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1. Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har PwC 

genomfört en granskning av vikariehanteringen inom socialnämndens respektive 

barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhet. Granskningen syftar till att 

bedöma om socialnämndens respektive barn-, utbildning- och kulturnämndens 

vikariehantering sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har resulterat i följande iakttagelser och bedömningar:  

 Ansvarsfördelningen avseende vikariehantering bedöms vara ändamålsenlig 

inom båda nämnderna.  

 Arbetsfördelningen bedöms i begränsad utsträckning vara ändamålsenlig inom 

socialnämndens verksamheter. Inom barn- utbildning- och kulturnämndens 

verksamheter bedöms arbetsfördelningen vara ändamålsenlig.  

 Socialnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms till övervägande del 

vara tillräcklig. Vi bedömer dock att nämnden i begränsad utsträckning 

säkerställt att upprättade rutiner och riktlinjer tillämpas. Barn-, utbildning- och 

kulturnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms för närvarande i 

begränsad utsträckning vara tillräcklig.  

 Inom såväl socialnämnden som barn-, utbildning- och kulturnämnden bedömer 

vi att uppföljning och utvärdering av vikariehanteringen i begränsad 

utsträckning är tillräcklig.  

 Vår uppfattning är att erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel externt 

med andra kommuner förekommer i begränsad omfattning. Internt i kommunen 

förekommer erfarenhetsutbyte i viss omfattning.   

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämndens 

respektive barn-, utbildning- och kulturnämndens vikariehantering i begränsad 

utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom 

området brister. 

För att utveckla vikariehanteringen lämnas följande rekommendationer: 

 Att socialnämnden säkerställer att beslutade riktlinjer och rutinbeskrivningar 
(arbetssätt mm) tillämpas. 

 Att socialnämnden ökar och tydliggör sin styrning av vikariehanteringen 
exempelvis via tydliga målsättningar för området.   

 Att socialnämnden följer upp effekterna av förändrad 
förvaltningsorganisation och säkerställer att internkontroll inom 
personalområdet genomförs. 

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden ökar sin styrning och vidtar 
åtgärder när det gäller vikariehanteringen. Detta är extra väsentligt då bristen 
på vikarier inom skolan är stor.  

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden följer upp och kontrollerar 
vikariehanteringen och dess konsekvenser för verksamheten och ekonomin.   
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 

angeläget att göra en granskning av vikariehanteringen inom socialnämnden samt 

barn-, utbildning- och kulturnämnden.   

Tillgång till kompetent personal i tillräcklig omfattning är väsentligt för en god 

kvalitet i kommunal verksamhet. Om vikariehanteringen inte fungerar finns risk för 

brist på kontinuitet, försämrad kvalitet och ökade kostnader.  

Kommunen redovisar ökad sjukfrånvaro samt ökade kostnader för vikarier. 

2.2. Syfte och kontrollmål 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämndens respektive barn-, 

utbildning- och kulturnämndens vikariehantering sker på ett ändamålsenligt sätt 

och med tillräcklig intern kontroll. 

2.3. Revisionskriterier 
Kommuninterna beslut och riktlinjer 

2.4. Kontrollmål 
 Finns en ändamålsenlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller 

vikariehantering?  

 Är nämndernas strategiska styrning tillräcklig? Fokus mot mål, riktlinjer och 
strategier. Tillämpas i så fall fastställda mål, riktlinjer och strategier på avsett 
vis? 

 Vidtar nämnderna ändamålsenliga åtgärder (för personalplanering1 och 
bemanning2) för att säkerställa en effektiv och stabil personalförsörjning?  

 Sker en tillräcklig uppföljning och utvärdering inom området? 

 Förekommer erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel inom 
området? 

2.5. Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom analys av kommunintern dokumentation 

inom området (bl.a. styrkort, verksamhetsplan, dokumenterade rutiner samt 

fördjupad delårsrapport). Därutöver har intervjuer genomförts med 

förvaltningschefen för barn-, utbildning- och kulturverksamheten samt 

avdelningschef controller/bemanning och enhetschefer inom socialförvaltningen. 

Granskningen har avgränsats till Socialnämnden och Barn-, Utbildning- och 

Kulturnämnden. Granskningen har inte omfattat schemaläggningsprocessen. I tid 

avgränsas granskningen huvudsakligen till år 2015.  

                                                             
1 Personalbehov över 14 dagar-6 månader. 
2 Personalbehov under 14 dagar. 
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3. Granskningsresultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från genomförd granskning. Respektive 

avsnitt avslutas med en revisionell bedömning kring de iakttagelser som gjorts. 

3.1. Ansvars- och arbetsfördelning  
Vikariehantering regleras i socialnämndens och barn-, utbildning- och 

kulturnämndens reglementen och delegationsordningar samt socialförvaltningens 

beslut om organisation socialförvaltningen, 2013-11-25. 

