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 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2018-12-04 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 217 Dnr 2018/147-10 
 

Svar på granskning av 
kompetensförsörjning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar till revisorerna enligt 
upprättad tjänsteskrivelse. 

 
Ärendebeskrivning 
EY har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lessebo 
kommun att genomföra en granskning av kommunens 
kompetensförsörjning. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen arbetar med kompetensförsörjning på ett 
ändamålsenligt sätt. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen/personalutskottet kan utveckla och tydliggöra sitt 
arbete med kompetensförsörjning.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2018-10-23 § 131 att uppdra till 
kommunchefen att ta fram svar på granskningen. 
 
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 2018-11-12 lämnat förslag på 
svar till revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-20 § 151. 
Granskning av kompetensförsörjning 2018-10-10. 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Personalchefen 
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     Hid 
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Granskning av kompetensförsörjning 
 
Ärendebeskrivning 
 Fastställa riktlinjer för kommunens personalpolitik och 

säkerställa att personalutskottet arbetar utifrån 
fastställt reglemente. 

Nytt reglement och arbetsordning för Kommunstyrelsen 
ligger för beslut i kommunfullmäktige den 19 november 
2018. Under personalutskott står följande. 

41§ Personalutskottet består av 5 ledamöter. 

42§ Personalutskottet ska på kommunstyrelsens uppdrag 
ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och skall bl.a. 

1. forma och ange riktlinjer för kommunens personalpolitik 
samt kontrollera, följa upp och utvärdera denna 

2. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

3. vara part i förhandlingsfrågor som avses i 10 § MBL 
4. besluta om stridsåtgärder 
5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och 

andra bestämmelser rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

6. samråda med kommunchef vid anställning av personal – 
respektive ekonomichef 

7. svara för frågor rörande lönepolitik 

Vi bör fastställa antal möte med personalutskottet per år. 
Förslagsvis fem tillfällen per år. 
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 Tydliggöra och dokumentera de strategier som fastställs 
för målområdet ”Lessebo kommun som attraktiv 
arbetsgivare”. 

I dagsläget är målområden för omarbetning till budget 2020. 
Tanken är att målområden ska vara delmål till vår 
utvecklingsstrategi 2025. Förslaget är att istället för åtta 
målområden kommer det blir tre. Boende och livskvalitet, 
barn och ungas uppväxtmiljö samt demokrati och service. 
Under demokrati och service kommer mål inom 
personalområdet att finnas.  

Vart annat år görs en nöjd medarbetarenkät. Enkäten är 
gjord 2015 och 2017. Båda åren får vi mycket bra resultat. Att 
nämna ett övergripande resultat är ett sammanfattande 
omdöme om Lessebo kommun som arbetsgivare är 89,5 % 
ger oss betyg 3-5 på en femgradig skala. Vi har gått igenom 
samtliga frågor och på de frågor som får ett sammanfattande 
omdöme som ligger under 3 ska en handlingsplan tas fram. 

 

 Ta fram en processbeskrivning som beskriver hur 
kommunen ska arbeta genom hela 
kompetensförsörjningsprocessen. 

I dagsläget ska varje chef vid medarbetarsamtalet gå igenom 
en eventuell kompetensutvecklingsplan med varje 
medarbetare. Denna process kan kartläggas och hanteras 
centralt på personalavdelningen.  

Vi har också tagit fram ett förslag på 
chefsutvecklingsprogram på två nivåer. Ett för chefer med 
underställd personal och ett för chefer som även har 
underställda chefer. I förslaget ligger åtta moduler. 
 Ledarskap 
 Arbetsrätt 
 Introduktion av nya chefer 
 Ekonomi 
 Säkerhet 
 Facklig information 
 Övrigt som innehåller exempelvis lagar och avtal, 

digitalisering, integration, service och bemötande och 
mediaträning 

Vi ska ta fram ett övergripande kompetensförsörjningsförslag 
utifrån omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och 
generationsväxling. 
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 Säkerställa att det finns riktlinjer och stöddokument för 
hela kompetensförsörjningsprocessen och att de är 
tillgängliga och kända i hela organisationen. Det bör 
framgå när olika stöddokument är beslutade och vilken 
funktion som tagit fram beslutet. 

Ett arbete är genomfört, att fastlägga vilka dokument som är 
riktlinjer, handlingsplaner och policys. Vi är också på gång 
att lägga in för varje dokument ett bäst före datum genom att 
samtliga dokument ska aktualiseras varje mandatperiod. 

