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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat socialnämn-
dens styrning och säkerställande av att hemtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt.  
 
Vi har gjort följande iakttagelser och bedömningar: 
 

 Planeringsverktyg som introducerades under 2014 har implementerats och används 
på ett ändamålsenligt vis. Det finns goda rutiner framtagna för dess praktiska tillämp-
ning i verksamheten.  

 Det finns en systematisk fördelning av resurser baserad på hemtjänstgruppernas re-
spektive vårdtyngd. Detta resursfördelningssystem bidrar tillsammans med planerings-
verktyget till en god grund för fördelning av de personella resurserna inom ramen för 
tilldelad budget.  

 Planeringsverktyget bidrar en god uppföljning av utförda insatser, brukartid och belägg-
ningsgrad. Däremot saknas det uppgift om faktisk arbetstid.  

 Andelen tid hos brukare (brukartiden) i hemtjänsten ligger genomsnittligt på cirka 54 
procent. Total schemalagd tid (beläggningsgrad) är cirka 80 procent. Socialnämnden 
har inte antagit ambitionsnivåer för brukartid och beläggningsgrad.  

 Det är vår uppfattning att hemtjänstens nivåer för dessa mätetal är låga i förhållandevis 
till ambitionsnivåer från andra kommuner. En produktivitetsanalys baserad på det stat-
istiska underlaget för hemtjänsten visar att även mindre förbättringar i andelen brukartid 
kan innebära en avsevärd kostnadsbesparing alternativt en ökad grad av social service 
gentemot brukarna. Det är därför vår bedömning att avsaknaden av beslutade ambit-
ionsnivåer kan leda till ineffektivitet i hemtjänstverksamheteten.  

 
 
Vi rekommenderar socialnämnden att 
 

 anta ambitionsnivåer för brukartid och beläggningsgrad i syfte att styra hemtjänstverk-
samheten.  

 kontinuerligt följa upp brukartid och beläggningsgrad i syfte att utvärdera hemtjänst-
verksamheten.  

 tillse att det finns möjlighet att följa upp faktisk nedlagd tid av personal inom hemtjäns-
ten.  
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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 effektivitets- och kvalitetsarbete. För att kunna uppnå god 
effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten behövs ett tillförlitligt system för fördelning av 
resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering och uppföljning av 
hemtjänstens insatser. 

Under 2014 infördes ett nytt system för verksamhetsplanering inom vård och omsorg i Ystads 
kommun. Vidare inrättades ett stödteam, vilket är en förstärkt hemtjänstgrupp som kan ge ett 
utökat stöd i hemmet till den enskilde efter en sjukhusvistelse. Kostnaden för teamet har blivit 
högre än beräknat.    

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma socialnämndens styrning och säkerställande av att 
hemtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.   
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 

 Har det nya verksamhetssystemet implementerats? Tillämpas system och rutiner för 
planering och uppföljning av hemtjänstens insatser? 

 Överensstämmer omfattningen av beviljade hemtjänstinsatser med tilldelade 
personella resurser? 

 Finns det en organisation och styrning av personalresurser som medför ett effektivt 
resursanvändande?    

 Har socialnämnden en ändamålsenlig internbudget och resursfördelningsmodell? 

 Finns det en fungerande uppföljning av att beslutade insatser utförs? 

 

2.3.  Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Socialtjänstlagen 

 Eventuella kommunala mål och riktlinjer för verksamheten, beslutade av kommunfullmäk-
tige. 

2.4. Metod och genomförande 

Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier.  
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3. Styrning och organisation av hemtjänsten 

3.1. Organisation 

Socialförvaltningen är indelad i fyra områden varav vård och omsorg är ett. Hemtjänsten är 
organisatoriskt en del av vård och omsorg och leds av dess enhetschef. Hemtjänsten är geo-
grafiskt indelad i fem hemtjänstgrupper; Briggen/Svarte, Centrum, Hälsobacken, Löderup och 
Östra Förstaden. Till detta finns två funktionsbaserade grupper; demensteam och nattperso-
nal. Nattpersonalen är en egen resultatenhet med ansvar för brukare från samtliga geografiska 
hemtjänstgrupper. Hemtjänstgrupperna bestod i maj 2015 av ca 124 årsarbetare1 fördelat på 
ca 210 medarbetare. Vård och omsorg har för hemtjänsten tillgång till personal ur kommunens 
bemanningsenhet. Utöver enhetschefen består de övergripande funktionerna inom hemtjäns-
ten av planeringssamordnare och ekonomifunktioner. Utöver detta finns det ett vårdplanerings-
team som handlägger biståndsansökningar bestående av en biståndshandläggare, en sjuk-
sköterska och en sjukgymnast.  