Av dokumentanalys och intervjuer framgår att: 

3.1.1. Ansvar på politisk nivå 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens åtaganden inom 

socialtjänstområdet. Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör kommunens 

uppgifter inom barnomsorg, det offentliga skolväsendet samt den kulturella 

verksamheten. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna årligen resurser för att 

fullgöra dessa uppdrag. Nämnderna ansvarar för att dimensionera verksamheten 

utifrån tilldelade resurser. Detta gäller bl.a. inom personalområdet. 

Båda nämnderna är anställningsmyndighet för personalen inom nämndernas 

respektive verksamhetsområden. Nämnderna har möjlighet att delegera 

beslutsbefogenheter inom personalområdet, till exempel ingående och avslutande 

av anställningsförhållanden. 

3.1.2. Ansvar på förvaltningsnivå 

Socialnämndens verksamhet 

Förvaltningschef har delegerats beslutanderätt för anställning och lönesättning vid 

rekrytering av personal inom förvaltningen, tillsvidare och tidsbegränsade 

anställningar mer än sex månader. Vidaredelegering får ske.  

 Anställning och lönesättning (vid rekrytering) av övrig personal, inom 
förvaltningen, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar över sex månader 
har vidaredelegerats till respektive chef/arbetsledare.  

Anställning av övrig personal för högst sex månader är enligt delegationsordning 

ren verkställighet. Av intervjuer framkommer att det inte är tydligt vad som avses 

med formuleringen. 

 Anställning och lönesättning av tidsbegränsat anställda för högst sex månader 
beslutas av respektive chef/arbetsledare. 

 Anställningar för högst 14 dagar beslutas av respektive chef/arbetsledare eller 
av chef/arbetsledare utsedd tjänsteman.  

 Varsel om att tidsbegränsade anställning upphör beslutas av respektive 
chef/arbetsledare eller av chef/arbetsledare utsedd tjänsteman. 
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Respektive chef/arbetsledare har ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och 

budget. Av det följer att respektive chef/arbetsledare har ansvar för 

personalplaneringen. Arbetsledare/chef ansvarar för att:  

 Rutiner för omfördelning av personal inom ett område finns och fungerar. 
Avdelningschef är ansvarig för att rutiner för omfördelning av personal mellan 
enhetschefernas områden finns och fungerar. 

 Samverkan sker med enheten för central administration enligt de rutiner som 
utarbetats. 

 Beordra ut personal på övertid enligt beslutad rutin.  

 Även sjuksköterskor har även rätt att beordra ut personal på övertid enligt 
beslutad rutin. Det kan inte styrkas att denna rutin följs.  

 Tillstyrka, bevilja, avslå och samordna personalens ledigheter och semester 
samt godkänna tidrapporter enligt riktlinjer. 

 Upprätta riktlinjer och genomföra introduktioner och bredvidgångar3 av ny 
personal och elever. 

Socialförvaltningens bemanningsenhet ansvarar bland annat för: 

 Stödja/handleda chefer/arbetsledare vad gäller rekrytering och bemanning. 

 Poolpersonal enligt riktlinjer. 

 Samordna kontinuerliga träffar för kvalitetssäkring/internkontroll genom 
internkontrollgruppen. Av granskningen framkommer att internkontroll-
gruppen har bestått av enhetschefer i verkställigheten, enhetschefer inom 
avdelningen controller/bemanning samt avdelningschef controller/bemanning. 
Internkontrollgruppen träffas inte hösten 2015 p.g.a. upplevd brist på resultat. 
Av intervjuer framkommer att orsaken uppfattas vara problem att förankra 
internkontrollgruppens beslut inom socialförvaltningen. Vi noterar att arbetet 
med internkontroll avses fortsätta i annan form under 2016. 

Bemanningsenheten finns inte upptagen som delegat i socialnämndens 

delegationsordning. Vi noterar att det av rutin framtagen innan nuvarande 

förvaltningsorganisation framgår att endast central administratör har rätt att 

anställa extern vikarie. Idag anställs externa vikarier både av bemanningsenheten 

och av enhetscheferna. 

Ansvarfördelningen som framgår av dokument ovan är inte fullt ut förankrad inom 

socialförvaltningen. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhet 

Förvaltningschef har delegerats beslutanderätt för anställning och lönesättning vid 

rekrytering av personal inom förvaltningen tidsbegränsade anställningar mer än sex 

månader. Vidaredelegering får ske.  

Förvaltningschefen har vidaredelegerat anställning och lönesättning vid rekrytering 

av övrig personal, inom förvaltningen tidsbegränsade anställningar upp till sex 

månader till förskolechef/rektor. Anställningar upp till 14 dagar har 

vidaredelegerats till förskolechef/rektor eller av denne utsedd tjänsteman.  

