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REVISIONSRAPPORT —Granskning av strategisk kompetensförsörj-
ning

Revisorerna har i sin rislcz-och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån
följande fråga: Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetens-
föirsöryiningsarbeteför' att' säkra behov av personal och kompetens.

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att kommun-
styrelsen inte helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att
säkra behov av personal och kompetens.

Det framtida personal- och kompctensförsörjIiingsbehovet är tydliggj ort i
verksamheten och det finns även en kommunövergripande uppfattning om framtida
behov. Ett arbete med att ta fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både
kommunövergripande och inom skolan pågår' vilket vi bedömer positivt.
Organisation, roller och ansvar år tydliga. Dock finns en efterfrågan av att utöka
stödet inom personalkontoret för att anpassas till verksamheternas behov.

Den löpande rapporteringen avseende kompetens- och personalförsörjningen sker i
huvudsak till arbetsgivarutskottet. Vi bedömer att styrelsen som helhet bör få åter-
kommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för att kunna leda och sam-
ordna personalpolitiken. Iövrigt redovisas endast arbetet till kommunstyrelsen
muntligt i samband med delår- och årsbokslut.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta med anled-
ning av de brister som identifierats ibilagd rapport. Svar önskas senast den 20 sep-
tember 2017. Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rappor-
ten om så önskas.

FÖR SALA KOMMUNS REVISORER

  Glenn Andersson cbccka Hansson
Ordförande Sekreterare
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Strategisk kompetensförsörjning

f

Sammanfattning
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en gransk-
ning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån följande fråga:
Bedrlvei' kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetensförsörjnnzgsarbeteföi' att
säkra behov av personal och kompetens.

Efter genomförd granskning den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsen
inte helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbetc för att säkra behov av
personal och kompetens. Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individu-
ella bedöniningarna för nedanstående kontrollmål.

1. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort

Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsörj-
ningsbehov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripande
uppfattning om situationen och behoven. Det finns även en medvetenhet om att det
finns utmaningar framöver gällande kompetens- och personalbehov. Det pågår ett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både kommunöver-
gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

2. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsöijning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetcns- och personaiförsörj-
ning, kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inom personalkontoret för att an-
passas till verksamheternas behov.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Delvis Ilppfylll. Cheferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörj'ning
både i form av statistik och i viss :nån även i rekryteringsprocesseii av HR-spccialister.
Chefer och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetens-
utveckling.

4. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åt-
gärder.

Delvis HPIJfLjllF.Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseende koinpetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet. Vi bedömer att styrel-
sen som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för
att kunna leda och samordna personalpolitiken. Iövrigt redovisas endast arbetet till
kommunstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.
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Strategisk kompetensförsörjning

1. Inledning

1.1. Bakgruntl
Enframtidaobalanskommeratt rådamellantillgångtill arbetskraftblanddei yrkesverk-
sam ålder och dc som är i behov av stöd och servicefrån kommunerna. Att ligga i fas inom
nya kompetensområdenoch att upprätthålla kompetens inom olika spetsområdenoch på
nyckelbefattningar är andra utmaningar kommunerna generellt står inför. Hur kommu-
nen arbetar med dessafrågor är avgörandeför hur tillgången till stöd och servicesäkras
framöver. Salakommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömningfunnit skäl
för att granskakommunens arbete med framtida kompetensförsörjning.

1 Sgfie, revfs‘i0i1s;fi‘fig(1 och '§“(3UiSi0IISfCI'iierier
Granskningeussyfte är att besvaraföljande revisionsfråga:

Beth-iver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete
för att säkra behov av personal och kompetens?

För att besvararevisionsfrågan utgår vi från följande kontrollmål:

1. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort.

2. 'Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjniug.
- Kompetensutveckling av läefintlig personal.
- Framtida ehefsförsörjning.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- Framtida ehefsförsörjning.

4. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åtgärder.

Revisionskriterier till granskningen utgörs av fullmäktiges uppdrag.

1.39 Avgráiztsrzing
Granskningen avserkommunstyrelsens övergripande arbetemed enfördjupning inom en
förvaltning - skola.

:r.4 ., Mic tod
Genomgångav Salalcommunsdokumentation avseendestrategisk kompctensförsörjning.