3.2. Biståndsbeslut 

För att beviljas insatser av hemtjänsten krävs en ansökan till socialförvaltningens bistånds-
handläggare. Det är kommunmedlemmens eget ansvar att ansöka om stöd i hemmet. En an-
sökan görs skriftligen eller muntligen till kommunens biståndshandläggare varefter en utred-
ning om biståndsbehov genomförs. Ett flertal aspekter vägs in i en biståndsutredning så som 
behov, livssituation, egna resurser och önskemål. Biståndsbeslutet värderas utifrån den ansö-
kandes egna upplevda behov samt information som insamlas från läkare, sjuksköterskor och 
andra personer med god inblick i den ansökandes livssituation. När biståndshandläggarens 
utredning är färdigställd tas beslut om insatsens omfattning. Beslutet specificerar vilka insatser 
som beviljas och vilka som avslås. Detta beslut kan omprövas utifrån förändringar i brukarens 
behov. Likaså kan ett biståndsbeslut överklagas om det inte anses korrekt spegla brukarens 
behov.  
 
Vid beviljande av bistånd görs en beställning av till hemtjänstgrupperna. Insatsbeställningen 
verkställs i verksamhetssystemet Procapita omgående då det i dagsläget inte finns några vän-
tetider. Hemtjänstgruppernas planerare registrerar beställningen i planeringssystemet Laps 
Care tillsammans med ett antal parametrar som är baserade på specifika uppgifter såsom 
kompetens, kontaktmannaskap etc. Brukaren har också möjlighet att inkomma med önskemål. 
Hemtjänstgrupperna försöker i så stor utsträckning som möjligt tillgodose dessa önskemål. Det 
framkommer vid intervju att detta inte är att anses som en valmöjlighet då det inte alltid är 
möjligt att tillgodose brukarens önskemål.  

3.3. Resursfördelningssystem 

Resursfördelningssystemet ligger till grund för hemtjänstgruppernas budget. Systemet inför-
des under 2007 med Malmö stad som förlaga och reviderades under 2012. Tilldelningen utgår 
från ett poängsystem där antalet poäng reflekteras av brukarens grad av insatsbehov. Det är 
således vårdtyngden som avgör hemtjänstgruppernas budget. Av intervju framkommer att det 
var viktigt för socialnämnden att resurserna inte skulle mätas i form av tid utan genom poäng. 
Däremot användes tidsåtgång delvis som grund för poängvärderingen av insatser. Omfatt-
ningen av stödinsatser grundas på brukarens funktionshinder och hälsotillstånd. Detta reflek-

                                                
1 Årsarbetare mäts som antalet anställda omsatt i heltidstjänster 
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teras i resursfördelningssystemet. Insatserna kategoriseras i steg vilka innefattar specifika in-
satser. Resursfördelningssystemet innefattar fyra steg av insatser. Generellt omfattar ett högre 
steg insatser ur de lägre stegen, antigen helt eller delvis. 
 

 Steg ett omfattar brukare som ej har behov av dagliga insatser men innefattar bland 
annat städhjälp, klädvård, renbäddning, inköp, ärenden, sophantering, dusch en till två 
gånger per vecka och fönsterputs. Steg ett-insatser genererar 1,5 poäng.  

 Steg två omfattar dagliga insatser vilket innefattar bland annat bäddning, ta in post och 
tidning, djurvård, måltider, tömning av toalettspann samt egenvård och tillsyn. Steget 
genererar 6 poäng.  

 Steg tre omfattar brukare med behov av personlig omvårdnad och innefattar personlig 
hygien, dusch tre eller fler gånger i veckan, på och avklädning, toalettbesök och byte 
av inkontinenshjälpmedel, tömning av stomi och urinbag, och förflyttning. Steget gene-
rerar 10,8 poäng. 

 Steg fyra innefattar måltidsstöd och matning. Steget genererar 11,5 poäng.  
 
Utöver de poängbaserade stegen, vilka grundar sig på socialnämndens riktlinjer för insatserna, 
får hemtjänstgrupperna ersättning för insatser baserade på hälso- och sjukvårdslagen. Dessa 
insatser ersätts utifrån faktiskt utförd tid eller tidsbaserad schablon. Exempelvis utgår ersätt-
ning för HSL-insatser med 0,25 timmar per besök som schablon. Det utgår också särskild 
ersättning för ledsagning, avlösning och vård vid livets slut. Även för fönsterputsning utgår det 
poäng. Samtliga insatser som inte ingått i stegen ska redovisas separat för att ersättning ska 
utgå.  
 
Hemstjänstgruppernas budget genom resursfördelningssystemet utgår från vård och omsorgs 
rambudget vilken förvaltas av avdelningschefen. Rambudgeten baseras på den förväntade 
totala vårdtyngden. Således kan hemtjänstgrupperna uppvisa underskott trots att hemtjänsten 
totalt sett kan uppvisa ett överskott och vice versa.  
 
För att ersättning ska utgå till hemtjänstgrupperna krävs att brukaren tagit del av hemtjänstin-
satser i minst 16 dagar. Detta mäts den 15e i varje månad och full ersättning för hela månade 
utgår. Om en brukare endast tagit del av hemtjänstinsatser i 15 dagar utgår ingen ersättning 
alls till hemtjänstgrupperna. Ersättningen som utgår per poäng är 19 751 kr/år, för brukare i 
Ystad stad och 20 763 kr/år för brukare på landsbygden. Den högre ersättningen för brukare 
på landsbygden grundar sig på att avstånden är längre vilket innebär mer restid för hemtjänst-
personalen.  
 