                                                             
3
 Inskolning på arbetsplats 



Vikariehantering inom socialnämndens resp barn- utbildning- och kulturnämnden 

December 2015 
Gällivare kommun 5 av 14 
PwC 

 

Anställning av övrig personal för högst sex månader är enligt delegationsordning 
ren verkställighet.  

3.1.3. Organisation och arbetsfördelning 

Socialnämndens verksamhet 

Socialförvaltningens bemanningsenhet är en del av avdelningen controller/ 

bemanning. Bemanningsenheten består av två enheter; central administration LP 

samt resurspool. Enheterna leds av varsin enhetschef. Inom enheten central 

administration LP ingår verksamheterna central administration samt långtidspool. 

Det ska finnas en dokumenterad arbetsfördelning mellan enheten central 

administration, arbetsledare/chef och arbetsgrupper. Respektive verksamhet har i 

uppdrag att tydliggöra arbetsfördelningen/utarbeta rutiner för sin arbetsplats 

avseende: 

 Anställningar/introduktion: tillsvidareanställningar, visstidsanställningar – 
planerad frånvaro ej akutrekrytering, sjuk-frisk-vabanmälan, anställningsbevis. 

 Övrig personalplanering: hålla koll på långtidspoolen, förlänga eller varsla till 
vakansen, hålla koll på semesterdagar, vikaruppföljning LASS (SFB), 
utbildningsplanering, omfördelning av personal. 

Rutiner för vikarierekrytering via bemanningsenheten finns dokumenterade. Av 

rutinerna framgår arbetsfördelning vid akut rekrytering. Rutinerna innehåller en 

prioriteringsordning utifrån vilken personal tillsätts. Det kan inte styrkas att 

prioritetsordningen är förankrad inom socialförvaltningen. 

I arbetsuppgifterna för bemanningsenheten ingår att utifrån riktlinjer bl a: 

 rekrytera och introducera visstidsanställd personal inom området, samordna 
övergripande semesterplanering inför sommaren, samverka i planering för 
introduktioner och bredvidgång tillsammans med chefer, ta emot sjuk- och 
vab-anmälan för personliga assistenter och ensamarbetet arbetsgrupper, 
ansvara för stöd i rekryteringen för externa assistansanordnare. Av 
granskningen framkommer att bemanningsenheten har svårt att svara upp mot 
de förväntningar och behov som verksamheterna uttrycker. 

Det finns en rutin för långtidspoolen. Rutinen beskriver poolpersonalens uppdrag4, 

personalplanering – beställning av ersättare längre än 14 dagar, långtidspoolens 

tillhörighet, arbetsmiljö, ledigheter, övertalighet av poolpersonal samt behov av 

personal.  

  

                                                             
4
 Långtidspoolens uppdrag är att täcka behov av frånvaro inom alla socialförvaltningens verksamhet-

er. Långtidspool täcker i första hand behov som är 14 dagar och längre. När förvaltningen har ökat 
behov av korttidsvikarier t ex semesterperiod kan Långtidspool placeras i Resurspool.  
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Det finns en uppdragsbeskrivning5 för resurspoolen. Uppdragsbeskrivningen 

innehåller information om verksamheten samt information till anställda i 

resurspolen avseende t.ex. sjuk-och friskanmälan – vab, ledigheter, introduktion på 

arbetsplatser, basplacering, arbetsmiljö, delegering. Av dokumentet framgår inte 

beslutad av eller om bestämmelserna gäller tills vidare eller till och med ett visst 

slutdatum. 

Daglig arbetsplanering ska göras i respektive arbetsgrupp i verkställigheten. Vid 

behov kan arbetsgruppen omfördela personal inom sitt arbetsområde. Om 

omfördelning inte kan göras, kontaktas arbetsledare/chef. Arbetsgruppen ska även 

ta emot anmälningar om sjukdom och VAB enligt riktlinjer.  

Om arbetsgruppen bedömer att det inte går att omfördela personal på området 

enligt chefens rutin, kan de beställa vikarier via bemanningsenheten. Av 

granskningen framkommer att kompetens att arbeta med omfördelning av personal 

skiljer sig åt mellan arbetsgrupperna, vilket kan påverka antalet beställningar av 

vikarier till bemanningsenheten. 

Sommarrekryteringsprocessen är kartlagd. Det arbetssätt som beskrivs där är tänkt 

att tillämpas även vid övrig vikarieanskaffning. Ett arbete för att förankra 

arbetsfördelningen som beskrivs i processen har genomförts. Av intervjuer 

framkommer att arbetsfördelningen inte tillämpats fullt ut p.g.a. av upplevd brist på 

förankring i organisationen.  

