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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet 
med granskningen är att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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2 Inledning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Att hemvården är bemannad med tillräckliga personella resurser med erforderlig 
kompetens är avgörande för kvaliteten. Hemvårdsarbetet kräver kompetens inom både 
socialt arbete och hälso- och sjukvård. Arbetet utgörs emellanåt av ensamarbete och 
företas i den enskildes hem. Bemanningsfrågan är särskilt problematiskt under 
semesterperioder då den ordinariepersonalen är lediga och vikarier behöver tas in. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att socialnämndens rutiner för bemanningen inom hemvården under sommaren 
behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
För att uppnå syftet kommer nedanstående revisionsfrågor att besvaras. 

- Ställs relevanta krav vid rekrytering av vikarier? 
- Genomförs tillräcklig introduktionsutbildning för vikarierna? 
- Är verksamheten fullt bemannad under sommaren?  
- Finns tillräckligt med personal med delegering att utföra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter?  
- Har antalet avvikelser ökat under sommarperioden?  
- Utvärderas sommarens verksamhet utifrån bemanningsfrågor så att lärdomar 

kan dras? 
Granskningen omfattar den öppna hemvården. Verksamhet inom särskilt boende är 
inte föremål för granskning.  

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier: 

- Kommunallag (2017:725)  
- Socialtjänstlag (2001:453) 
- Socialtjänstförordning (2001:937) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analyser av insamlat 
material ställt i relation till granskningens övergripande syfte och uppställda 
revisionskriterier. För att verifiera och komplettera dokumentstudierna har intervjuer 
med tillförordnad socialchef och enhetscheferna för hemvården genomförts. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Rekrytering och bemanning  

3.1.1 Annonsering  
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för att säkerställa bemanningen inom 
hemvården inför sommaren. En av enhetscheferna upprättade tillsammans med HR-
avdelningen en annons för rekrytering av sommarvikarier i januari 2021 där krav och 
önskemål på bemanningsprofil framgick. Annonsen upprättas för hela omsorgen och 
på så vis fyllde de ansökande i vilken utbildning de har, tidigare erfarenhet, om de har 
körkort och önskemål om verksamhet som de vill arbeta i. Utöver detta fyllde de 
ansökande i vilka veckor de är tillgängliga för arbete. Om en vikarie inte kan en hel 
period förekommer det att denne inte får ett fast schema utan istället lägger sig som 
tillgänglig i systemet TimePool och kallas in vid behov. Tidigare år har annonsen även 
delats i en Facebookgrupp för arbetssökande i Åstorp, vilket uppges ha gett resultat. 
Minimikravet för att arbeta som sommarvikarie inom hemvården i Åstorps kommun 
uppges vara att ha körkort och att ha fyllt 18 år. Däremot ställs inte krav på en viss typ 
av utbildning. Enhetscheferna lyfter att vid rekrytering läggs större vikt vid personliga 
egenskaper såsom initiativtagande, driv och ansvarskänsla.  
Enhetscheferna använder sig utöver den digitala annonsen av hemvårdsgruppernas 
veckobrev för att få in tips på lämpliga kandidater från ordinarie personal.  

3.1.2 Strategier gällande rekrytering  
Enhetscheferna har som ambition att redan under våren erbjuda sommarvikarierna en 
timanställning. Detta för att vikarierna ska kunna gå bredvid och få erfarenhet innan 
sommaren. Enhetscheferna uppger att fördelen med att erbjuda vikarierna en 
timanställning innan sommaren är även att vikarierna hinner testa på yrket innan 
sommaren, vilket uppges förhindra sena avhopp. Enhetscheferna gör bedömningen att 
denna strategi har varit välfungerande. Utöver detta har enhetscheferna som strategi 
att rekrytera några fler vikarier än vad som krävs för att täcka fasta scheman. Detta i 
syfte att skapa en timvikariebank för sommaren som kan vikariera för ordinarie 
timvikarier eller om tillfälliga avhopp alternativt ledigheter uppstår.  
Det förekommer även att sommarvikarier stannar kvar som timvikarier efter sommaren 
och återkommer som sommarvikarier sommaren därpå. På så vis är ett antal 
sommarvikarier ofta kända sedan tidigare och har viss erfarenhet, vilket uppges 
medföra ökad kontinuitet och trygghet i verksamheten.  
Det sker ingen formell samordning mellan rekryterande chefer inom socialförvaltningen 
kring urval av ansökande från den gemensamma annonsen utan cheferna går in 
löpande och väljer ut kandidater som är av intresse. Om en ansökande har specificerat 
att denne enbart vill arbeta på särskilt boende slussas däremot kandidaten direkt till 
berörda chefer. Enhetscheferna för hemvården upplever inte att det finns en intern 
konkurrens om kandidaterna.  
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Planen inför 2021 var att hålla gruppintervjuer, i syfte att spara tid och genomföra case-
övningar. Detta har dock inte varit genomförbart under pandemin. Istället har 
intervjuerna genomförts via digitala kanaler eller individuellt. Ambitionen är dock att 
genomföra gruppintervjuer inför sommarbemanningen 2022.  

