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Uppföljande granskning av TES - planeringssystem 

Granskningens inriktning 

KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att följa upp tidigare granskning 
av planeringssystemet TES med koppling till 
arbetsmiljö och sjukskrivningar. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018. 

År 2014 genomfördes en granskning av 
personalförsörjning och resursfördelning 
inom äldreomsorgen och bedöma om 
planeringssystemet TES fungerar effektivt. 
Granskningen visade att TES som IT-system 
fungerade tillfredsställande, men att det krävs 
ett fortlöpande analys- och utvecklingsarbete 
för att t ex använda tillgänglig statistik för 
fördjupad analys. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om 
tidigare rekommendationer är genomförda 
samt om åtgärder har vidtagits för att skapa 
en arbetsmiljö som motverkar 
sjukskrivningar. 

Sammanfattning  

TES som IT-stöd för planering av framför allt 
hemtjänstinsatser infördes år 2006. Sedan år 
2012 har TES använts på särskilda boenden, 
där biståndsbesluten är individuellt utformade 
och liknar besluten om hemtjänstinsatser. Det 
huvudsakliga syftet var att säkerställa att 
beviljade insatser utfördes och att brukarna 
fick den hjälp de hade rätt till. Tidigare hade 
planeringen skett med papper och penna, med 
risk för att beviljade insatser inte utfördes. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att det inom BAS-
nämndens verksamheter pågår ett arbete i 
linje med tidigare rekommendationer samt att 
det finns ett systematiskt arbete för att nå ett 
hållbart arbetsliv med sänkta sjuktal som 
följd. Vi kan ännu inte se effekter av 
satsningarna då både sjuktal och 

kostnadsläget är fortsatt högt. Vi ser ett behov 
av att förbättra uppföljningen av beslutade 
rutiner samt tydliggöra konsekvenser av 
bristande följsamhet.  

Vi anser att den bemanningshandbok som är 
under framtagande har en central roll för 
styrning mot optimal bemanning och 
effektiva rutiner. Bemanningshandboken ska 
tydligt visa vilka regler som gäller, samtidigt 
som den bör följas upp och utvärderas utifrån 
att nya arbetssätt utvecklas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats 
rekommenderar vi BAS-nämnden att:   

• säkerställa rutiner för uppföljning och successiv 
utveckling av bemanningshandboken, 

• säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att 
successivt öka personalkontinuiteten, eller 
åtminstone bibehålla den nuvarande nivån, 

• fördjupa kunskapen om vari motståndet till 
att slippa delade turer består i. Det finns en 
risk att den anställdes livssituation 
påverkar kortsiktiga ställningstagande 
gällande arbetsschema. 

 
Revisorernas rapport ”Uppföljande 
granskning av TES-planeringssystem” 
samt revisionsberättelsen kan i sin helhet 
läsas på www.kramfors.se (sökväg via 
kommun och demokrati, resultat och 
kvalitet, revisionsrapporter). 
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