Det framgår dock att kostnaderna under 2015 minskade med ca sex
procent i förhållande till föregående år. Avseende särskilt boende har kostnaderna minskat per
invånare över 65 år samtliga år inom kommunen. Kostnaderna för 2015 är högre än medel-
värdet för länet men lägre än rikssnittet.

Omsorgsnämndens tilldelas budgetram utifrån flertalet parametrar. En av de huvudsakliga på-
verkande faktorerna är den demografiska utvecklingen. Den förväntade volymen inom äldre-
omsorgen baseras på andelen äldre i kommunen. Därtill påverkar andra faktorer budget så
som nyckeltal i Kolada, löneökningar, höjt takbelopp i högkostnadsskyddet, anslag för målsätt-
ning om bästa äldreomsorgskommun och utökning av nya platser i särskilt boende.
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Diagram 3.1 Omsorgsnämndens budget och utfall 2011-2015, mnkr

Det framgår av omsorgsnämndens budget och utfall mellan 2011 och 2015 att budgetramen
ökat med ca fyra procent (se diagram 3.1). Det framkommer därtill att utfallet i stort sett fallit
inom ramen för omsorgsnämndens budgetram samtliga år med mindre avvikelse under 2014.
Budget för 2016 är minskad med ca 4,2 mnkr. Av omsorgsnämndens internbudget för 2016
framgår att minskningen utgörs av anpassning till standardkostnader enligt jämförelser med
andra kommuner. Minskningen uppgår till 5 mnkr. Omsorgsnämndens budget för 2017 har
höjts med 9 mnkr. Utökningen avser satsning på mer social tid för brukare.

Av intervjuer framgår att kommunen påbörjade ett förändringsarbete under 2011 i syfte att
minska kostnaderna inom äldreomsorgen. Kostnaderna inom äldreomsorgen uppskattades då
enligt nyckeltal från Kolada överstiga jämförande kommuners kostnader med ca 100 mnkr i
förhållande till antalet brukare.

3.1.1.1 Biståndsbedömning och resursfördelningsmodell

Biståndsbedömningen påbörjas efter ansökan om hemtjänst eller särskilt boende. Bistånds-
handläggarens bedömning baseras på brukarens behov och genomförs i samråd med bruka-
ren själv, personal inom rehabilitering samt vanligtvis med brukarens anhöriga. Handläggaren
värderar vilka insatser som brukaren är i behov av. Insatserna inom hemtjänst värderas var
och en för sig. Respektive insats omsätts i tid enligt schablon för varje insats. Biståndsbedöm-
ningen kan omvärderas om brukarens behov av stöd i hemmet skulle förändras.

Av diagram 3.2 framgår att antalet beviljade hemtjänsttimmar ökade förhållandevis mycket
under 2014 till januari 2015. Ökningen motsvarade cirka 10 procent. Därefter minskade antalet
beviljade hemtjänsttimmar fram till december 2015. Minskningen utgjorde ca 11 procent gente-
mot januari samma år. Av intervju framkommer att minskningen delvis berodde på att enskilda
brukare med ett stort behov av hemtjänsttimmar istället placerades på särskilt boende. Därtill
tillskrivs en del av minskningen att förvaltningen stärkt uppföljningen av biståndsbedömning
för att öka likvärdigheten i bedömningarna. Av diagram 3.2 framkommer också att fluktuation-
erna månaderna emellan är lägre under 2015 än för 2014.
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Diagram 3.2 Beviljade hemtjänsttimmar 2014-2015.

Det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per brukare går att utläsa ur diagram 3.3.
Sett över hela året är det beviljat i genomsnitt 38,3 timmar per brukare och månad. Diagrammet
visar dock att antalet beviljade timmar avtagit under året. Av SKL:s jämförelser framkommer
att kommunsnittet för 2015 var 39,7 timmar per brukare och månad1. Detta kan jämföras med
rikssnittet på 31,6 timmar för såväl 2015 som 2014.

Diagram 3.3 Hemtjänsttimmar per brukare.