3.1.3 Rekrytering inför sommaren 2021 
I april 2021 hade cirka 400 ansökningar inkommit inför sommaren och rekryteringen av 
sommarvikarier var ännu inte avslutad. Enhetscheferna genomför själva ett urval bland 
ansökningarna och genomför intervjuer löpande under våren. Inom ett av 
hemvårdsområdena saknades i april 2021 cirka 5 av 15 sommarvikarier. Rekrytering 
av sommarvikarier till det andra hemvårdsområdet uppgavs ligga mer i fas. 
Enhetscheferna gör bedömningen att rekryteringsprocessen generellt är 
välfungerande. 
Enhetscheferna upplever inte någon problematik med att rekrytera vikarier som 
uppfyller kriterierna inför sommaren. Däremot är inte samtliga vikarier utbildade till 
undersköterskor och enhetscheferna har valt att anställa ett antal vikarier utan 
erfarenhet men som har ”rätt inställning” till yrket. Som nämnts ovan förekommer sena 
avhopp varje år och på grund av detta fick enhetscheferna rekrytera ett antal 
kompletterande sommarvikarier i slutet av juni 2020. I denna situation förekommer det 
att enhetscheferna får sänka kraven något, exempelvis rekrytera någon utan körkort.  
Hemvården i Åstorp har haft ett antal sökande från hemvårdsverksamheten i Klippans 
kommun, vilket enhetscheferna uppger beror på Åstorps kommuns goda rykte, att 
Åstorps hemvård kan erbjuda timanställning redan under våren och möjligheten att 
arbeta 100 procent under sommaren på ett fast schema. Däremot uppges löneläget 
vara något lägre inom hemvården i Åstorps kommun jämfört med närliggande 
kommuner.  

3.1.4 Bemanning  
Det finns ingen övergripande vikariepool för hemvården utan respektive 
enhetscheferna har sina vikarier som rings in vid behov. Däremot förekommer det att 
vikarier lånas mellan hemvårdsområdena. Enligt tillförordnad socialchef genomförs ett 
omtag med TimePool, vilket medför att timvikarierna kan arbeta 100 procent fördelat på 
flera olika verksamheter.  
Vid behov av timvikarier bistår enhetschefernas chefstöd med att ringa in ersättare, 
vilket uppges vara en tidskrävande process. Chefsstöden upprättar ofta listor inför 
helgerna kring vilka timvikarier som finns tillgängliga vid behov. Chefsstöden arbetar 
med detta även under sommaren. Ett antal medarbetare inom arbetsgrupperna har 
lärts upp för att hantera bemanningen på helgerna i de fallen chefsstöden är 
frånvarande. Under sommaren vikarierar enhetscheferna för varandra med stöd från 
chefen för korttids- och nattverksamheten. 

3.1.5 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det i huvudsak ställs relevanta krav vi rekrytering av 
sommarvikarier. Detta utifrån att det inom ramen för ordinarie rekryteringsprocess av 
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personal inför sommaren ställs krav på körkort och att vikarierna ska vara minst 18 år. 
Utöver detta gör enhetscheferna för hemvården en bedömning utifrån personlig 
lämplighet. Vi bedömer att enhetscheferna för hemvården inte har möjlighet att ställa 
krav på att samtliga vikarier ska vara utbildade undersköterskor utifrån tillgänglig 
kompetens som finns att tillgå.    
Inom ramen för granskningen har vi inte fått några indikationer på att enhetscheferna 
för hemvården inte lyckas rekrytera tillräckligt med sommarvikarier för att säkerställa att 
verksamheten är fullt bemannad under sommaren.  

3.2 Introduktionsutbildning  
Varje år genomförs under vecka 24 en vikarieintroduktion för hemvården. Det är 
enhetscheferna för hemvården som planerar introduktionen och bokar in 
förflyttningsutbildning med sjukgymnast och arbetsterapeut. Viss utbildning ges även 
av sjuksköterskorna och teamledarna kring olika verksamhetsfrågor. Under 
vikarieintroduktionen presenterar även enhetscheferna och chefstöden sig för 
vikarierna.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en av enhetscheferna för hemvården har 
utöver detta framarbetat ett digitalt utbildningsmaterial som samtliga vikarier inom 
socialförvaltningen ska ta del av. Det finns dock inget krav på att vikarierna ska ta del 
av utbildningsmaterialet innan de börjar arbeta. Utbildningsmaterialet består av 
utbildningar inom nedanstående områden:  

- Förflyttningsteknik - förflyttning med personlyft 
- Förflyttningsteknik - manuella förflyttningar 
- Basala hygienrutiner 
- Medicindelegering  
- Palliativ vård 
- Demens (grundkurs) 
- Bemötande vid demenssjukdom 
- Social dokumentation (grundkurs) 
- Smärta hos äldre (grundkurs) 

I årsskiftet 2020/2021 infördes en ny utbildningsportal för socialförvaltningen och 
utbildningsmaterialet finns således tillgängligt på portalen. På så vis utbildas vikarierna 
både teoretisk via utbildningsportalen och praktiskt under introduktionsveckan 
tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut.  