Det finns olika rutiner för uppföljning av vikariernas arbetsprestation innan denne 

når företräde eller inlasning/inkonvertering enligt LAS inom förvaltningen. I vilken 

utsträckning dessa rutiner är kända och efterlevs kan inte styrkas. 

Det kan inte styrkas hur det säkerställs att överrenskomna arbetsätt inom området 

tillämpas. Syftet med internkontrollgruppens arbete var att säkerställa detta. Som 

framgår ovan har inte syftet uppnåtts med internkontrollgruppen. Vi noterar att 

bemanningsenheten har börjat använda kvalitetsledningssystemets6 rutin för 

avvikelsehantering vid avvikelser i arbetsprocessen vikarieanskaffning.   

Organisation och arbetsfördelning som framgår i dokumenten ovan är inte 

förankrade inom socialförvaltningen.  

Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet 

Av intervjuer framgår att det finns 4 administrativa funktioner inom förskola och 6 

administrativa funktioner inom skolverksamheten. De administrativa funktionerna 

är knutna till förskolecheferna/rektorerna.   

                                                             
5
 Resurspoolen har i uppdrag att täcka den akuta frånvaron av ersättare inom vård och omsorg i soci-

alförvaltningen. I resurspoolen finns 28 undersköterskor anställda. I första hand planeras resurspoo-
lens personal in på akuta frånvaron. Om verksamheterna har behov av ytterligare ersättare ansvarar 
rekryterarna över rekryteringen av undersköterskor, skötare, vårdbiträde, barnskötare och ekonomibi-
träde till socialförvaltningens verksamheter. På bemanningsenheten arbetare fyra årsarbetare. Rekry-
terare måndag – söndag 06.30-16.45. Personalen i resurspoolen har en basplacering i någon verksam-
het 
6 Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens föreskrift 
2011:9 
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De administrativa funktionerna sköter även den s k vakanshanteringen inom 

respektive verksamhet, när det gäller tillsättningar per timme eller dag. Attestering 

av tidrapporter sker i efterhand av förskolechef/rektor.  

De administrativa funktionerna ansvarar för vakanshanteringen en vecka var, enligt 

ett rullande schema. Den vecka de har ansvaret så börjar de en timma tidigare på 

morgonen.  

Av intervjuer framgår att rektorerna sköter längre tillsättningar. Det är dock 

otydligt vart gränsen går mellan de tillsättningar som sköts av de administrativa 

funktionerna och rektor. Dokumenterade rutiner för vikariehantering saknas i 

verksamheterna, men tillvägagångssättet uppges vara känt bland de administrativa 

funktionerna. 

Inom förskolans verksamhet finns en sorts ”vikariepool”. Denna pool utgörs av 20 

stycken anställda som utgör utökad grundbemanning. Dessa medarbetare är knutna 

till en placering vid en förskola när de inte vikarierar på annan förskola. Av 

intervjuer framgår dock att de flesta av dessa medarbetare har blivit anställda på 

längre vikariat och att det nu endast finns ett fåtal tillgängliga för kortare vikariat.   

Vikariepool, i form av överanställningar, saknas för närvarande inom skolans 

verksamhet. Istället hämtas vikarier till skolans verksamhet främst via Time Care 

Poolsystemet (TCP). Av intervjuer framgår att detta system inte upplevs fungera 

helt tillfredsställande för verksamheterna. Vid användandet av Time Care går en 

förfrågan ut till ett flertal personer som registrerats som vikarier i systemet. Den 

person som först besvarar förfrågan får det aktuella vikariatet. Detta innebär att 

verksamheten har liten möjlighet att själva välja vikarie och att kontinuiteten blir 

bristande, då det ofta kan komma olika vikarier. Utöver ovanstående 

tillvägagångssätt har även i olika omfattning rektorerna tillgång till ”egna” vikarier 

som de kan använda sig av då det behövs.  

Tillgången till vikarier upplevs, enligt intervjuer, relativt god inom förskolans 

verksamhet. Det kan dock finnas vissa svårigheter att hitta vikarier vid större 

utbildningsinsatser. Inom skolans verksamhet upplevs dock tillgången till vikarier 

bristfällig.  

 Revisionell bedömning 3.1.  
Ansvarsfördelningen avseende vikariehantering bedöms vara ändamålsenlig. 

Bedömningen baseras på att kommunens styrdokument i rimlig grad reglerar 

ansvarsfrågan inom personalområdet. Vi bedömer dock att det finns en otydlighet i 

båda nämndernas delegationsordningar när det gäller vad som avses med 

”verkställighet” vid rekryteringar < 6 månader.  