Av intervjuer framkommer att poängsystemet inte ligger till grund för hemtjänstens tidsplane-
ring av insatser. Denna planering görs av hemtjänstgrupperna utifrån erfarenhet av tidsåtgång, 
avstånd till brukaren med mera.  

3.4. Verksamhetssystem och planering av insatser 

Verksamhetssystemet Procapita ligger till grund för Ystads kommuns hemtjänst. System han-
terar ett brett spektra av funktioner för hemtjänstverksamheten så som vårdtagares person-
uppgifter, behov, lagstadgade förutsättningar och avgiftshantering.  
 
Till verksamhetssystemet införde hemtjänsten under 2014 planeringssystemet Laps Care som 
hämtar sina uppgifter från verksamhetssystemet Procapita och beräknar insatserna för dagen.  
Planeringsverktyget utgör en del av verksamhetssystemet. Laps Care fungerar som ett sam-
ordningsverktyg för planeringen av vårdtagarnas insatser. Systemet genererar ett planerings-
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förslag utifrån dagsförutsättningarna i form av insatser och resurser. Hemtjänstgruppernas pla-
neringssamordnare har möjlighet att manuellt göra ändringar i planeringen men det finns en 
policy som gör gällande att detta inte får ske för mer än 15 procent av dagen. Denna policy 
baseras på programutvecklaren Tietos rekommendationer.  
 
Hemtjänstens personal använder för utförandet av hemtjänstinsatser sina mobiltelefoner. 
Samtliga hemtjänstpersonal laddar ner dagens schema till sina mobiltelefoner genom appli-
kationen Lifecare. Applikationen specificerar för varje brukare vilka insatser som ska genom-
föras vid ett besök. Hemtjänstpersonalen använder sig av applikationen kontinuerligt under 
dagen för att följa upp och dokumentera utförda insatser. När hemtjänstpersonal kommer hem 
till en brukare registreras ankomsttid genom appen, likaså registreras besöket som avslutat 
när hemtjänstpersonalen lämnar bostaden. Om utföraren glömmer att registrera ett besök 
krävs en manuell registrering i efterhand. Hemtjänstgrupperna ges således en god inblick i 
tidsförbrukningen samt utförda insatser genom data över samtliga besök som genomförs i 
verksamheten. Skulle brukare ställa in ett besök eller neka enskilda insatser ska även detta 
registreras genom applikationen.  
 
För användandet av mobiltelefonapplikationen har riktlinjer tagits fram för att säkerställa att 
samtliga utförare använder arbetsverktyget på korrekt vis. 

3.5. Vår bedömning 

Det är vår bedömning att planeringsverktyget har implementerats och används ändamålsen-
ligt. Det finns en god styrning av insatsplaneringen och det framgår av intervjuer att verksam-
hetssystemet bidrar till detta. Det finns goda rutiner dokumenterade för användningen av mo-
biltelefoner och utförandet av hemtjänstpersonalens insatser. Det finns likaså goda möjligheter 
för socialnämnden att följa upp verksamhetens effektivitet. Det är vidare vår bedömning att 
resursfördelningssystemet på ett bra vis reflekterar ersättningen i förhållande till insatsernas 
omfattning. Dokumentstudier visar också att det finns verktyg framtagna för att praktiskt fördela 
resurser till hemtjänstgrupperna.  
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4. Uppföljning av hemtjänsten 

4.1. Brukartid och beläggningsgrad 

Planeringsverktyget som ligger till grund för hemtjänstens planering och uppföljning av insatser 
ger möjligheten att generera statistik för verksamheten. De huvudsakliga mätetalen för hem-
tjänsten är beläggningsgrad och brukartid. Benämningen brukartid definieras som nedlagd tid 
hos brukare i hemmet, detta mäts som tiden mellan incheckning till utcheckning hos brukare. 
Utöver brukartiden lägger hemtjänstpersonalen ner mer tid per brukare i form av restid, perso-
nalmöten, lokalstädning, bil/cykelvård och administrativa arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgif-
ter, i kombination med brukartiden, benämns som beläggningsgrad.  
 
Genom verksamhetsplaneringssystemet har hemtjänsten möjlighet att göra utdrag för respek-
tive hemtjänstgrupp avseende brukartid och beläggningsgrad. Statistiken redovisas i procent 
per månad. Nedan följer en sammanställning av de fem första månaderna för 2015. Ett ge-
nomsnitt är uträknat för samtliga månader och hemtjänstgrupper. Nattpersonalen är inte med-
räknad i denna sammanställning. Nattpersonalen ligger utanför ordinarie hemtjänstgrupper, 
likaså har nattpersonalen en särskild budget.  
 

