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 Inledning 
Under revisionsår 2018 genomfördes EY, på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av 

ledning och styrning inom omsorgsnämnden med fokus på enhetschefer, daterad februari 2019. I 

rapporten lyftes ett antal rekommendationer fram till fortsatt utvecklingsarbete: 

• Säkerställa att nämndens/förvaltningens ledningssystem är förankrat hos samtliga enhetsche-

fer och att det finns en förståelse för vad samtliga delar innebär. 

• Tydliggöra enhetschefernas roll och ansvar genom att komplettera med befattningsspecifika 

ansvarsområden i den kommungemensamma funktionsbeskrivningen för chefer. 

• Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan verksamhetschefer och enhetschefer 

• Säkerställa att det sker en ändamålsenlig samverkan, såväl mellan HSL- och SoL-

verksamheterna som mellan de olika teamen inom SoL. 

• Säkerställa att nyanställda enhetschefer erhåller en tillräcklig introduktion. 

• Säkerställa att verksamhetscheferna arbetar aktivt för att nå en mer lärande organisation och 

att kompetensöverföring sker på ett mer strukturerat sätt. 

• Tydliggöra stödfunktionernas ansvar och arbetssätt för att erhålla ett enhetligt och mer proak-

tivt stöd till enhetscheferna. 

Omsorgsnämnden har behandlat rapporten den 28 mars 2019 i § 24. Till ärendet finns även en 

tjänsteskrivelse som är undertecknad av förvaltningschef och administrativ chef. I protokollet fram-

går hela tjänsteskrivelsen. Omsorgsnämndens svarar på vilka åtgärder som har vidtagits utifrån de 

rekommendationer som lämnades i rapporten. 

Utifrån omsorgsnämndens svar har EY upprättat en uppföljningsdokumentation, arbetsmaterial, 

granskningsår 2018. I dokumentationen har EY bedömt svaret för respektive rekommendation som 

omsorgsnämnden lämnat. 

PwC har med ovanstående träffat representanter (förvaltningschef och verksamhetschefer) för 

omsorgsförvaltningen för att få en bild vilka åtgärder som är vidtagna.  

Nedan redovisas respektive rekommendation, EY bedömning och resultatet med kommentarer 

utifrån PwC:s intervjuer med företrädarna från omsorgsförvaltningen.
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Rekommendation EY bedömning av svaret PwC noteringar 

Säkerställa att nämnden/förvaltningens lednings-
system är förankrat hos samtliga enhetschefer 
och att det finns en förståelse för vad samtliga 
delar innebär. 
 

Svar bedöms vara tillräckligt. Vi vill dock po-
ängtera vikten av att den information som en-
hetscheferna får ta del av gällande ledningssy-
stemet, även förmedlas till övriga medarbetare 
inom enheterna. 
 

Chefernas mötesstrukturen har reviderats, en 
gång varje månad. Det förekommer teammöten 
en gång i veckan i processledning.  
Enhetscheferna har fått utbildning i ledningssy-
stem och processer. Detta ska sen förmedlas i 
samband med exempelvis APT. 
 

Tydliggöra enhetschefernas roll och ansvar ge-
nom att komplettera med befattningsspecifika 
ansvarsområden i den kommungemensamma 
funktionsbeskrivningen för chefer. 
 

Svaret bedöms vara tillräckligt och ge svar på 
vilka åtgärder som ska vidtas mot bakgrund av 
rekommendationen. 

Den kommungemensamma funktionsbeskriv-
ningen har kompletterats med det som är speci-
fikt för enhetschefer på omsorgsförvaltningen. 
Avseende ansvar, befogenheter och kompe-
tenskrav. 

Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan verksam-
hetschefer och enhetschefer 
 

Svaret bedöms som delvis tillräckligt. Vi anser 
att de nämnda åtgärderna inte kan anses vara 
fullt ut tillräckliga. Granskningsrapportens iaktta-
gelser från både enkät och intervjuer visade på 
en stor otydlighet i ansvarsfördelningen. Vi be-
dömer att det är av vikt att ansvarsfördelningen 
dokumenterasför att säkerställa en tydlig an-
svarsfördelning. Diskussion bör utgå från en do-
kumenterad ansvarsfördelning.  

Enhetschefernas ansvarsområde framgår av 
funktionsbeskrivningen. Av de framgår att chefen 
ansvarar för: 

• Enhetens namn 

• Följa socialtjänstlagen 

• Ansvar enligt årshjul för enhetschefer 

• Utföra uppdrag och projekt på uppdrag av 
verksamhetschef 

• Samverka med övriga enheter samt med 
hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

I mötesforum där enhetschefer och verksam-
hetschefer möts kan ansvaret diskuteras. 