Det pågår arbete med att utveckla biståndsbedömningen. Det finns cirka femton biståndshand-
läggare och enligt intervjuade har det visat sig att de gör olikartade bedömningar. För att få en
mer likartad hantering ska en så kallad räknesnurra användas som stöd vid beräkning av total
tid. Räknesnurran hjälper biståndshandläggaren att räkna ut hur mycket total tid som samtliga
insatser beräknas ta. Summan av samtliga enskilda insatser utgör således inte den totala be-
viljade tiden. Syftet med räknesnurran är dels att biståndshandläggare ska lägga fokus på
insats och inte tidsättning, dels att nå en bättre matchning mellan beviljad och utförd tid. Vidare

1 Analysunderlag – Koll på hemtjänsten 2015
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pågår introducering av arbetssättet IBIC (individens behov i centrum). IBIC är en vidareutveckl-
ing av ÄBIC (äldres behov i centrum) och utgår från individens behov, resurser, mål och resul-
tat inom olika livsområden. De äldre ska istället för att erbjudas insatser utifrån ett existerande
utbud få hjälp utifrån sitt individuella behov. Denna förväntas innebära förändringar för bi-
ståndsbedömning och resursfördelningen. Mer fokus ska läggas på insatser än på tid. Ytterli-
gare utvecklingsarbete som pågår är att på försök införa ett nivåbaserat system för insatser.
Det ska testas i ett område under hösten 2016. Nuvarande modell beskrivs vid intervju som
en trappstegsliknande modell utifrån de bedömda insatserna (se bild nedan).

Hemtjänstens budget utgår från den totala beviljade tiden i biståndsbedömningen. Hemtjäns-
tens budget är således beroende av vårdtyngden. Budgeten beräknas genom en ersättning
per timme. En beviljad timme ersätts, enligt omsorgsnämndens internbudget för 2016, med
288 kronor plus effekten av den årliga lönerevisionen. Efter lönerevisionen i april räknades
kostnaden för utförd timme upp med 7 kronor till 295 kronor per timme. Utöver denna timkost-
nad räknas ersättningen upp med ytterligare drygt en miljon kronor på totalen. Samma ersätt-
ning utgår för dubbelbemannade timmar, växelvård och korttidsboende. Därtill ersätts larm
med 60 kronor per tillfälle. Särskild ersättning utgår också för LSS-insatser.

Vid beräkning av hemtjänstens kostnader i förhållande till andra kommuner har antalet bevil-
jade timmar inverkan på resultatet. Kostnaderna i tabell 3.1 utgör nämligen kronor per invånare
över 65 år. Likaså spelar det roll för kostnad per brukare, som 2015 i kommunen var 302 tkr i
förhållande till rikssnittet på 264 tkr. Kostnaden per beviljad hemtjänsttimme i kommunen var
2015 däremot lägre än rikssnittet; 633kr i kommunen och 741 kr i riket (källa: SKL, Analysun-
derlag – Koll på hemtjänsten).

Till särskilda boenden utgår ett schablonbelopp per boende med högre ersättning för plats på
demensboende än för plats på somatiskt boende. Likaså ges små boendeenheter en extra
tilldelning. Därtill har elva enheter fått dela på 10 mnkr i särskild ersättning på grund av brukare
med omfattande behov. Omsorgsnämnden har vidare avsatt medel till social tid. Individuell
biståndsbedömning har börjat införas men det påverkar inte ersättningen till verksamheten i
resursfördelningssystemet. Av intervju med personal framkommer att det finns en uppfattning
om att biståndshandläggarna är generösa i biståndsbedömningen men att det sedan inte finns
personella resurser att genomföra de individuellt fattade besluten om insatser. De individuella
biståndsbesluten väcker förväntningar hos boende och anhöriga som personalen inte anser
att de kan möta.
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3.1.2. Bedömning
Bedömningen är att internbudgeten för hemtjänsten är ändamålsenlig sett till dess form och
omfattning. Vad gäller resursfördelning pågår utvecklingsarbete vilket är positivt. Kostnaden
för utförandet av hemtjänstinsatser är lågt i förhållande till rikssnittet. De höga kostnaderna för
hemtjänsten i förhållande till kommuner i länet och rikssnittet per brukare eller invånarantalet
bedömer vi inte beror på kostnaden för utförandet av hemtjänstinsatser. Den huvudsakligt dri-
vande faktorn för kostnaderna är enligt vår bedömning att kommunens omfattning av beviljade
insatser är ca 20 procent högre än rikssnittet.