Arbetsfördelningen bedöms i begränsad utsträckning vara ändamålsenlig inom 

socialnämndens verksamheter. Vi uppmärksammar att önskvärt arbetssätt i hög 

grad är dokumenterat i riktlinjer och rutinbeskrivningar. Det är dock svårt att 

styrka att dessa arbetssätt tillämpas i verksamheterna.   
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Arbetsfördelning inom barn- utbildning- och kulturnämndens verksamheter 

bedöms vara ändamålsenlig. Vi uppmärksammar att vikarieanskaffning till stor del 

sköts av administratörer, vilket avlastar förskolechefer och rektorer. Dock återfinns 

inga dokumenterade riktlinjer eller rutinbeskrivningar som stöd för 

administratörernas arbete. Vi anser det vara väsentligt att den som är ekonomiskt 

och verksamhetsmässigt ansvarig (förskolechef/rektor) utfärdar tydliga riktlinjer 

när det gäller vikariehantering.  

Vi uppmärksammar att bemanningsenheten inom socialförvaltningen har svårt att 

svara upp mot de förväntningar och behov som verksamheterna uttrycker 

Vi uppmärksammar att användningen av TCP inom BUoK-förvaltningen i dagsläget 

har svårt att svara upp mot de förväntningar och behov som verksamheterna 

uttrycker. 

Rekommendationer 

 Att socialnämnden säkerställer att beslutade riktlinjer och rutinbeskrivningar 
tillämpas. 

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden överväger att riktlinjer/rutiner för 
vikarieanskaffning upprättas. 

3.2. Nämndernas strategiska styrning och 
åtgärder 

Av dokumentanalys och intervjuer framgår att: 

3.2.1. Styrning på politisk nivå 

Socialnämnden 

Socialnämndens strategiska styrning och åtgärder inom området sker genom beslut 

om styrkort och verksamhetsplan samt fördjupad delårsrapport. 

Socialnämnden har i styrkort 2015-17 fattat beslut om målen: rätt service till rätt 

kostnad, engagerade, friska och motiverande medarbetare som har bärighet på 

området. Nämnden har inte fattat beslut om några specifika mål om 

vikariehantering. 

Av socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 framgår att: 

 Arbete som syftar till effektivisering av personalplanering med brukarfokus 
kommer att starta. Socialnämndens mål är att ha engagerade, friska och 
motiverade medarbetare samt att sjukfrånvaron ska minska. Som en del i det 
kvalitativa systematiska arbetsmiljöarbetet, och för att säkerställa kompetenser 
hos medarbetare, kommer introduktioner och årliga återkommande 
utbildningar att planeras för. 

Av socialnämndens fördjupande delårsrapport 2015 framgår att: 

 Socialnämnden har identifierat att framtida utmaningar gällande medarbetare 
inom socialnämndens ansvarsområde är att bibehålla kompetens och 
kompetenshöjning av befintlig personal, rekrytering av ny personal samt 
resurser för introduktionsprogram.  
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Barn-, utbildning - och kulturnämndens strategiska styrning och åtgärder inom 

området sker främst genom beslut om verksamhetsplan. Av verksamhetsplan 2015 

framgår följande målsättningar för nämnden: 

 Friska, nöjda och motiverade medarbetare.  

 Säkra kompetens- och personalförsörjning inom nämnden.  

I verksamhetsplanen anges även att alla lärare ska vara behöriga.  

Nämnden har i juni behandlat en motion som föreslår att en vikariepool ska 

inrättas för Gällivare kommuns skolor. Nämnden beslutar att motionen ska 

behandlas på nämndens sammanträde i september. Granskningen visar att 

kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen i november. I motionen 

föreslås att ett försök med att anställa fasta vikarier ska göras under vårterminen 

2016 och kostnaden beräknas rymmas inom tilldelad ram. Arbetsutskottet lämnar 

vid detta tillfälle inget förslag till beslut till styrelsen. 

3.2.2. Styrning på förvaltningsnivå 

Socialnämndens verksamhet 

Socialförvaltningens styrning och åtgärder inom området sker genom beslut om 

handlingsplaner och uppdragsbeskrivningar. 

I socialförvaltningens handlingsplan 2015 finns under socialnämndens mål ”Rätt 

service till rätt kostnad” aktiviteten” kvalitetssäkringssystem för hemtjänsten”.  

 Socialförvaltningen har 2015-04-28 beslutat om uppdragsbeskrivning för 
kvalitetsäkringssystem för hemtjänsten, en del av uppdraget ”effektivisering av 
personalplanering med brukarfokus” där även aktiviteten 
”bemanningsakademin”7 ingår.  Av uppdragsbeskrivningen framgår syfte8 m.m.  

Under socialnämndens mål ”Engagerade, friska och motiverade medarbetare” finns 

aktiviteten ”hållbar personalförsörjning - rätt introduktion” och ”hållbar 

kompetensförsörjning”.  