3.2.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarvikarierna inom hemvården i Åstorps kommun genom 
utbildningsmaterialet i huvudsak får tillräcklig introduktionsutbildning för att kunna 
utföra sitt uppdrag.   
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3.3 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter  
Vid tidpunkten för granskningen pågår en områdesindelning inom hemvården som 
syftar till att utveckla professionerna i grupperna gällande bland annat delegeringar av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter inom HSL1. Enhetscheferna gör bedömningen att flertalet 
undersköterskor vill ha utmaningen att få delegerade HSL-uppgifter, framförallt 
gällande distribuering av läkemedel. I slutändan är det dock sjuksköterskan som 
beslutar vem som får en HSL-delegering. Enligt uppgift brukar medarbetarna däremot 
vara mer tveksamma till att ge insulinsprutor enligt delegation.  
Inom ett av hemvårdsområdena uppstår ibland utmaningar kring att vikarier och 
ordinarie personal inte har de delegeringar som behövs. Enhetschefen uppger att inom 
hemvårdsområdet finns problematiken att vissa utbildade och erfarna undersköterskor 
efterfrågar vissa delegeringar men inte får det beviljat av distriktsköterskorna, vilket 
skapar problem både på sommaren och på helger.  
Vikarier tillsätts för två perioder och det är alltid 50 procent ordinarie personal i tjänst. 
Det är enligt uppgift arbetsledarens uppgift att tillse att det finns personal som kan 
utföra delegerade HSL-uppgifter. Enligt de intervjuade brukar det lösas inom teamen 
genom att vissa medarbetare fokuserar på att genomföra fler omsorgsuppgifter och 
andra medarbetare, som har delegation, på att ge läkemedel och insulinsprutor. Det 
förekommer även att medarbetare från exempelvis trygghetsboende lånas in för att ge 
insulin till en brukare som bor i närheten. Om det inte går att lösa på annat sätt kallas 
en sjuksköterska in för att ge exempelvis insulin. Enligt enhetscheferna vägs 
delegeringar inte in som en parameter i den strategiska planeringen av bemanningen 
inför sommaren.  
Antalet patientavvikelser kopplat till bemanning under sommaren har enligt uppgift inte 
ökat under sommarperioden. 

3.3.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det inom hemvården i Åstorps kommun emellanåt kan finnas 
brist på personal med delegering att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, både 
på helger och under semesterperioder. Huruvida detta beror på faktiskt brist på 
delegerad personal eller på bristande strategisk planering kan vi inom ramen för denna 
granskning inte uttala oss om. Däremot inkluderas inte delegeringar som en aspekt 
inför planeringen av bemanningen inför semesterperioder, vilket utgör ett 
utvecklingsområde för hemvården inom Åstorps kommun. Vi gör bedömningen att 
detta skulle kunna motverka chefernas upplevda brist på personal med delegering att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av statisk som visar antalet avvikelser 
under tidigare sommarperioder. Utifrån genomförda intervjuer gör vi bedömningen att 
avvikelserna i huvudsak inte har ökat under sommarperioden. Detta indikerar att 
arbetsledarna och teamen lyckas hantera bemanningen av delegerad personal på 
daglig/veckobasis genom kreativa lösningar. Däremot bör planeringen av delegerad 

 
1 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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personal inkluderas i den strategiska planeringen av sommarbemanningen i högre 
grad.   

3.4 Utvärdering av erfarenheter 
Utvärderingar har skickats ut till vikarierna efter avslutad sommarperiod 2020. Enligt 
uppgift diskuterades även sommarbemanningen på ett ledningsgruppsmöte efter 
avslutad sommarperiod 2020 och en plan lades för hur hemvården skulle arbeta med 
sommarvikarier inför nästkommande sommar. Lärdomar som drogs från 
sommarperioden 2020 var bland annat att anpassa kursen i förflyttningsteknik efter 
hemvårdens förutsättningar, att involvera MAS på ett annat sätt i introduktionen och att 
inleda rekryteringen av vikarier inför sommaren tidigare under våren.   

3.4.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv. Detta medför att lärdomar kan dras som förbättrar 
rekryteringen och bemanningen inför nästkommande semesterperiod.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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