Individuella biståndsbeslut gällande insatser inom särskilda boende har börjat tillämpas och
ska utföras inom befintlig budget. Det framkommer synpunkter från intervjuade enhetschefer
och personal om realismen i detta då de upplever att insatser som tar mycket tid beviljas. Enligt
vår bedömning bör resursfördelningen ses över när rutiner för biståndsbedömningen föränd-
ras. Även här pågår utvecklingsarbete genom införandet av IBIC vilket är positivt.

3.2. Genomförandet av organisationsförändringar

3.2.1. Iakttagelser
Organisationen har under de senaste åren förändrats på olika sätt. Under 2015 tillsattes en ny
förvaltningschef och omsorgsnämnden fattade beslut om en ny organisationsstruktur, som in-
nebar att verksamhetschefer avvecklades och att enhetscheferna blev direkt underställda för-
valtningschefen. Syftet med den nya organisationen var, enligt vad som framkommer i
omsorgsnämndens Årsrapport 2015, att korta ned beslutsvägarna och få en fungerande kom-
munikation och därigenom en effektivare verksamhet. I inledningen av 2015 verkställdes även
neddragningar i verksamheten, med anledning av det höga kostnadsläget i jämförelse med
andra kommuner. Under 2016 har antalet team minskats från sju till fyra. Dessutom provas
nya arbetssätt vid vissa enheter, t.ex. Skönsmomodellen, (innebär att de boende får inflytande
över vilka aktiviteter som ska finnas och vara delaktiga i planering och utformning av dem),
salutogent förhållningssätt (innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer och frisk-
faktorer istället för på riskfaktorer) och konsultstött införande av mer individfokuserat arbetssätt
och bemanning efter behov2. Vid granskningstillfället pågår införande av enhetschefer med
teamansvar. Inom hemtjänsten förändras samordnarnas roll i syfte att få mer enhetlig plane-
ring.

Vid intervjuer med omsorgsnämndens presidium och förvaltningsledning framkommer att det
pågår ett arbete med att förbättra styrningen så att den blir mer enhetlig samt att förbättra den
interna kommunikationen. Omsorgsnämnden har beslutat om mål vilka har kommunicerats till
alla anställda vid gemensamma omsorgsdagar arrangerade i inledningen av 2016. Vidare
skickar förvaltningsledningen varje vecka ett informationsbrev till samtliga anställda. Det ses
som en förbättring gentemot tidigare då varje enhetschef förde information vidare. Omsorgs-
nämnden har, utifrån beslut om neddragningar som fattades innan nuvarande nämnd tillträdde,
fått lägga stor vikt vid att nå en ekonomi i balans. Nu när det ekonomiska läget har förbättrats
är förhoppningen att kunna verkställa kvalitetshöjande åtgärder, där en satsning på förstärkta
möjligheter till social tid med boende vid särskilda boenden är ett första steg.
När personal och enhetschefer vid intervjuer får frågor om genomförandet av organisations-
förändringar är det framför allt neddragningarna som de relaterar till. Inom särskilda boenden
har bemanningen minskats vilket innebär mer ensamarbete och att personalen upplever att
det är svårt att hinna med överlämningar samt att ta ut sina raster. Inom hemtjänsten upplever
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personalen problem med att det i deras scheman saknas tid för att förflytta sig mellan olika
brukare. Restiden får tas från brukarnas tid alternativt från personalens raster. Personalen
menar att det har varit för stort fokus på ekonomi, och att förändringar har genomförts utifrån
ekonomiska aspekter och kommit uppifrån utan dialog och delaktighet. De uppger att det i
organisationen finns en förändringströtthet som yttrar sig som uppgivenhet.