Riktlinjer och stöddokument kommer att ingå på 
chefsutvecklingsprogrammet. Renomgång av nya riktlinjer, 
anvisningar och handlingsplaner finns också med på 60- 
minuter med personalavdelningen som hålls för chefer och 
berörd personal minst varannan månad. 

 Kommunstyrelsen bör formalisera dialogen med 
personalavdelningen kring 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Denna formalisering bör i ett första skede finnas med som 
en punkt på personalutskottets träffar. 

 Samverkan/samordning mellan förvaltningarna 
avseende kommungemensamma 
kompetensförsörjningsfrågor bör stärkas och 
formaliseras. 

I den centrala ledningsgruppen diskuteras dessa frågor 
kontinuerligt. Vi kan dock förstärka denna process genom en 
central kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet. 

 Utveckla analysarbetet avseende kommunens 
kompetensbehov, både på kommunövergripande nivå 
och på förvaltningsnivå. Analysen kan med fördel 
innehålla både en kortsiktig och en långsiktig analys 
samt brytas ned på olika yrkesgrupper. 

Analys finns på respektive förvaltning. Dock bör vi 
genomföra en kommunövergripande kartläggning utifrån en 
omvärlds- och utvecklingsbehov. Frågor som bör få fokus 
kommunövergripande är digitaliseringsutveckling och 
service och bemötande. 

 Ta fram nyckeltal för att löpande kunna följa 
personalomsättningen. 

Vi installerade ett nytt personalsystem, Visma för cirka två 
år sedan. Vi har under denna tid haft stora problem med 
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systemet och det har förts diskussioner med leverantören. Ett 
av problemen har varit svårighet att få fram utdata för 
exempelvis personalomsättningen som ett nyckeltal. Detta 
problem är på väg att lösas och vi kan därför framgent ta 
fram detta nyckeltal. 

 Personalutskottets sammanträden bör protokollföras så 
att det går att följa hur utskottet arbetar med det som 
fastställs i reglementet. 

Från och med 1 januari ska samtliga möten protokollföras. 

 Kommunen kan med fördel presentera åtgärdsförslag i 
årsredovisningen för att nå en högre måluppfyllelse för 
målområdet ”Lessebo kommun som attraktiv 
arbetsgivare”.  

Vid kommande årsredovisning kan vi under 
personalavsnittet presentera vad som har gjorts och vad som 
kommer att göras kommande år för att ytterligare stärka 
”Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare” 

 

 
 
Bakgrund 
Många kommuner står inför stora utmaningar avseende 
kompetensförsörjning inom flera olika verksamheter. Detta 
är inte bara en utmaning för Lessebo kommun utan en 
nationell utmaning. 

Kommunens kompetensförsörjningsprocess ska säkerställa 
att verksamheten har tillgång till rätt kompetens så att 
verksamhetens mål kan uppnås. 

Kommunens revisorer från EY, Ulrika Strånge och Emelie 
Duong har genomför en granskning.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas följande 
punkter. 

1. Fastställa riktlinjer för kommunens personalpolitik och säkerställa 
att personalutskottet arbetar utifrån fastställt reglemente. 

2. Tydliggöra och dokumentera de strategier som fastställs för 
målområdet ”Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare”. 

3. Ta fram en processbeskrivning som beskriver hur kommunen ska 
arbeta genom hela kompetensförsörjningsprocessen. 

4. Säkerställa att det finns riktlinjer och stöddokument för hela 
kompetensförsörjningsprocessen och att de är tillgängliga och kända 
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i hela organisationen. Det bör framgå när olika stöddokument är 
beslutat och vilken funktion som tagit fram beslutet. 

5. Kommunstyrelsen bör formalisera dialogen med 
personalavdelningen kring kompetensförsörjningsarbetet. 

6. Samverkan/samordning mellan förvaltningarna avseende 
kommungemensamma kompetensförsörjningsfrågor bör stärkas och 
formaliseras. 

7. Utveckla analysarbetet avseende kommunens kompetensbehov, 
både på kommunövergripande nivå och på förvaltningsnivå. 
Analysen kan med fördel innehålla både en kortsiktig och en 
långsiktig analys som bryts ned på olika yrkesgrupper. 

8. Ta fram nyckeltal för att löpande kunna följa personalomsättningen. 
9. Personalutskottets sammanträden bör protokollföras så att det går 

att följa hur utskottet arbetar med det som fastställs i reglementet. 
10. Kommunen kan med fördel presentera åtgärdsförslag i 

årsredovisningen för att nå en högre måluppfyllelse för målområdet 
”Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare”.  

 
 
 
 
 
 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Förvaltning 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
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