 Socialförvaltningen har 2015-08-13 beslutat om uppdragsbeskrivning för 
hållbar personalförsörjning. Av uppdragsbeskrivningen framgår syfte9 m.m.  

 Socialförvaltningen har 2015-08-13 beslutat om uppdragsbeskrivning för 
hållbar kompetensförsörjning. Av uppdragsbeskrivningen syfte10 m.m.  

Det finns handlingsplaner för år 2015 för avdelningen controller/bemanning samt 

enheterna central administration och resurspoolen. Av handlingsplanerna framgår 

inom vilka områden avdelningen och enheterna ska arbeta.  

                                                             
7 Samtliga enhetschefer utbildas i bemanningsekonomi. 
8 Att införa system för att kvalitetssäkra insatserna till brukarna inom ordinärt boende samt att säker-
ställa att resurserna planeras effektivt och kostnadsmedvetet.  
9
 Bibehålla och tillförsäkra tillgång till utbildad personal inom socialförvaltningens verksamhetsområ-

den. 
10

 Tillförsäkra baskompetens för samtlig personal för att säkerställa kvalitén inom socialtjänstens 

verksamhetsområden. 
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För att stödja socialnämndens mål ”Rätt service till rätt kostnad” ska avdelningen 

arbeta med: 

 förändrad ledningsorganisation: internkontroll, effektivisering av 
personalplanering med brukarfokus, rekryteringsprocess sommaren 2015, 
tydlig process för rekrytering av vikarier till vård och omsorg, resurspoolen 
organiserad så att behov av vikarier inom prioriterade områden täcks upp, 
verktyg för att följa upp beställningar av vikarier, nyckeltal för uppföljning av 
rekrytering av vikarier. 

För att stödja socialnämndens mål ”Engagerade, friska och motiverade 

medarbetare” ska avdelningen bl.a. arbeta med: 

 sjuktal, hållbar personalförsörjning – rätt introduktion 

I socialförvaltningens handlingsplaner är det inte tydligt vilket uppdrag 

förvaltningens verkställighet har inom området vikariehantering. Av granskningen 

framkommer att det kopplat till socialnämndens förvaltningsorganisation uppfattas 

otydligt vilka delar av organisationen som har ett stödjande respektive styrande 

uppdrag. 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

BUoK-förvaltningens styrning och åtgärder inom området sker främst genom beslut 

om handlingsplaner, vilka utgår från nämndens upprättade verksamhetsplan för 

året.  

Granskningen visar att handlingsplan för år 2015 inte innehåller några aktiviteter 

som rör vikariehanteringen inom verksamheterna. Av intervjuer framgår dock att 

förvaltningen har för avsikt att i 2016 års handlingsplan identifiera vilka aktiviteter 

som ska vidtas med anledning av nämndens (eventuella) beslut om utökad 

grundbemanning inom skolan.  

3.2.3. Riktlinjer och rutiner 

Socialnämndens verksamhet 

Socialförvaltningen har beslutat om riktlinjer och rutiner inom områdena: 

 Långtidspool, behörigheter, rutin, varsel, årsplanering beställning. 
Nyanställning, introduktion nyanställda checklistor, implementering process 
sommarrekrytering, utvärdering process sommarrekrytering samt rutin 
belastningsregister. Resurspool, introduktion av nyanställda inom 
resurspoolen, information om bemanningsenhetens uppdrag.  Ansökningar till 
vikariat inom vård och omsorg. Av rutinen framgår förvaltningens strävan att 
alla som arbetar inom vård- och omsorg ska ha en formell utbildning inom 
vård- och omsorg. Av granskningen framkommer svårigheter att rekrytera 
vikarier, vilket gjort att rutinen inte tillämpas. Rutin för mottagande och 
handläggning av asylsökande, som söker arbete. Omfördelning mellan 
verksamheter 

Av rutinerna framgår vilken tjänsteman som tagit fram riktlinjen, rutinen vem som 

beslutat, från och med när den gäller samt vilken verksamhet som omfattas av 

bestämmelserna. Vi noterar att det inte alltid framgår om bestämmelserna gäller 

tills vidare eller till och med ett visst slutdatum.   
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Det kan inte styrkas att rutinerna är förankrade inom socialförvaltningen, vilket 

påverkat i vilken utsträckning de tillämpas.  

Det framgår inte av socialnämndens kvalitetsledningssystem hur vikariehantering 

ska fungera, d.v.s. riktlinjer och rutiner ovan uppfattas inte som delar av 

kvalitetsledningssystemet. 