Hemtjänstgrupp Januari Februari Mars April Maj Genom-
snitt 

Briggen/Svarte 54,89 % 53,33 % 50,93 % 49,4 % 47,60 % 51,23 % 

Centrum 64,59 % 63,77 % 60,45 % 61,62 % 61,99 % 62,48 % 

Demensteamet 51,36 % 49,14 % 51,16 % 49,78 % 51,08 % 50,50 % 

Hälsobacken 57,39 % 60,18 % 60,02 % 61,63 % 59,74 % 59,79 % 

Löderup 48,91 % 49,35 % 49,03 % 47,34 % 48,73 % 48,67 % 

Östra Förstaden 52,83 % 51,02 % 50,03 % 51,23 % 54,68 % 51,96 % 

Genomsnitt 54,99 % 54,47 % 53,60 % 53,50 % 53,97 % 54,11 % 

Tabell 4.1 Brukartid 
 
Tabell 4.1 visar att hemtjänsten genomsnittligen spenderar ca 54 procent av arbetstiden hos 
brukare. Sammanställningen visar vidare att skillnaden mellan hemtjänstgruppen med högst 
andel brukartid i förhållande med hemtjänstgruppen med lägst andel brukartid är förhållande-
vist hög. Hemtjänstgrupp centrum spenderar i genomsnitt ca 62,5 procent av arbetstiden hos 
brukare, detta är den högst presterande hemtjänstgruppen i detta avseende. Hemtjänstgrupp 
Löderup spenderar förhållandevist minst tid hos brukare, ca 49 procent. Det finns i detta avse-
ende en skillnad i avståndet mellan brukare vilket påverkar andelen tid. Löderup är tillsammans 
med demensteamet och delvis Briggen/Svarte landsbygdsgrupper. Detta innebär att avstån-
den är större mellan brukarna vilket påverkar andelen tid de kan förlägga hos brukare. Hem-
tjänstgrupperna Centrum, Hälsobacken och majoriteten av Briggen/Svarte är tätortsgrupper. 
Detta utgör den gruppindelning mellan Ystad stad och landsbygd som påverkar budget per 
poäng i resursfördelningssystemet. Landsbygdsgrupperna tilldelas genom resursfördelnings-
systemet en större ekonomisk ersättning per poäng än grupper inom Ystad stad. 
 
Det framkom i sakgranskningen att hemtjänstgruppen Östra förstaden har en arbetstid på 37,5 
timmar i veckan i förhållande till resterande hemtjänstgrupper vilka har 38,25 timmars arbets-
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vecka. Detta på grund av en verksamhetsövergång från Attendo under 2010. För en jämfö-
rande grupp om 17 hemtjänstarbetare innebär detta 663 färre timmar per år. Detta tas inte 
hänsyn till i resursfördelningssystemet.  
 
Av sammanställningen går det att utläsa att genomsnittet per månad är förhållandevist oför-
ändrad med högsta andel brukatid i januari ca 55 procent och lägsta i mars med ca 53,6 pro-
cent.  
 

Hemtjänstgrupp Januari Februari Mars April Maj Genomsnitt 

Briggen/Svarte 78,39 % 77,26 % 75,21 % 73,07 % 70,76 % 74,94 % 

Centrum 85,76 % 85,88 % 82,80 % 83,55 % 83,40 % 84,28 % 

Demensteamet 77,51 % 79,12 % 82,40 % 80,47 % 80,45 % 79,99 % 

Hälsobacken 81,10 % 83,93 % 84,34 % 86,39 % 83,88 % 83,93 % 

Löderup 82,14 % 84,28 % 83,20 % 80,03 % 82,66 % 82,46 % 

Östra Förstaden 72,00 % 71,31 % 69,51 % 73,77 % 78,39 % 72,99 % 

Genomsnitt 79,48 % 80,30 % 79,58 % 79,55 % 79,92 % 79,77 % 

Tabell 4.2 
 
Sammanställningen i tabell 4.2 visar likt 4.1 att beläggningsgraden är högst i hemtjänstgrupp 
centrum med ca 84 procent, lägst beläggningsgrad har Östra förstaden med ca 73 procent. 
Beläggningsgraden är mellan månaderna jämn och ligger på ca 80 procent. Beläggningsgra-
den ligger i genomsnitt strax under 80 procent. 
 
Av intervjuer framkommer att det är svårt att komma upp i full beläggning på grund av sche-
maläggning samt att det finns naturliga variationer i mängden arbetsuppgifter sett över hela 
dagen. Det är högre belastning under morgonen, förmiddagarna, lunch och kvällar när brukare 
generellt behöver mer hjälp.  
 

Hemtjänstgrupp Januari Februari Mars April Maj Genomsnitt 

Briggen/Svarte 29,02 30,25 26,73 26,62 26,79 27,88 

Centrum 22,8 26,09 23,89 22,7 23,4 23,78 

Demensteamet 13,92 14,78 14,07 14,03 14,69 14,30 

Hälsobacken 23,38 22,42 22,18 21,42 25,37 22,95 

Löderup 13,75 14 13,62 13,62 14,07 13,81 

Östra Förstaden 23,18 22,67 19,77 18,49 19,74 20,77 

Summa 126,05 130,21 120,26 116,88 124,06 123,49 

Tabell 4.3 
 
Tabell 4.3 visar hemtjänstens antal årsarbetare per hemtjänstgrupp och månad. Antal årsar-
betare beräknas enligt schablon utifrån resursfördelningssystemet och motsvarar således 



 
 
 

9 

vårdtyngden. Uträkningen tas fram genom att sammanställa de tilldelade resurserna och om-
sätta dessa i antal årsarbetare utifrån en årskostnad per hemtjänstarbetare dividerat med 12 
(månader). Uträkningen är ett stöd för hemtjänstgrupperna i planeringen av tid. Det framkom-
mer också att hemtjänstgrupperna tar höjd för löner under semestertider. Detta gör hemtjänst-
grupperna genom att ligga lägre i antalet årsarbetare än vad värdena i tabell 4.3 tillåter för att 
täcka upp för de ökade personalkostnaderna under semestermånaderna. Det framkommer i 
granskningen att hemtjänsten inte genomför mätningar av hur mycket tid som faktiskt läggs 
ner i respektive grupp. 
 