Förstärkningen av möjlighet till social tid har tagits emot positivt och det betonas att det är bra
att det införs vid samtliga boenden. I övrigt menar de intervjuade att mångfalden av modeller
och arbetssätt skapar splittring i organisationen. De saknar en samlad vision och gemen-
samma förhållningssätt. En del intervjuade menar att olikheterna har ökat jämfört med tidigare
då det fanns två verksamhetsledare i ett mellanled mellan förvaltningschef och enhetschefer.
Varje enhetschef förväntas vara kreativ och hitta lösningar för att utföra en god verksamhet
med ekonomi i balans. Intervjuade menar att det innebär att enhetschefer hittar på egna lös-
ningar för att nå sina nyckeltal, och att det förutom olikheter för med sig sämre personalpolitik.
Exempelvis har vissa enheter infört egna pooler medan andra använder den gemensamma
poolen. Vidare skiljer sig personalens delaktighet vid schemaläggning åt mellan enheterna.
Det gör att personalen vid olika enheter arbetar utifrån olika förutsättningar. Sådana föränd-
ringar genomförs på enhetsnivå utan konsekvensanalyser.

Vad gäller verksamhetssystem upplever enhetschefer och personal att det har blivit systemen
som styr verksamheten istället för tvärtom. De menar att systemen behöver införas och an-
vändas i samråd med personalen eftersom systemen då kan leda till en bättre fungerande
verksamhet. Intervjuade enhetschefer och personal betonar att det är viktigt att ha med perso-
nalen när nya arbetssätt införs. Så upplever de inte att det hittills har varit i tillräcklig omfattning.
De har önskemål om att ledningen lyssnar mer på verksamheten och efterlyser en större för-
ståelse för att förändringar kräver tid och engagemang och behöver processas och diskuteras.
De menar att arbetsplatsträffarna har blivit tillfällen då information ensidigt överförs och att det
saknas tid för att skapa gemenskap och delaktighet. Dock har extra medel fördelats till enhet-
erna för att kunna hålla fler arbetsplatsträffar och enligt förvaltningschefen hålls fler arbetsträf-
far 2016 jämfört med 2015.

3.2.2. Bedömning
Vi bedömer att de förändringar som har genomförts inte har varit tillräckligt förankrade och
kommunicerade. Att förändringar väcker motstånd är ett välkänt fenomen. Det är av största
vikt att det finns en strategi för implementering som är tillräckligt kraftfull för att förändra in-
vanda arbetssätt och som samtidigt säkerställer förankring och delaktighet. Det finns stora
fördelar med att involvera medarbetarna och låta dem påverka inom de satta ramarna för verk-
samheten. Vidare behövs tillräckligt med tid för att förankra nya arbetssätt hos medarbetare
och möta upp den oro som nya organisationsformer och arbetsmodeller väcker.

3.3. Resursplanering

3.3.1. Iakttagelser
Omsorgsförvaltningen tillämpar verksamhetssystem Procapita. Verksamhetssystemet an-
vänds för hantering av brukares personuppgifter, behov, lagstadgade förutsättningar samt av-
giftshantering. De beviljade biståndsinsatserna förs också in i verksamhetssystemet i en
genomförandeplan för brukaren.
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Omsorgsförvaltningen tillämpar därtill planeringsverktyget Laps Care för hemtjänstverksam-
heten. Verktyget hämtar information från verksamhetssystemet och bistår planeringen av in-
satsernas genomförande. Laps Care genererar förslag för genomförande av dagens insatser.
Dagens planerade insatser fördelas ut till hemtjänstpersonalen utifrån de tillgängliga perso-
nella resurserna. Planeringsverktyget är integrerat med verksamhetssystemet Procapita.

Inom hemtjänsten används också Phoniro, ett verktyg för nyckelfri hemtjänst där personal till-
delas samtliga nycklar till brukarna som ska besökas för dagen genom sina mobiltelefoner. Vid
besök hos brukare använder personalen mobiltelefonen för att öppna ytterdörren. När hem-
tjänstpersonalen lämnar brukaren låser de på samma sätt dörren och avslutar besöket. Syste-
met tillåter omsorgsförvaltningen att kontinuerligt följa upp de utförda insatserna. Uppföljningen
mäts bland annat som faktiskt utförd tid samt brukartid i förhållande till kringtid.