Intervjuer har genomförts med personalchefför att följa styrning och uppföljning (styr-
kedjan) samt skolchef för att seföljsamhet till arbetet i praktiken.
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Strategisk kompetensförsörjning

2. Iakttagelser och bedömningar
För varje avsnitt nedanåtergesaktuellt kontrollmål nedanför rubriken. Efter det present-
eras först en redogörelseför komnrunövergripandc iakttagelseroch sedanfördjupning
inom skolan. Slutligen görs bedömning.

lirnrtrrnrtidtr giersonal» och Icomprzterrsjörsörjjrtings-
behov

Kontrollnlål 1: Framtida personal och kompetensförsörjningsbehov är tyd-
liggjort.

RIID

2.1.1. Ialczfagelserkommnnöuergráparrde
Av intervjuer' framgår att det kommunövergripande arbetet med personal- och kornpe-
tensförsörjningsbehovet bedrivs mer kortsiktigt (årsvis) där arbetet bedrivs framförallt
inom de egnaverksamheterna. Enligt utsagofinns en kommunövergripande ”syn” på per-
sonal- och kompetensförsörjningsbehovet i form av statistik kring genomförda och öns-
kade rekryteringar, pensionsavgångar'och omvärldsbevakning av lönelåget för kommu-
nensyrkesgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Arbetet med att planera, skapaattrak-
tiva arbetsplatser, analysav läget och kompetensbehovetsamt rekrytering sker ute i verk-
samheterna med stöd från HR.

Personalchefhar fått i uppdrag av ordförande för arbetsgivarutskottet att ta fram en över-
gripande kompetensförsörjningsplan för att ligga stegetföre när'det gäller att behålla och
rekrytera kunnig personal och vara konkurrenskraftiga mot marknaden och andra kom-
muner. Det finns en framtagen plan som kan sessom ett embryo. Den togsfram i samver-
kan med VKL, i ett projekt lcallatLyskraft, ett lånsgemensamtprojekt för VKL1med upp-
drag att ta fram en kornpetcnsförsörjningsplan.

När det gäller framtida personalförsörjningsbehov bevakaspensionsavgångar'löpande och
presenterasvid del- och årsbokslut. Två gångerom året görs ävenenkommunövergri-
pande inventering avverksamhetsutveckling i samverkanmed Arbetsförmedlingen. In-
venteringen syftar till att ge kännedom om antalet sysselsatta,antal rekryteringar, kom-
mande sexmånaders rekryrteringsbchov,upplevd arbetsbrist vid rekryteringar deSenaste
sexmånaderna, brist på arbetskraft samt påverkan och konsekvenserav arbetskraftsbris-
ten för aktuellt arbetsställe.

2.1.2. Ialcttcrrjclsei' skolans Uerlcsanther*
Skolchefenansersig ha en övergripande bild av personal- och kompetensförsörj'ningsbe-
hovet. Ett utkast till kartläggning av kompetensförsörjning för åren 2017-2021har tagits
fram inom verksamheten för skolan.Arbetet med utkastet påbörjadesdecember2016. I
framtagandet har man utgått från SKL?skrifter. Kompetensförsörjningsplanensyftar till
att utifrån identifierade utmaningar stödja skolnåmndensoch verksamhetensaktiviteter
för att rekrytera och behålla och attrahera medarbetare i förskola och skola.Man har

i Västmanlands Kommuner och Landsting
3Sveriges Kommuner och Landsting
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Strategisk kompetensförsörjning

identifierat kompetenser och yrkesgrupper som man har behovav idag och inom fyra år.
Det finns behov av samtliga kompetensområden inom skolan.

Hittills ansesdet inte funnits problem att rekrytera chefergrupper som ansessvåraatt
rekrytera idag är yrkeslärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och övriga kate-
gorier av lärare samt elevhälsopersonal.

2.1.3. låctiömninçj
Delvis tqjipñjllf".Det finns en tydlighet av framtida personaloch kompetensförsörjnings-
behov inom de egnaverksamheterna och det finns envisskommunövergripande uppfatt-
ning om situationen och behoven. Det finns ävenen medvetenhetom att det finns utma-
ningar framöver gällandekompetens- och personalbehov.Det pågårett arbete med att ta
f1'amoch dokumentera kompetensbehovi en plan, bådekommunövergripande och inom
skolan vilket vi bedömer positivt.