Största hemtjänstgrupp är Briggen/Svarte som genomsnittligen omsätter ca 28 årsarbetare. 
Minsta hemtjänstgrupp är Löderup med ett genomsnitt på ca 14 årsarbetare. Antalet anställda 
i hemtjänsten är i genomsnitt 123,5 årsarbetare per månad. Sett till årsarbetare var hemtjäns-
ten störst i februari, ca 130, och minst antal i april, ca 117. Mot bakgrund av att antalet årsar-
betare är kopplat till resursfördelningssystemet har hemtjänstgrupperna goda förutsättningar 
att justera antalet årsanställda till vårdtyngden.  

4.2. Hemtjänstgruppernas resultat 

Av intervjuer framkommer att hemtjänsten som helhet uppvisar en ekonomi i balans. Mellan 
2012 och 2014 uppvisar hemtjänsten ett resultat på -1,3 mnkr, +1,3 mnkr och +0,6 mnkr. Sett 
till de enskilda hemtjänstgrupperna redovisas resultatet på månadsbasis. I tabell 4.4 åskådlig-
görs hemtjänstgruppernas resultat för månaderna januari till maj 2015. Samtliga siffror är re-
dovisade i tkr.  
 

Hemtjänstgrupp Januari Februari Mars April Maj Summa 

Briggen/Svarte - 119 - 27 - 94 - 138 51 - 327 

Centrum - 30 31 40 - 354 44 - 269 

Demensteamet - 23 - 13 15 - 149 130 - 40 

Hälsobacken 140 -149 7 - 359 172 - 189 

Löderup - 130 4 73 9 25 - 19 

Östra Förstaden 200 - 3 66 - 212 - 30 21 

Summa 38 - 157 107 - 1 203 392 - 823 

Nattpersonal 91 - 12 45 - 39 3 88 

 Tabell 4.4 
 
I tabell 4.4 är också nattpersonalen inkluderad. Utöver personalkostnader inkluderar resultatet 
tvätt, inköp och övriga förbrukningsmaterial. Sammanställningen visar att endast en av hem-
tjänstgrupperna, Östra förstaden, uppvisar ett positivt resultat för perioden. Det totala under-
skottet uppgår till minus 823 tkr för perioden. Av intervjuer framgår dock att det totalt sett finns 
ett överskott hos avdelningschefen i förhållande till rambudgeten. Sammanställningen visar 
också att resultatet för april månad är förhållandevist sämre än resterade månader, orsaken 
till detta är främst en bokföringsteknisk fråga. Timlöner är eftersläpande med en månad på 
grund av att de betalas ut nästkommande månad. Timlöner redovisas tertialvis. Således be-
lastas april månad med timlöner för motsvarande fyra månader vilket försämrade resultatet i 
sammanställningen. Vidare justerades lönerna upp under april månad vilket också påverkade 
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resultatet negativt. Sammanställningen visar vidare att nattpersonalen uppvisar ett positivt re-
sultat för perioden.  

4.3. Återrapportering till socialnämnden 

Återrapporteringen till socialnämnden består i huvudsak av ekonomisk redovisning för vård 
och omsorg, vari hemtjänsten ingår. Den ekonomiska redovisningen består av enklare må-
nadsrapporter, tertialrapporter samt årsredovisning. Ekonomisk redovisning sker vid samtliga 
nämndsmöten. Utöver den ekonomiska redovisningen inkluderar tertialrapporterna också 
måluppfyllelse. Samtliga åtagande inom måluppfyllelsen utvärderas tre gånger om året, vid 
tertialavslut 30 april och 31 augusti samt 31 december. Under 2015 omfattade en stor del av 
måluppfyllelsen för vård och omsorg de övergripande målen demokrati och delaktighet för alla, 
kvalitetsutveckling och en god personalpolitik. Delårsutvärderingen av målsättningarna visar 
att förvaltningen generellt sett än inte ut uppnått målsättningarna.  
 
Av intervju framgår att avdelningschefen för vård och omsorg har informerat i socialnämnden 
vid ett tillfälle. Det bör tilläggas att avdelningschefen har innehaft posten sedan april 2015. 
Informeringen i socialnämnden vid det tillfället gällde planeringsverktyget Laps Care. Det fram-
går att socialnämnden inte tar del av den statistik som går att generera genom verksamhets-
systemet. Dels för att detta inte efterfrågats men framförallt för att vård och omsorg inte sam-
manställt denna förrän i maj 2015. Nu gör avdelningen vård och omsorgs utdrag varje månad. 
Av intervju framgår vidare att vård och omsorg inte ansett att statistikern har varit tillräckligt 
tillförlitlig förrän våren 2015.  