Det framkommer av intervjuer att det varit svårt att genom Phoniro ge en exakt uppfattning om
brukartiden då systemet inte fungerat fullt ut sedan införandet. För att verktyget ska kunna
registrera samtlig utförd tid krävs att verksamhetssystemet Procapita är aktivt. Trots att syste-
met varit aktivt har uppdateringar av programvaran stört möjligheten att ta emot data från Pho-
niro. Därtill har det inte varit möjligt att installera systemet på samtliga brukares lås varpå besök
inte registrerats i systemet då dörrarna öppnats manuellt. Det framkommer också att en inlär-
ningstid hos personalen inneburit att inte samtliga hemtjänstbesök registrerats korrekt. Upp-
fattningen inom förvaltningen är däremot att hemtjänstpersonalen blivit bättre på detta, likaså
har de initiala problemen mellan Phoniro och Procapita avhjälpts. Uppföljningarna sedan bör-
jan av hösten anses mer tillförlitliga än tidigare.

Utdrag från uppföljningen av Phoniro visar att brukartiden (faktisk tid hemma hos brukare i
förhållande till omfattningen av personalens totala arbetstid) för september och oktober sam-
mantaget låg på strax över 40 procent. Statistiken visar stora fluktuationer mellan hemtjäns-
tenheter. Det går därtill inte att utläsa mönster i skillnader mellan tätort och glesbygd av
materialet. Vid uppföljande samtal med förvaltningen framkommer att validiteten av uppfölj-
ningsstatistiken inte är av den grad att generella slutsatser kan dras av materialet i dagsläget.
Av intervju framkommer att förvaltningens uppskattning är att brukartiden är ca 60 procent.
Intervjuade enhetschefer efterlyser nyckeltal avseende brukartid och kringtid. Vidare påtalar
de att det saknas enhetlighet i vilka tider som ska registreras som kringtid. Uppgifter som att
tanka och tvätta bilar, personalmöten etc. uppges registreras på olika sätt vilket försvårar upp-
följningen och jämförelser mellan enheterna. Enligt uppgift pågår det arbete för att lösa detta.

För beräkning av restid mellan brukare inom hemtjänsten används Google Maps. Detta beräk-
nas på minutnivå och tar hänsyn till färdmedel. Det framkommer av intervju att det för hem-
tjänstpersonalen är svårt att hålla dessa tider då beräkningen inte tar höjd för oförutsatta
händelser i trafiken och möjligheten att finna parkeringsplats. Det framgår vidare att det finns
viss mån av flexibilitet av insatsernas genomförande då schemat inte kan uppfyllas. Insatser
som inte är nödvändiga den dag de är planerade för kan förskjutas till senare tillfälle. Det
framgår också att det inte är ovanligt att hemtjänstpersonalen använder sin fria tid, luncher och
raster, för att klara genomföra samtliga schemalagda insatser.

Inom särskilt boende utgår planeringen av de personella resurserna utifrån antal boende samt
utifrån om det är ett demensboende eller somatiskt boende. Enheter ges extra ersättning för
boende med särskilt omfattande behov efter utvärdering av en grupp inom förvaltningen. Inom
några särskilda boenden provas verktyget Laps Care som möjliggör planering av personalens
tid utifrån individuellt beviljade insatser. Verktyget genererar scheman för samtliga medarbe-
tare för upplägget av dagens aktiviteter. Vid intervjuer framförs att det inte riktigt fungerar att
följa den typen av scheman i särskilda boenden, då arbetet är händelsestyrt utifrån brukarnas
agerande.
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Av intervjuer framkommer att nämnden kontinuerligt får återrapporteringar kring utförandet av
insatser inom hemtjänst och särskilt boende. Återrapporteringen utgörs huvudsakligen av an-
talet arbetade timmar, antalet utnyttjade timmar av timvikarier, väntetider till boende, sjukskriv-
ningstal med mera.

