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Svar på revisionens g ransk n ing av hur vård- och
om sorgsverksamheten s äkerstä ller en effektiv schema- och
bemanningsplaneri ng samt om verksamheten i det arbetet
avvä nder ändamålsenliga IT-syste m

KPMG genomförde under hösten 2018 en granskning av hur vård- och
omsorgsverksamheterna säkerställer en effektiv schema- och
bemanningsplanering samt om verksamheterna använder
ändamålsen liga IT-system. Bedömningen är att IT-systemen som
används är ändamålsenliga men att schema- och
bemanningsplaneringen inte fullt ut hanteras på ett tillfredställande sätt.

Revisionens rekommendationer är atl:
1. Äldreboendena genomför en kartläggning av brukarnas behov av
personalstöd och att denna sedan ligger till grund för
schemalägg ningen.
2. Det införs en resursförde lningsmodell där budgetarna ges en
koppling till förväntade personalbehov
3. Det införs en regel som säger att budgeten ska styra den
bemanning som planeras.
4. Budgetprocessen utformas på ett sätt att den budgetansvariga
chefen känner till de avväganden som ligger till grund för den egna
budgeten
5. De personalgrupper som inte använder möjligheten i TimeCare att
inkomma med önskemål om arbetst id informeras om denna möjlighet
6. Möjligheten utreds att införa TimeCare för schemaläggning inom
samtliga verksamheter
7. Atgärder vidtas för att säkerställa att enhetschefer inte kontinuerligt
kontaktas i bemanningsfrågor utanför arbetstid

Revisionen vill ha svar senast den 1 feb 2019 på vilka åtgärder
kommunen har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående
rekommendationer samt vad som i övrigt framkommer i
revisionsrapporten.

Kommunstyrelse n föreslås av kommunförvaltningen att vidta följande
åtgärder som svar på revisionens granskning:

1. Kartläggn ing av brukarn as behov av personalstöd som grun d
för schemaläggningen
Jobba med ledarskapet istället.

Inledningsvis kommer brukarnas behov kartläggas med stöd av
verktyget Kuben, som används vid behovsbedömning, därefter skall
genomförandep laner baserade på behovsbedömningen tas fram,
slutligen skall en sammanvägning av bedömdtid från Kuben och när

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande , l



NORAKOMMUN

Socialutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammer urädesdatum

2019-01-22

Sida

5

behovet bedöms tillgodoses i genomförandeplanerna ligga till grund för
bemanningsnivåerna.

2. Resursfördelningsmodell där budgetarna ges en koppling ti ll
förväntade personalbehov
Resursfördelningsmodeller för SÄBO och hemvård tas fram där
ramtilldelning av persona lresurser bygger på målgruppens förväntade
behov och hur mycket av den tillgängliga resurstiden som tas i anspråk
av dessa behov.

3. Införa en rege l som säger att budgeten ska styra den
bemann ing som planeras
Grunden för bemanning och resursförde lning är given av budget då det
inte finns andra pengar än det som tilldelats i budget. Den regeln finns
sedan tidigare och det är tillämpn ingen av denna regel som KS avser
att följa och utveckla. Inledningsvis tas ett följemått fram, "nyttjade
resurser i förhållande till tilldelade resurser", därefter följs detta mått
upp vid månadsavstämningar, slutligen - vid behov - tas
handlingsplaner fram vid överskridande av tilldelade resurser.

4. Budgetprocessen utformas på ett sätt att den budgetansvariga
chefen känner till de avväganden som ligger till grund för den
egna budgeten
Genom införande av resursfördelningsmodeller så görs grunderna för
resurstilldelningen talbara och transparanta nära verksamheten. KS
avser att utveckla budgetprocessens första steg vad avser fördeln ingen
av resurser från KS till verksamhete rna.

5-6. Timecare
Timecare kommer att uppgraderas med för ändamålet tillämpliga
moduler så att möjligheterna att hantera samplanering, pool och
effektiv schemaläggning görs möjlig.