4.4. Intern kontroll av hemtjänsten 

Socialnämndens internkontrollplan för 2013-15 inkluderar flera aspekter av hemtjänsten under 
vård och omsorg. Vissa kontrollmål är löpande och utvärderas efter varje verksamhetsår. Av-
seende hemtjänsten är avvikelserapportering det huvudsakliga löpande internkontrollmålet. 
Uppföljningsmetoden som används för kontrollmålet är utdrag ur Procapita från 2015. Myndig-
hetsutövning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och delar av SOSFS (Socialstyrelsens författnings-
samling) har också utgjort återkommande kontrollmål. 2013 utgjorde rutinerna för Lex Sarah- 
och Lex Maria-anmälningar ett kontrollmål. Återrapporteringen visade att det under 2013 gjor-
des tio Lex Sarah- och en Lex Maria- anmälningar. 2015 års internkontrollplan inkluderar 
kontrollmålet verkställighet av beslut. Metod för återrapportering av kontrollmålet är granskning 
av inrapporterade avvikelser och handlingsplan.  

4.5. Vår bedömning 

Det är vår bedömning att internbudgeten för verksamheten är ändamålsenlig. Likaså bedömer 
vi att hemtjänstgrupperna har en god förmåga att anpassa de personella resurserna utifrån 
vårdtyngden. Resursfördelningssystemet bidrar också till en effektiv fördelning av dessa re-
surser. Det är däremot vår bedömning att återrapporteringen till socialnämnden kan utvecklas. 
Trots att verksamhetssystemet inte har använts aktivt mer än ett år anser vi att socialnämnden 
bör använda beläggningsgrad och brukartid som en aktiv del i återrapporteringen i syfte att 
styra verksamheten.  
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5. Produktivitet 

5.1. Produktivitetsanalys 

Det framgår av intervjuer att socialförvaltningen inte genomför produktivitetsanalyser för hem-
tjänsten. Bakgrunden är att systemet är förhållandevist nytt och att den statistik som nu går att 
generera inte har varit möjlig att ta fram förrän i april i år.  
 
De största kostnaderna förenade med hemtjänstinsatser utgörs av de personella resurser som 
omsätts i verksamheten. Tabell 4.3 visade att hemtjänsten mellan januari och maj omsatte ca 
123 i genomsnitt årsarbetare per månad. Detta innebär att det hade krävts 123 anställda för 
att utföra de beslutade hemtjänstinsatserna om samtlig personal varit heltidsanställda. Detta 
är förutsatt att hemtjänstinsatserna varit oförändrade sett över hela året. Samtliga anställda är 
inte heltidsanställda, majoriteten är deltidsanställda. Hemtjänsten har tillgång till tillsvidarean-
ställda poolundersköterskor och timanställda ur kommunens bemanningsenhet. Personalkost-
naderna utgjorde i genomsnitt ca 87 procent av de totala kostnaderna. Detta varierar dock 
mellan hemtjänstgrupperna. I tabell 5.1 är hemtjänstgruppernas personalkostnader samman-
ställda.  
 

Hemtjänstgrupp Januari Februari Mars April Maj Summa Brukartid 

Briggen/Svarte 7 104 64 25 177 377 51,23 % 

Centrum 222 248 217 - 199 317 805 62,48 % 

Demensteamet 90 83 43 - 89 203 330 50,50 % 

Hälsobacken 268 71 185 - 161 377 740 59,79 % 

Löderup - 108 17 95 41 50 95 48,67 % 

Östra Förstaden 204 79 130 - 128 128 413 51,96 % 

Summa 683 602 734 - 511 1 252 2760  

Tabell 5.1 
 
Sammanställningen visar resultatet mellan intäkter och personalkostnader, således bortses 
kostnader för tvätt och inköp i sammanställningen. Detta av anledningen att utvärdera perso-
nalkostnaderna ur en produktivitetsaspekt. Utöver resultatet sett till personalkostnader inklu-
derar tabell 5.1 brukartiden från tabell 4.1. Sammanställningen visar att det finns ett tydligt 
förhållande mellan brukartiden och resultatet sett till personalkostnader. Desto högre brukartid 
hemtjänstgruppen uppvisar desto högre resultat uppvisar gruppen.  
 
Av intervjuer framgår att det bortsett från resursfördelningssystemet inte finns incitament för 
hemtjänstgrupperna att utföra hemtjänstinsatser med färre antal årsarbetare. Det framgår 
också av intervju att personalen inte fördelas utifrån en geografisk indelning inom hemtjänst-
grupperna utan utifrån kompetens. Således kan det förekomma att två medarbetare är i 
samma trappuppgång vid samma tidpunkt fast hos olika brukare. I sakgranskningen framkom 
att detta kan bero på kompetensskillnader så som att särskilda sköterskor har delegation på 
insulingivning. 
 