2.2. Ansvar och 0?‘_(](lIIiS(liiOFI
Kontrollmål 2: Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera; fram-
tida kompetens- och personalförsörjning, kompetensutveckling av befintlig
personal samt framtida chefsförsörjning.

Enligt Reglementeför' kommunstyrelsen, antagen2014-12-15,ligger det i kommunstyrel-
sensledningsfunktion att leda och samordna personalpolitiken.

Iakttcigelsei* /communéuergrzpande
Föivaltningarna i Salakommun är organiseradei kontor och organisatoriskt placerade
inom kommunstyrelsens förvaltning. Inom kommunstyrelseförvaltningen finns ett perso-
nalkontoi' som leds av enpersonalchef. Inom personalkontoret finns fyra PIR-specialister.
Personalkontoret hanterar framförallt rekryteringar av cheferoch specialistkompetens
samt arbetet med sjukrehabiliteringar. Enligt intervjuer har respektivechef kontroll på
den egnaverksamhetensframtida kompetensförsörjningsbehovutifrån sitt chefsuppdrag.

Av intervjuer framgår att det är en tydlig organisation för var ansvarfinns för att hantera
framtida kompetens- och pcrsonalförsörjning, kompetensutveckling samt framtida chefs-
försörjning.

.Framtidakr›1njir=.trens--och perstnialiöi'si'iijjiiiiig
Enligt intervjuer har respektive chef ansvar för den framtida kompetens- och personalför-
sörjningen inom den egnaorganisationen.

Komjictcnsutvccläling avbefintlig pcrsrnial
Varje medarbetare och chef gör en medarbetarplan/ utvecklingsplan i sambandmed med-
arbetarsamtalet. Idokumentet för Medcxrbetarsamtal wmedarbetarplan framtaget av
personalkontoret framgår att chefenska gemedarbetaren en personlig återkoppling gäl-
lande bland annat utvecklingsbehoxrvilket skaresultera i en medarbetarplan som skaföl-
jas upp vid nästa medarbetarsamtal. Medarbetaren ska innan medarbetarsamtaletgå ige-
nom sin individuella medarbetarplan för att sehur personliga mål och utvecklingsinsatsei*
fallit ut samt seöver behov av kompetensutveckling för att möta uppdragetskrav framö-
ver.
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Strategisk kompetensförsörjning

Fremititlzrcl1efsförsör_ining
Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörjniiigen internt". De anställda som uttryck-
er i sin medarbetarplan att de är intresserade av Chefskap och anses ha förutsättningarna
kan nomineras för "aspirantprogrammet" via Ledarakademi i Västmanlands län via VKL.
Sala kommun garanteras två platser i programmet Varje år. I år deltar sex chefer och för år
2018 har fem platser begärts. Aspirantprogrammet syftar till att på sikt säkra tillgången
på chefer och ledare och ska ge en ökad förståelse för vad ledarskap innebär och ledar-
skapets betydelse för utveckling av individ och verksamhet.

2.2.2. Iakittaçjelscjr skolans verksamt/zei'
Inom skolans verksamhet finns ca 800 anställda med ca 20 chefer. Det finns en särskild
HR-assistent tillsatt för barn 8: Litbildning. Av intervjuer framgår att varje chef inom verk-
samheten har ansvar att se över sina behov av personal och kompetens och rapportera till
skolchef. Skolchefen rapporterar sedan vidare till personalchef.

Framtida ltoutjitttens- och DUPHU]titliåfllSiåliitllttg
Det är tydligt att respektive chef har ansvar för kompetens- och personalförsörjjning. Che-
ferna inom skolans verksamhet kan ta stöd av en särskild HR-assistent som är tillsatt för
skolans område.

Kompctcnsutrcckling av befintlig personal
Enligt intervjuer planerar varje rektor för insatser vid studiedagar och liknande för sin
personal. Det finns ett visst samarbete mellan de olika rektorerna inom respektive om-
råde; förskola, grundskola, gymnasiet, osv. Inom fritidshemmen finns en fritidshemsut-
vecklare som stödjer rektorerna i kompetensutvecldingen. Rektor är den som tillsammans
med medarbetaren, genom medarbetarplanen, letar tillgängliga och aktuella utbildningar.
Det finns inget samarbete med HR gällande lcompetenstttvecklingen av befintlig personal.

lflltittlitli-lchefsftii'söijjiiiiig
Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörj ningen av skolehefen med hjälp av perso-
nalkontoret.