7. Chefstöd utanför arbetstid
Inledningsvis genomförs en kartläggning för att erhålla en bild av
omfattningen av behovet av chefsstöd utanför ordinarie arbetstid.
Därefter tas lämpliga åtgärder fram.

Förslag till beslut

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att punkterna 1 till 7 är kommunstyrelsens svar till revisionen

att ge socialchef i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt punkterna 1
till 7
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Under behandling av ärendet gör Bengt Magnusson (LPo) ett
tilläggsyrkande om att en redovisning av arbetet med genomförande av
åtgärderna enligt punkt 1 till 7 ska ske på socia lutskottets sammanträde
den 7 maj 2019.

Ordförande finner att det finns ett förs lag till beslut och ett
tilläggsyrkande. Ordförande föreslår en propos itionsordning där
utskottet först tar ställning till förslag till beslut och sedan till
tilläggsyrkandet. Utskottet godkänner proposltlonscrdninq en ?~

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslag till beslut och
finner att utskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Magnussons
tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt Magnussons
tilläggsyrkande.

Socialutskottet fö reslår kommunstyrelsen besluta

att punkterna 1 till 7 är kommunstyrelsens svar till revisionen

att ge socialchef i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt punkterna 1
till 7

att en redovisning av arbetet med genomförande av åtgärderna enligt
punkt 1 till 7 ska ske på socialutskottets sammanträd e den 7 maj 2019.

Protokollsutdrag till
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Förslag utse kontaktpolitiker enligt modellen för
kontakt mellan politik och verksamh et

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 § 180 om modell för kontakt
mellan politik och verksamhet inom socialuts kottet. När det gäller
verksamhetsbesök kopplas en politiker som kontaktpolitiker till de
enheter som utskottet är närmast ansvarig för. En enhet definieras i
sammanhanget som den samlade verksamhet som bedrivs under
verksamhetschef.

En del nya politiker har valts in i socialutskottet i och med den nya
mandatperioden . Därför behöver ledamöter och ersättare i den nya
nämnden utses som kontaktpol itiker. Kommunförvaltningen föreslår
detta upprättade förslag till sammanställning:

Verksamhetschef
Veronica Arrborn , äldreomsorg
Tullbackagården

Sofie Östlin, äldreomsorg
Tullbackagå rden

Kristina Wahlstedt, äldreomsorg
Hagby Ängar

Margaretha Rosen, äldreomsorg
Hagby Ängar

Annalena Nilsson, Medicinskt
ansvarig Sjuksköterska (MAS)

Inger Lennartsson, kommnunrehab, HSL

Cecilia Ebbesen, funtionsstöd

Lena Staberg , funktionsstöd

Liselott Moro, hemtjänst

Pia Bohlin, hemtjänst

Eija Kilpala, Individ- och
familjeomsorg IFO

Polit iker
Jonas Akerman

Eija Ahonen Pettersson

Susanne Forsberg

Margaretha Larsson

Bengt Magnusson

Jan Ulfberg

Kent Nilsson

Lars-Er ik Larsson

Tom Rymoen

Ursula Steffensen

Bror-Erik Israelsson

~areS S ign »:»
C\--- 7'77'A
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Socialchefen informerar
-månadsrapport

Socialchefen redovisar verksamhetsrapporter med aktuell information
om bland annat ekonomi och resultat i brukarundersökningar för
verksamheterna inom välfärd omsorg.

Socialutskottet tackar för informationen.

Juste{ares sign
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Socialutskottets sammanträden den 22/1 2019
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Närv, Närv, Ornröstnincar

beslut ej be- I il I il

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nej Avs

Tom Rymoen 1

Ella Ahonen Pettersson

Susanne Forsbero

Kent Nilsson 1

Ursulla Steffensen 1

Margaretha Larsson

Bengt Magnusson 1

Ersättare

Bror-Erik Israelsson 1

Jonas Åkerman

Jan Ulfberg 1

Lars-Erik Larsson 1

Antal