Sammanställningen i tabell 5.1 antyder att det finns en korrelation mellan graden av brukartid 
och hemtjänstgruppernas personalkostnader. Korrelationen kan förklaras genom att desto 
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högre brukartid som hemtjänstgruppen uppvisar desto färre antal årsarbetare krävs för att ut-
föra de beviljade insatserna. Intäkterna är oförändrade då de inte baseras på den faktiska tiden 
som förläggs hos brukaren utan på vårdtyngden. Tabell 4.2 visar utöver detta att den genom-
snittliga beläggningsgraden i hemtjänstgrupperna ligger på strax under 80 procent. Detta visar 
att den totala arbetstiden som läggs ner hos brukare och på administrativt arbete lämnar ca 
20 procent av disponibel arbetstid outnyttjad. Av intervju framkommer att målsättningen för 
hemtjänsten är att nå 85 procents beläggningsgrad. Resterande 15 procent förblir outnyttjad 
för att klara av att schemaläggningen. Målsättningen bygger på programutvecklaren Tietos 
erfarenheter från andra kommuner.  
 
Enligt målsättningen om 85 procents beläggningsgrad visar sammanställningen i tabell 4.2 att 
det finns utrymme för förbättring. I kombination med att tabell 5.1 påvisar en korrelation mellan 
resultatet i förhållande till personalkostnader och brukartid går det att analysera produktiviteten 
ekonomiskt som förhållande till förbättringar i fördelad arbetstid hos brukare.  
 

 
Diagram 5.1 
 
Diagram 5.1 påvisar förhållandet mellan ökad grad av brukartid och förbättringar i det ekono-
miska utfallet. Sambandet säger att om hemtjänsten förbättrar brukartiden med en procent 
innebär detta besparingar på ca 1,07 mnkr per år, två procent innebär en besparing på 2,1 
mnkr osv. Besparingen uppstår av att det krävs färre antal årsarbetare i verksamheten för att 
utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Detta är ett teoretiskt resonemang som baseras på 
den nuvarande brukartiden i förhållande till antalet årsarbetare i verksamheten och hemtjäns-
tens personalkostnader. Förhållandet visar också att besparingen sjunker med antal procent 
som förbättras i brukartiden. Den andra procenten innebär en besparing på 1,03 mnkr i förhål-
lande till den första procenten som motsvarar 1,07 mnkr. Den tredje procenten innebär en 
besparing på 998,1 tkr osv. Förhållandet per procent är således marginellt avtagande. Resurs-
fördelningssystemet påverkar inte förhållandet då intäkterna baseras på vårdtyngden för hem-
tjänstgrupperna.  
 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Total besparing 1073,2 2107,9 3106,0 4069,6 5000,3 5899,9 6769,9 7611,7 8426,6 9216,1

Besparing per nästa procent 1073,2 1034,7 998,1 963,5 930,7 899,6 870,0 841,8 815,0 789,5
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Skulle vård och omsorg uppnå ambitionsnivån om 85 procents beläggningsgrad skulle detta 
innebära att brukartiden ökar med 3,55 procent. Detta förutsätter att förhållandet mellan 
brukartid och beläggningsgrad är oförändrat. 3,55 procents förbättring i brukartid skulle inne-
bära en kostnadsbesparing på ca 3,6 mnkr. 
 
Det ska tilläggas att beräkningsmodellen generaliserar hemtjänstgruppernas insatser genom 
det statistiska underlag som kan genereras av planeringsverktyget samt förvaltningens eko-
nomiska redovisning. Däremot tydliggör diagrammet att det finns ett samband mellan hem-
tjänstgruppernas produktivitet och dess resultat.  

5.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att brukartiden för hemtjänsten i Ystad kommun är låg. Det är vår erfa-
renhet att kommuner med samma grad av mätförmåga genom verksamhetsplaneringssystem 
har en högre ambitionsnivå för brukartid än 54 procent. Det är vidare vår bedömning att soci-
alnämndens avsaknad av beslutade ambitionsnivåer kan leda till ineffektivitet i hemtjänsten. 
Produktivitetsanalysen visar att även mindre ökningar i brukartiden kan innebära avsevärda 
resursbesparingar. En ökad brukartid kan också omsättas i en högre grad av social service 
genom ett ökat antal timmar hos brukare. Det är vidare vår bedömning att uträkningen av antal 
årsarbetare som hemtjänstgrupperna har till stöd för beräkning av bemanning (se tabell 4.3) 
inte bidrar till en ökad produktivitet i hemtjänsten. Däremot bidrar den till styrningen av verk-
samheten i syfte att uppnå en budget i balans. Vi ser det däremot som förmildrande att avdel-
ningen vård och omsorg inte haft möjligheten att genomföra denna typ av mätningar för hem-
tjänsten förrän i april 2015. Således har denna typ av produktivitetsanalys inte varit möjlig att 
genomföra tidigare.  
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6. Sammanfattande bedömningar 

Det är vår sammanfattande bedömning att planeringsverktyget Laps care har implementerats 
och används ändamålsenligt inom verksamheten. Det finns för verktyget tydliga rutiner rutinger 
för planeringen och utförandet av hemtjänstinsatser. Likaså följs verksamheten upp genom 
planeringsverktyget avseende utförda insatser, brukartid och beläggningsgrad. Det finns såle-
des goda möjligheter för socialnämnden att följa upp hemtjänstens produktivitet och utförda 
insatser. Däremot framkom det av granskningen att mått på brukartid och beläggningsgrad 
inte omfattas i informeringen till nämnden. Det är vår bedömning att dessa mätetal med fördel 
kan inkluderas i nämndens informering i syfte att styra hemtjänstverksamheten.  
 