Någon resursfördelningsmodell11 som tar hänsyn till brukarnas vårdtyngd tillämpas 

inte idag. Det finns inte någon tydlig styrning för att säkerställa att det finns den 

bemanning som krävs för att utföra verksamheternas uppdrag. Av granskningen 

framkommer att grunden för verksamheternas bemanningskrav ska vara brukarnas 

genomförandeplaner. Det kan inte styrkas att samtliga brukare har 

genomförandeplaner.  

Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet 

Av intervjuer framgår, som tidigare nämnts under avsnitt 3.1.3, att det saknas 

rutiner/riktlinjer för vikariehantering inom förskolans och skolans verksamhet. Det 

arbetssätt som tillämpas uppges vara känt bland förskolechefer/rektorer och de 

administrativa resurserna.  

Revisionell bedömning 3.2. 

Socialnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms till övervägande del 

tillräcklig. Bedömningen baseras på att nämnden i rimlig grad kan styrka att den 

utövat tillräcklig styrning inom området. Målsättningar finns som berör 

granskningsområdet. Dock saknas specifika målsättningar för området 

vikariehantering.  

Vi bedömer att nämnden i begränsad utsträckning säkerställt att upprättade rutiner 

och riktlinjer tillämpas. 

Det är en brist att vikariehanteringen inte är en integrerad del av nämndens 

kvalitetsledningssystem. Det finns ingen styrning som säkerställer den bemanning 

som krävs för att utföra verksamheternas uppdrag. Det är otydligt vilket uppdrag 

verkställigheten har inom området vikariehantering.  

Barn-, utbildning och kulturnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms 

för närvarande i begränsad utsträckning vara tillräcklig. Nämnden har beslutat om 

målsättningar och strategier som berör personal och kompetensförsörjning, dock 

berörs inte vikariesituationen specifikt. Nämnden har också behandlat ett förslag 

om inrättande av vikariepooler, dock har ännu inget beslut fattats i frågan.  

Rekommendationer 

 Att socialnämnden ökar och tydliggör sin styrning av vikariehanteringen exempelvis 
via tydliga målsättningar för området.   

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden ökar sin styrning och vidtar åtgärder när 
det gäller vikariehanteringen. Detta är extra väsentligt då bristen på vikarier inom 
skolan är stor.   

                                                             
11

 Modell för att säkerställa relevant tilldelning av resurser till verksamheten 
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3.3. Uppföljning och utvärdering  
Av dokumentanalys och intervjuer framgår att: 

3.3.1. Verksamhetsuppföljning 

Socialnämnden 

Någon särskild uppföljning av ny organisation socialförvaltningen kan inte styrkas.  

Någon särskild uppföljning eller utvärdering av vikariehanteringen till 

socialnämnden i övrigt kan inte styrkas. Vi noterar att nämnden har under året fått 

muntlig information av bemanningsenheten. 

På förfrågan har antalet beställda vikariepass till bemanningsenheten åren 2013, 

2014 samt t.o.m. 15 november 2015 redovisats. Vi noterar att antalet beställda pass 

2013 uppgick till 31 933, 2014 35 051 samt under 2015 hittills uppgått till 57 046. 

Verkställigheten har inte genomfört någon särskild uppföljning eller utvärdering av 

arbetet med vikariehantering. Den uppföljning och utvärdering som genomförts har 

avdelningen bemanning/controller ansvarat för. 

I socialnämndens verksamhetsberättelse per augusti 2015 bedöms: 

 Måluppfyllelse ej nås för målet ”Rätt service till rätt kostnad”. 

 Måluppfyllelse ej nås för målet ”Engagerade, friska och motiverade 
medarbetare”. Sjukfrånvaron har stigit från 8,8 % 2013 till 9.3 % 2014. 
Sjukfrånvaro för delåret 2015 är 9,5 procent.  

 I grunden är sjuktalen bland medarbetare höga, vilket innebär att 

verksamheterna har svårigheter att under vissa perioder bemanna 
verksamheterna.  

I avdelningen controller/bemannings delsårsrapport per augusti 2015 följs 

avdelningens aktiviteter för att nå nämndsmålen upp: 

 Måluppfyllelse bedöms för framtagande av process, implementering samt 
uppföljning och åtgärdsplan (rekryteringsprocessen sommaren 2015).  

 Delvis måluppfyllelse bedöms för analys och åtgärdsplan (internkontroll), 
inventering av kompetensutvecklingsbehov i personalplanering, uppföljning av 
framtagen process för sommarrekryteringen, tydlig process för rekrytering av 
vikarier till vård och omsorg, resurspoolen organiseras så att behov av vikarier 
inom prioriterade områden täcks upp. 

 Arbetet med verktyg för att följa upp beställningar av vikarier, nyckeltal för 
uppföljning av vikarier har ej påbörjats. 

 Delvis måluppfyllselse bedöms för hållbar personalförsörjning – rätt 
introduktion. 