3.3.2. Bedömning
Det saknas tillförlitlig statistik avseende brukartid. Förvaltningsledningens uppfattning är att
brukartiden uppgår till 60 procent. Utifrån erfarenheter från andra kommuner bedömer vi att en
brukartid på 60 procent ligger på en nivå som kan förväntas av en kommun i Kalmars storlek.
Det är av vikt att implementera system som gör det möjligt att följa upp brukartiden.

Vi kan vi konstatera att kostnaden för utförandet av en beviljad timme, vilket framkom i kapitel
3.1, är förhållandevis låg. Detta kan antyda att hemtjänstenheterna är ansträngda i förhållande
till antalet beviljade insatser. Detta i och med att personalen är den huvudsakligt drivande
kostnaden för utförandet av insatser inom hemtjänsten, och således påverkar tilldelningen av
personella resurser.

3.4. Personalbemanning

3.4.1. Iakttagelser
Hemtjänsten och de särskilda boendena är uppdelade i fyra team. Teamen är geografiskt in-
delade. Därtill finns det en personalpool som extra resurs för verksamheterna. Poolpersonal
utgörs av utbildade undersköterskor. Enhetscheferna har ansvaret för organiseringen av de
personella resurserna. Samtliga enheter har en grundbemanning. Det är enhetschefernas an-
svar att ha en tillräcklig grundbemanning för att säkerställa genomförandet av de planerade
insatserna. Därtill har enhetscheferna möjligheten att ta in timanställda vikarier samt poolan-
ställda vid behov.

Det framkommer av intervju att det varierar mellan enheterna hur planeringen av de personella
resurserna genomförs. I grunden har dock samtliga enheter samma utgångsläge. Vissa en-
heter har större grundbemanning än andra i förhållande till omfattningen av de planerade in-
satserna. Enligt intervju uppmuntras det även från förvaltningsledningen att hitta lösningar som
passar varje enskild enhet i syfte att uppnå en ekonomi i balans. Av denna anledning varierar
det mellan enheterna inom såväl hemtjänst som särskilt boende hur stor grundbemanningen
är samt i vilken utsträckning det nyttjas timvikarier och/eller poolanställda. Ett av teamen (team
1) har sedan kort tid en egen personalpool. Teamet täcker landsbygdsområdena. Det framgår
att den team-specifika personalpoolen är på prov tills vidare. Det framförs vid intervju att ett av
de tidigare sju teamen, som nu ingår i team 1, hade egen personalpool vilket ansågs ha fallit
gott ut.

Verksamheterna har en mall till stöd för tillsättningen av personella resurser. Mallen kallas
bemanningsbalansen och är upprättat som ett excel-dokument. Verksamheterna har genom
denna mall möjlighet att räkna ut det personella behovet. Samtlig beviljad tid förs in i mallen
tillsammans med bufferttid som ska täcka upp sjukfrånvaro, semestrar med mera. Därtill läggs
tid för övriga aktiviteter in uppdelat i undergrupper så som möten, administration, utbildning,
samordning och social tid. Bemanningsbehovet utgår från den budgeterade tiden exklusive de
övriga aktiviteterna. Detta är benämnt som bemanningskravet. Ansvariga för planeringen för
därtill in bemanningen för respektive verksamhet inom området och mallen räknar ut om detta
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resulterar i ett över- eller underskott av tid för verksamhetens bemanning. Mallen räknar ut det
resultatmässiga över- eller underskottet för området utifrån en schablon om 500 tkr per årsar-
betare. Det balanserade över-/underskottet för månaden bemanningsbalansen avser förs över
till nästkommande månad.

Bemanningsbalansen är ett instrument som kan användas av enheterna för att nå en ekonomi
i balans. Om det råder ekonomisk balans inom respektive område och period kommer detta
att innebära en balans för hela förvaltningen.

Nämnden har en ambition av att kunna erbjuda personal rätt till heltid. Detta innebär att samtlig
personal inom hemtjänst och särskilda boende har viss del rörlig placering, så kallade norr-
/söderturer. Placering sker på kort varsel och personal ska vid dessa tillfälle vara tillgängliga
inom ett förutbestämt tidsspann. Av intervjuer framkommer att denna rörliga placering inte är
uppskattad av personalen. Flera, dock inte alla, föredrar delad tur istället för rörlig placering.
Av intervju med förvaltningsledningen framkommer att rörlig placering är en nödvändighet för
att kunna erbjuda heltidstjänster.