Becfâininiiigj
Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- och pcrsonalförsörjning,
kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning hanteras. Dock
finns en efterfrågan på ett utökat stöd från personalkontoret för att anpassas till verksam-
heternas behov.

2.3. Stödet till chqfer
Kontrollmål 3: Stödet till chefer är säkerställt för att hantera; framtida kom-
petens- och personalförsörjning, kompetensutveckling av befintlig personal
samt framtida chcfsf"(S1's6rjning.

En del i det samlade stödet till chefer är styrande och stödjande dokument. Som vi tidi-
gare nämnt bevakar personalkontoret pensionsavgångar löpande. Det har även tagits fram
en mall för att varje medarbetarc/ chef ska kunna göra en utvecklingsplan i samband med
medarbetarsamtalet. Det pågår ett arbete med att ta fram en övergripande kompetensför-
sörjningsplan. Det finns ingen skriftlig ansvarsfördelning.
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1Budget 2017 plan 2018-2019, antagen 2016-11-28 framgår att Sala kommuns vision är
att vara en attraktiv arbetsgivare inom perspektivet "Inedarbetare". Inom perspektivet
finns tre mål; trygg, säker och Litvecklande arbetsmiljö, cielztktighet och inflytande för
medarbetarna samt tydligt och bra ledarskap.

2.31. Ia/<I'I'cr_<;elserIcon:muncfiuergripmzrie
F1‘a11n'tida1<o111pctcns—och pcrsonalfiirstiijjiiing
Gällande framtida kompetens- och personalförsörjning så uppges personalkontoret finnas
tillgänglig för att ge chefer stöd vid rekrytering av nya chefer och specialister. Vid dessa
rekryteringar deltar HR-specialisterna vid intervjuer och liknande som stöd till cheferna.
Diskussioner och planer på att utöka stödet till att omfatta rekrytering av fler personalka-
tegorier inom framförallt bristyrken uppges pågå för tillfället. Utöver detta så bistår per-
sonalkontoret med statistik över antalet medarbetare som når pensionsålder samt bevak-
ning av de som nå 67 år.

Underställda chefer uppges i övrigt ha stöd av kontorschef vid planering av framtida
kompetensbehov.

Konipetcnsntvcrlçling m' befintlig personal
Personalkontoret erbjuder ett antal utbildningar för kommunens chefer varje år. Dessa
utbildningar omfattar områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och LAS. Chefer har utöver det
tillgång till ca 200 kortare utbildningar genom ett licensavtal med iKnow. Dessa utbilda
ningar har formen av videoföreläsrtingar och kan ses på mobil eller (later och omfattar
ämnen som individuell lönesättning, förändringsledarskap, medarbetarsamtal och hälso-
främjande ledarskap. Utbildningarna uppges även kunna genomföras i grupp eller indivi-
duellt så att användarna kan ta del av innehållet på egna förutsättningar. Vid intervju så
framkommer att personalavdelningen har möjlighet att se hur många gånger en utbild-
ning har visats men inte exakt vem det är som har deltagit.

Chcferna har även via ledarakademin tillgång till ett utbud av utbildningar samt mallar
för utvecklingsplaner till sina medarbetare.

litanttitla crl1ct'st'i_i1'sc'j1'_jning

Som tidigare nämnts har chefer utökat stöd från personalkontoret vid rekrytering av nya
chefer. IIR-speeialistei* från kontoret deltar vid anställningsintervjuer* och liknande.

För att säkerställa försörjningert av framtida chefer inom den egna organisationen så är
Sala kommun medlem i den ledarakademi som drivs av Västmanlands kommuner och
landsting. Akademin erbjuder ett Aspirantprogram för medarbetare som år intresserade
av och som bedöms av chef ha förutsättningar för framtida arbete som chef eller ledare.

2.3.2. 1r:lcI'I‘(zgeIs(.zr.skolans uer/csamhet
Framtida konnitrttrnss (eachpcrsonztlförsöijining

Inom barn och utbildningskontorets uppges det konstant finnas ett behov av lärare och
fritidspedagoger. Rekryteringsarbetet upptar mycket av rektorernas tid. Kontoret uppges
få stöd i rekryteringen av lärare från en HR-assistent från personalkontoret eftersom detta
har bedömts vara ett bristyrke. Kartläggning av framtida ljersonalbchov uppges även all-
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tid finnas tillgänglig för att ha kontroll över situationen. Personalkontoret uppgesäven
vara i färd med att fylla i en tabell som beskriver behoven de kommande 3-4 åren.