Säkerställa att det sker en ändamålsenlig sam-
verkan, såväl mellan HSL- och SoL-
verksamheterna som mellan de olika teamen 
inom SoL. 
 

Nämndens uttalande bedöms delvis besvara 
rekommendationen från 2018 års granskning. 
Samverkan mellan HSL- och SoL-verksamheten 
är ett viktigt område som enligt vår mening kan 
stärkas ytterligare. I svaret framgår enligt vår 
bedömning inte hur samverkan ska stärkas mel-
lan enheterna inom SoL. 

Samtliga verksamhetschefer är organiserade 
direkt under förvaltningschefen. Enhetscheferna 
för HSL är med på teammöten för SoL. SoL-
personal har gått in och arbetat inom HSL under 
sommaren. 
Införandet av ett patientsäkerhetshjul ska stödja 
samverkan. De åtgärder som nämns i svaret är 
genomförda enligt förvaltningen. 
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Rekommendation EY bedömning av svaret PwC noteringar 

Säkerställa att nyanställda enhetschefer erhåller 
en tillräcklig introduktion. 

 

Svaret bedöms delvis som tillräckligt. Det är 
positivt att det sedan årsskiftet finns en extra 
enhetschef inom varje team. När granskningen 
genomfördes uttrycktes dock en problematik i att 
det förekommer att den extra enhetschefen ges 
stora enskilda uppdrag vilket begränsar möjlig-
heten att kunna bistå övriga. Vi ser därför en 
fortsatt risk i att det inte finns förutsättningar att 
avsätta tillräckliga resurser för introduktion. Vår 
bedömning är att verksamhetscheferna bör sä-
kerställa att introduktionen för enhetscheferna är 
tillräcklig, inte enbart avsätta tid vid behov och 
önskemål. 
  

Det finns en teampoolchef som inte har någon 
egen enhet som ska avlasta kollegor. Nya en-
hetschefer deltar i den kommungemensamma 
introduktionsutbildningen och får ett obligatoriskt 
chefskörkort.  
Nya enhetschefer får en mentor.  
Det har upprättats en checklista för hur introdukt-
ion av nya chefer ska ske inom omsorgsförvalt-
ningen. I egenskap av enhetschef ges behörighet 
i diverse system som man introduceras i. 

Säkerställa att verksamhetscheferna arbetar 
aktivt för att nå en mer lärande organisation och 
att kompetensöverföring sker på ett mer struktu-
rerat sätt. 
 

Svaret bedöms inte som tillräckligt då vi anser 
att möjligheten för kompetensöverföring bör 
kunna stärkas ytterligare. Utöver de två teamö-
vergripande mötena saknar svaret enligt vår me-
ning konkreta exempel på hur kompetensförsörj-
ning ska stärkas mellan medarbetare och enhet-
er. Det är svårt att utifrån svaret göra en bedöm-
ning av på vilket sätt de nämnda förbättringspro-
grammet kommer att bidra till en mer lärande 
organisation. 

Det sker idag teamövergripande möte regelbun-
det. Goda exempel redovisas. Gruppmöten i 
olika konstellationer med diskussioner om hur 
verksamheten bedrivs är en del i att ta tillvara på 
goda exempel och utveckla verksamheten.  

Tydliggör stödfunktionernas ansvar och arbets-
sätt för att erhålla ett enhetligt och mer proaktivt 
stöd till enhetscheferna. 
 

Granskningen visade på otydlighet i de respek-
tive stödfunktionernas uppdrag. Mot bakgrund av 
det som framkommer i nämndens svar görs be-
dömningen att det finns utrymmer för att tydlig-
göra stödfunktionerna roll ytterligare. Förslagsvis 
genom att dokumentera vad verksamheterna kan 
förvänta sig av de respektive stödfunktionerna. 

Enhetscheferna har fått svara på en enkät om 
hur de upplever stödfunktionerna. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att klaragöra rollerna och 
vad som kan förväntas av stödfunktionerna som 
ska stödja cheferna.  
Det är flera stödfunktioner som inte är organise-
rade under omsorgsförvaltningen.  
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 Bedömningar 

Vi bedömer att det pågår ett utvecklingsarbete på omsorgsförvaltningen för att skapa förutsättning-

ar för enhetscheferna att fullt ut kunna fungera i sin roll. De flesta rekommendationerna har beak-

tats i detta utvecklingsarbete som är en pågående process inom omsorgsförvaltningen. 
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Pär Sturesson 
Uppdragsledare/projektledare 

  

 

Denna uppföljning har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Kalmar kommuns revisorer enligt beslut i revisionskollegiet. PwC ansvarar 

inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 

denna rapport. 