Det framgår av årsrapporten för 2015 att nämnden fullföljer satsningen om att successivt under
2015 och 2016 erbjuda heltidstjänster. Av intervju framgår att nämnden har en tjänstgörings-
grad för tillfället som uppgår till 92,5 procent.

3.4.2. Bedömning
Det är vår bedömning att omsorgsnämndens bemanningsorganisation tillåter enheterna att
effektivt bemanna verksamheterna. Det finns likaså stödmaterial i syfte att uppnå budget för
enheterna vilka vi bedömer som positivt. Styrningen av enheterna kan dock med fördel stärkas
i syfte att undvika enhetsspecifika lösningar för bemanning. Personalnyttjandets flexibilitet byg-
ger delvis på rörlig placering vilken i låg utsträckning uppskattas av personalen.
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4. Sammanfattande bedömning

4.1. Svar på revisionsfrågorna

Revisionsfråga Svar

Har omsorgsnämnden en
ändamålsenlig internbud-
get och resursfördel-
nings-modell?

Bedömningen är att internbudgeten för hemtjänsten är ändamåls-
enlig sett till dess form och omfattning. Vad gäller biståndsbedöm-
ning och resursfördelning pågår utvecklingsarbete vilket är positivt.

Kostnaden för utförandet av hemtjänstinsatser är lågt i förhållande
till rikssnittet. De höga kostnaderna för hemtjänsten i förhållande
till kommuner i länet och rikssnittet per brukare eller invånarantalet
bedömer vi inte beror på kostnaden för utförandet av hemtjänstin-
satser. Den huvudsakligt drivande faktorn för kostnaderna är enligt
vår bedömning att kommunens omfattning av beviljade insatser är
ca 20 procent högre än rikssnittet.

Individuella biståndsbeslut gällande insatser inom särskilda bo-
ende har börjat tillämpas och ska utföras inom befintlig budget. Det
framkommer synpunkter från intervjuade enhetschefer och perso-
nal om realismen i detta då de upplever att insatser som tar mycket
tid beviljas. Enligt vår bedömning bör resursfördelningen ses över
när rutiner för biståndsbedömningen förändras. Även här pågår ut-
vecklingsarbete genom införandet av IBIC vilket är positivt.

Har organisationsföränd-
ringar och nya verksam-
hetssystem förankrats
och implementerats i
hela organisationen?

Nej, vi bedömer att de förändringar som har genomförts inte har
varit tillräckligt förankrade och kommunicerade. Det är av största
vikt att det finns en strategi för implementering som är tillräckligt
kraftfull för att förändra invanda arbetssätt och som samtidigt sä-
kerställer förankring och delaktighet. Det finns stora fördelar med
att involvera medarbetarna och låta dem påverka inom de satta
ramarna för verksamheten. Vidare behövs tillräckligt med tid för
att förankra nya arbetssätt hos medarbetare och möta upp den
oro som nya organisationsformer och arbetsmodeller väcker.

Genomförs konsekvens-
analyser vid tänkta för-
ändringar?

Utifrån granskningen bedömer vi att arbetet med konsekvensana-
lyser kan utvecklas ytterligare i samråd med personalen. Det är
ett sätt att förankra kommande förändringar.

Överensstämmer omfatt-
ningen av beviljade insat-
ser med tilldelade
personella resurser?

Det saknas tillförlitlig statistik avseende brukartid. Förvaltningsled-
ningen uppfattning är att brukartiden uppgår till 60 procent. Utifrån
erfarenheter från andra kommuner bedömer vi att en brukartid på
60 procent ligger på en nivå som kan förväntas av en kommun i
Kalmars storlek. Det är av vikt att implementera system som gör
det möjligt att följa upp brukartiden.
Kostnaden för utförandet av en beviljad timme är förhållandevis
låg. Detta kan antyda att hemtjänstenheterna är ansträngda i för-
hållande till antalet beviljade insatser. Detta i och med att perso-
nalen är den huvudsakligt drivande kostnaden för utförandet av
insatser inom hemtjänsten, och således påverkar tilldelningen av
personella resurser.
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Tillämpas system och ru-
tiner för planering och
uppföljning av insatser?
Görs en uppföljning av
att beviljade insatser ut-
förs?