Planeringsverktyget utgör med resursfördelningssystemet grunden för tillsättningen av perso-
nella resurser. Det är vår bedömning resursfördelningssystemet på ett bra vis reflekterar hem-
tjänstgruppernas ersättningar utifrån respektive grupps vårdtyngd. Det är likaså vår bedömning 
att internbudgeten för hemtjänsten är ändamålsenlig. Det finns vidare verktyg för hemtjänst-
grupperna att fördela de personella resurserna för att inrymmas inom budgetramen. Det fram-
kom däremot att det inte finns en uppföljning av den faktiska tiden som läggs ner inom hem-
tjänsten. Det är vår mening att socialnämnden bör tillse att detta genomförs för att följa upp de 
personella resurserna.   
 
Det är däremot vår bedömning att brukartiden för hemtjänsten är låg. Det är vår erfarenhet av 
andra kommuner att ambitionsnivån för brukartiden är högre än den i Ystad kommun. Det 
framgår att socialnämnden inte antagit ambitionsnivåer avseende brukartid för hemtjänsten. 
Vidare framgår det av en produktivitetsanalys att en ökad grad av brukartid har ett direkt sam-
band med hemtjänstens personalkostnader. Det är därför vår bedömning att socialnämndens 
avsaknad av ambitionsnivåer kan leda till ineffektivitet i hemtjänsten.  

6.1. Svar på revisionsfrågor 

 
 Har det nya planeringsverktyget implementerats? Tillämpas system och rutiner för 

planering och uppföljning av hemtjänstens insatser? 
 
Granskningen visar att det planeringsverktyget Laps care har implementerats och används för 
planeringen av hemtjänstinsatserna. Det framgår vidare att det finns goda system och rutiner 
för dess nyttjande.  
 

 Överensstämmer omfattningen av beviljade hemtjänstinsatser med tilldelade 
personella resurser? 

 
De personella resurserna som tilldelas hemtjänsten är kopplat till resursfördelningssystemet 
genom en uträkningsmodell. Denna uträkning är ett stöd till hemtjänstgrupperna för hur mycket 
personella resurser som kan omsättas utifrån de tilldelade resurserna. Således finns det en 
följsamhet i tilldelningen av personella resurser i förhållande till vårdtyngden.  
 

 Finns det en organisation och styrning av personalresurser som medför ett effektivt 
resursanvändande?    

Det framkom av granskningen att brukartiden i genomsnitt mellan januari och maj var 54 pro-
cent samt att beläggningsgraden för samma period i genomsnitt var strax under 80 procent. 
Vår bedömning är att detta är lågt. Det huvudsakliga verktyget för tillsättningen av de perso-
nella resurserna är hemtjänstgruppernas stöd för fördelningen av årsarbetare utifrån resurs-
fördelningen. Vi bedömer att detta system bidrar till att hemtjänstgrupperna ska uppnå budget. 
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Däremot är det vår bedömning att detta verktyg inte bidrar till att effektivisera personalresur-
serna. Det framgår vidare att socialnämnden saknar ambitionsnivåer för brukartid och belägg-
ningsgrad.  

 Har socialnämnden en ändamålsenlig internbudget och resursfördelningsmodell? 

Vi bedömer att socialnämnden har en ändamålsenlig internbudget utifrån en resursfördelnings-
modell som grundar sig på hemtjänstens vårdtyngd. Granskningen visar att avdelningen vård 
och omsorg sett över den senaste treårsperioden har drivit hemtjänstverksamheten inom ra-
men för beslutad budget.  

 Finns det en fungerande uppföljning av att beslutade insatser utförs? 

Uppföljningen av hemtjänstinsatser genomförs genom verksamhetssystemet Procapita, pla-
neringsverktyget Laps care och mobilapplikationen Life care. Verksamhetssystemet Procapita 
innefattar samtliga brukares behov varpå insatser planeras genom Laps care. För utförandet 
av insatser använder hemtjänstpersonalen mobilapplikationen Life care för att bekräfta besök 
och genomförda insatser. Det finns således en god systematik i utförandet av beslutade insat-
ser vilka kan följas upp genom verksamhetssystemet.  

 
6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer 

Vi rekommenderar socialnämnden att 
 

 anta ambitionsnivåer för brukartid och beläggningsgrad i syfte att styra hemtjänstverk-
samheten.  

 kontinuerligt följa upp brukartid och beläggningsgrad i syfte att utvärdera hemtjänst-
verksamheten.  

 tillse att det finns möjlighet att följa upp faktisk nedlagd tid av personal inom hemtjäns-
ten.  

 
 
 
Ystad den 7 oktober 2015   

 

 

Lars Eriksson    Linus Aldefors  
Certifierad kommunal yrkesrevisor   Verksamhetsrevisor  
EY    EY   
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