Somtidigare nämnts uppgesskolchefenävenvara i färd med att ta fram en kompetensför-
sörjningsplan, arbetet påbörjades i december.Planenskabland annat beskriva behoven
inom samtliga kompetensområden samt åtgärder och aktiviteter för att kunna möta beho-
ven. Detta dokument uppgesförtydliga vad chefer ska fokuserapå.

KOinpClOliSttlYtJclçllllgav befintlig persrjnial
Inom skolansverksamhet fördelas relativt få chefer på mångamedarbetare.För att
minska belastningen av personalansxraretpå cheferna har nyligen en omorganisering av
förskolan skett. Omorganisationen innebär ett större delat ansvarmed två chefer på varje
enhet. Förskoleehefernauppgesävennumera jobba i team för att minska arbetsbördan.
liknande omorganisationer år planeradeför grund- ochSärskolan.

Samtliga rektorer uppgesantingen ha genomgått rektorsutbildning eller genomgår ut-
bildning just nu. En person har genomgått rektorslyftet, ytterligare en person har genomh
gått ledarutbildning och en pågående,via ledarakademin.

Det uppgesinte finnas specifika budgetposter avsattaför kompetensutveckling. Cheferna
beslutar om hur resurserna fördelas och de uppmanas att göra detta på ett smart sätt. I så
fall frigörs medel som kan utnyttjas för kompetensutvecklingen.

Övergripande satsningar på kompetensutveckling sker ävenfrån centralt håll på barn- och
utbildningskontoret. Det förekommer ävengemensamsatsningartillsammans med skola
verket på kompetenshöjande åtgärder i sambandmed målhöjning av nyanlända samt
matteuoch låslyftet till exempel.

Franititlai chefsförsfirining
För tillfället uppgeschefsförsörjningen i11ombarn- och Lttbildningskontoretsverksamhet
inte vara ett problem. Skolehefenhar inte upplevt sammasvårigheteratt rekrytera nya
chefer som i de övriga bristyrkeskategorier.

2.3.3. I}’c3(1c')'nmz'n_q
Delvis uppfijlh. Chefernahar stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning både i
form avstatistik och i viss mån även i rekiyteringsprocessen av PIR-specialister.Chefer
och övriga medarbetare har tillgång till anpassadeutbildningar för kompetensutveckling.

2.,/5., Am’appm°ier=i'ng till !cmr'm1un.§imwzlssen
Kontrollmål 4: Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vid-
tagna åtgärder.

2.4.1. Iakttagjtelser-Icnman11néiuergrzpancle
Avrapportering av och samarbetekring kommunens personal- och kompetensförsörj-
ningsarbete uppgesske löpande under året mellan personalkontoret och kommunstyrel»
sensarbetsgivarutskott. Detta uppgesskevid utskottets ordinarie sammanträden.

Återrapportering till kommunstyrelsen uppges ske genom presentationer från kontors-
eheferna i samband med delårnoch årsbokslut.
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Strategisk kompetensförsörjning

2.4.2. In/cl.1(z_c}elserskolans verfcscimhet'
Äter-rapporterar genom det som skickas in till årsbokslutet men fokus ligger inte på dessa
områden. Nämnden tar del av information med _jämnamellanrum, och då framförallt i
form av effekterna av ekonomiskav och lönesatsningar.

Varken nämnden eller arbetsgivarutskottet uppges ha efterfrågat någon specifik återrap-
portcring på området. De övergripande perspektiven mesenteras i vissa sammanhang till
politiken men då samband med framtida utmaningar. Detta uppges ske både vid bok-
slutsberedningen och årsredovisningsberedningen i mars respektive juni.

2.4.3. Bea'éin2ning
Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseende kompetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet. Vi bedömer att styrelsen
som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för att
kunna leda och samordna personalpolitiken. Iövrigt redovisas endast arbetet till kom-
munstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.

Juni 2017 9av11
Sala komm un
PwC



Strategisk kompetensförsörjning

3. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning år vår sammanfattadebedömning att kommunstyrelsen inte
helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av per-
sonal och kompetens.

Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för
nedanståendekontrolllnål.

5. Framtida personal» och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort

Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personaloch kompetensförsörj-
ningsbehov inom de egnaVerksamheternaoch det finns enviss komInunövergripande
uppfattning om situationen ochbehoven. Det finns ävenen medvetenhetom att det
finns utmaningar framöver gällandekompetens- ochpersonalbehov.Det pågår ett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehovi en plan, bådekommunöver-
gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

6. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- och personalförsörj-
ning, kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inom personalkontoret för att an-
passastill verksamheternasbehov.

7. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
- framtida kompctens- och personalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chcfsförsöijjning

Delvis uppfyllt. Chefernahar stöd i att hantera kompetens- ochpersonalförsörjning
både i form av statistik och i viss mån äveni rekiyteringsprocessenav HR-speeialister.
Cheferoch övriga medarbetarehar tillgång till anpassadeutbildningar för kompetens-
utveckling.

8. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åt-
gärder.

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseendekompetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet. Vi bedömer att styrel-
sensom helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för
att ltunna leda och samordna personalpolitiken. I övrigt redovisasendastarbetet till
kommunstyrelsen muntligt i sambandmed delår- och årsbokslut.
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Strategisk kompetensförsörjning

3.1. ,Eäealeontmerzdationer"
Utifrån genomförd granskning och ovanstående bedömningar vill vi lämna rekommendat-
ion om att kommunstyrelsen vidtar åtgärder avseende följande:

~ Säkerställer att det arbetas fram en sammanhållen och övergripande bild av det fram-
tida kompetensförsöijningsbehoxret i kommunen, som kan användas för att bedriva
ett strategiskt arbete rörande dessa frågor. Detta kan rimligen också relateras till det
arbete som nu bedrivs rörande kommunen som en attraktiv "arbetsgivare,

- Säkerställer att kompetensförsörjningsträgorna mer regelbundet görs till en åter-
kommande punkt på konnnunstyrelsens sammanträden för att säkerställa att den blir
ett fokusområde.
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING ink-2517-88- 22
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TJANSTESKRIVELSE

Granskning av strategisk kompetensförsörjning
KS:2017/826

FÖRVALTNINGENSFÖRSLAGTILLBESLUT
Att ledningsutskottet hemställer att kommunstyrelsen beslutar att en övergripande
kompetensförsörjningsplan utarbetas, att rapportering till kommunstyrelsen
rörande kompetensförsörjning förbättras och att stödet i att hantera kompetens-
och rekryteringsprocessen till kommunens chefer stärks.

SAMMANFATTNINGAVÄRENDET
Revisorerna har, med hjälp av pwc, genomfört en granskning av kommunens arbete
med framtida kompetensförsörjning utifrån frågan; Bedriver kommunstyrelsen ett
ändamålsenligt kompetensförsärjiningsarbete för att säkra behov av personal och
kompetens?

Den sammanfattande bedömningen, som pwc gör, är att kommunstyrelsen inte helt
bedriver ett ändamålsenligt arbete.

Det pwc saknar, enligt granskningen, för att bedömningen skulle bli att
kommunstyrelsen, på alla plan, bedriver ett ändamålsenligt kompetensarbete, för
att säkra behovet av personal och kompetens, är;

o En dokumenterad plan för kompetensförsörjningsbehovet, både
kommunövergripande och inom de olika verksamheterna

o ett utökat stöd till chefer i att hantera kompetens- och rekryterings-
processen

0 en förbättrad (tätare) rapportering till kommunstyrelsen rörande
kompetensförsörjningen.

Rekommendationen i genomförd granskning är att:

1. En sammanhållen och övergripande bild av det framtida kompetens-
försörjningsbehovet arbetas fram (detta kan även relateras till det arbete
som bedrivs rörande kommunen som attraktiv arbetsgivare)

2. Att kompetensförsörjningsfrågorna mer regelbundet görs till återkommande
punkt på kommunstyrelsens sammanträden (för att säkerställa att den är ett
fokusområde).

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Namn Efternamn
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 7D00 Titel
Box 304 Fax: 0224-188 5D Kontor
733 25 Sala komrnun.info@sala.sc namn.efternamn@safa.se
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