Ja. Det finns såväl verksamhetssystem som verktyg för planering,
schemaläggning och uppföljning som tillåter planering och upp-
följning av verksamheten. Nedlagda timmar återrapporteras kon-
tinuerligt till nämnden. Vi anser att även brukartiden bör
återrapporteras allteftersom statistiken blir mer tillförlitlig.

Finns det en organisation
och styrning av personal-
resurser som medför ett
effektivt resursanvän-
dande?

Delvis. Det finns möjlighet att komplettera grundbemanning ge-
nom personalpool och timvikarier samt stödmaterial för att räkna
ut personalbehovet. Styrningen av enheterna kan dock stärkas
för att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt till personalbeman-
ningen.

Finns rutiner för flexibelt
personalnyttjande?

Ja, men personalnyttjandets flexibilitet bygger delvis på rörlig pla-
cering vilken i låg utsträckning uppskattas av personal. Heltidsbe-
manning i omsorgsverksamheter kräver flexibilitet, men det kan
genomföras på olika sätt.

4.2. Sammanvägd bedömning och rekommendationer

Den sammanvägda bedömningen är att omsorgsnämnden har vidtagit ett flertal åtgärder som
inneburit en ökad styrning av verksamheten. Det är därtill vår bedömning att det kvarstår ett
antal utvecklingsområden. Vi ser att det pågår utvecklingsarbete vilket är positivt, och vill be-
tona vikten av förankring och kommunikation med personalen.

Vi rekommenderar omsorgsnämnden att:

Ñ Genomlysa orsaker till att antalet beviljade timmar är högre än rikssnittet samt att
kostnaden för utförd hemtjänsttimme är lägre än rikssnittet och utreda vilka konsekvenser
det får för verksamheten.

Ñ Säkerställa uppföljning och återrapportering av brukartid.
Ñ Se över ledningsstrukturen och stärka styrningen av personalnyttjandet i syfte att skapa

likriktighet mellan enheterna i tillsättningen av personal.
Ñ Tydligare förankra beslut om organisatoriska förändringar med personalen.

Kalmar den 15 december 2016

Ann-Mari Ek Linus Aldefors
Certifierad kommunal yrkesrevisor EY
EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade
Ñ Omsorgsnämndens presidium
Ñ Förvaltningschef
Ñ Ekonomichef
Ñ Administrativ chef
Ñ HR-ansvarig
Ñ Fackliga representanter
Ñ Enhetschefer, särskilda boenden och hemtjänst
Ñ Personal vid särskilda boenden och hemtjänst

Dokument
Ñ Kalmar kommuns budgetar 2011-2017
Ñ Kalmar kommuns årsredovisningar 2014-15
Ñ Omsorgsnämndens årsrapport 2015 med ekonomisk planering 2017-19
Ñ Omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2016 och 2017
Ñ Omsorgsnämndens driftbudget 2016
Ñ Omsorgsnämndens delårsbokslut och verksamhetsuppföljning efter tertial två 2016
Ñ Omsorgsförvaltningens mätningar av brukartid
Ñ Omsorgsförvaltningens uppföljningsmätningar
Ñ Omsorgsförvaltningens bemanningsbalans
Ñ Omsorgsförvaltningens resursfördelning, oktober 2016
Ñ Powerpointpresentation, ekonomi och resursplanering för omsorgsförvaltningen
Ñ Powerpointpresentation, timecare för omsorgsförvaltningen
Ñ SKL-rapport, Koll på hemtjänsten, oktober 2015
Ñ SKL:s analysunderlag, Koll på hemtjänsten, 2015
Ñ Kolada-statistik; kostnader per brukare, kostnadsfördelning sett till demografi
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