I socialnämndens internkontrollplan 2014 finns kontroll/aktivitet ”Riskbedömning 

i verksamhet - Redovisning av analys och åtgärder för riskbedömningar i 

verksamhet”. Bedömda riskområden: personalbemanning och planering samt rätt 

introduktion för chefer/arbetsledare vid anställning.  
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På de möten internkontrollgruppen hade under år 2015 behandlades t.ex. 

implementerings process semesterrekrytering, beställning av vikarier för natt-

tjänstgöring, samverkan rekrytering, personalplanering – långtidspool, 

introduktion för nyanställda, handlingsplan om det saknas vikarier inför 

sommaren, utvärdering sommarrekryteringsprocessen, bemanningsprocessen, 

kvalitetsledningssystem för socialförvaltningen följts upp och utvärderas. 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

Barn- utbildning- och kulturnämndens uppföljning och utvärdering inom området 
sker främst i verksamhetsberättelse, fördjupad delårsrapport inklusive 
internkontrollplan samt budgetuppföljning. 

Av nämndens fördjupade delårsrapport framgår att nämndens mål ”friska, nöjda 
och motiverade medarbetare” bedöms nå full måluppfyllelse. Målet att ”säkra 
kompetens- och personalförsörjning” bedöms nå delvis måluppfyllelse.   

I övrigt noteras att nämnden fått följande information: 

 Juni: Nämnden informeras, i samband med behandling av motion 
”vikariepool” om att det råder brist på vikarier i skolan. 

 Oktober 2015: Nämnden informeras av förvaltningschef om att det råder 
brist på timvikarier. Nämnden tackar för informationen. 

Av intervjuer framgår att nämnden vid sina verksamhetsbesök får information om 

vikarietillgången i verksamheterna.  

Någon särskild uppföljning eller utvärdering av vikariehanteringen till nämnden i 

övrigt kan inte styrkas. 

3.3.2. Ekonomisk uppföljning 

Socialnämndens verksamhet  

Av budgetuppföljning per augusti 2015 framgår att socialnämndens helårsprognos 

för 2015 är cirka – 2 mnkr.  

 Bemanningsenheten prognosticerar budget i balans för 2015.  

 Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott för 2015. Ett stort intag av extra 

personal under året har bidragit till resultatet. 

 Handikappomsorgen prognosticerar ett underskott för 2015. Resultatet beror 
på sjukfrånvaro, OB-kostnader, samt övertid under semesterperioden. 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

Det kan inte styrkas att nämnden under året har erhållit någon uppföljning/ 
utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för vikarier inom verksamheterna.  

 

Revisionell bedömning 3.3. 

Inom socialnämnden bedömer vi att uppföljning och utvärdering av 

vikariehanteringen i begränsad utsträckning är tillräcklig. Vi uppmärksammar att 

nämnden kontinuerligt informeras om måluppfyllelse och muntligen informeras av 

bemanningsenheten. Vi saknar dock uppföljning och utvärdering av resultatet av 

förändrad förvaltningsorganisation och arbetssätt för vikariehantering.   
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Inom barn- utbildning- och kulturnämnden bedömer vi att uppföljning och 

utvärdering av vikariehanteringen i begränsad utsträckning är tillräcklig. Vi 

uppmärksammar att nämnden under året vid två tillfällen informerats om att det 

råder brist på vikarier. Dock kan det inte styrkas att någon djupare uppföljning (t ex 

omfattning, konsekvenser, kostnader mm) av området genomförts.  

Rekommendationer 

 Att Socialnämnden följer upp effekterna av förändrad förvaltningsorganisation. 

 Att Socialnämnden säkerställer att internkontroll inom personalområdet genomförs. 

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden följer upp och kontrollerar 
vikariehanteringen och dess konsekvenser för verksamheten och ekonomin.  

3.4. Erfarenhetsutbyte och goda exempel 
Genom de dokument som granskats och intervjuer som genomförts framgår att: 

Socialnämnden 

Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel inom området sker utifrån 

överenskommelser mellan olika enhetschefer. Till exempel uppges muntliga 

överenskommelser finnas om in- och utlåning av personal mellan olika enheter. 

Denna in- och utlåning av personal administreras av berörda enhetschefer. 

Bemanningsenheten deltar på nätverksträffar med andra kommuner som har 

samma systemleverantör (Time Care).  

Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

Erfarenhetsutbyte internt i kommunen sker i samband med träffar runt Time Care 

Pool-systemet. Visst erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel förekommer 

också externt med de andra kommunerna inom LKF.  

Kommentarer 3.4 

Vår uppfattning är att erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel externt 

med andra kommuner förekommer i begränsad omfattning. Internt i kommunen 

förekommer erfarenhetsutbyte i viss omfattning.  
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