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REVISIONSRAPPORT —Granskning av strategisk kompetensförsörj-
ning

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån
följande fråga: Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetens-
fi:ir's6rjningsc1rbete för 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 kompetensförsörjningsbehovet är tydliggjort 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 är 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 kompetensförsörj ningen för att kunna leda och sam-
ordna personalpolitiken. I övrigt 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.
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Ordförande Sekreterare
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Strategisk kompetensförsörjning

Sammanfattning
Revisorerna har i sin risk- och våsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en gransk-
ning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån följande fråga:
Bedriver‘ konmIunsfyrelsen ett ändamålsenligt' kompetensjörsörjningsaarbete för att
Sök ra behov av personal och kompetens.

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

.Juni

Sala
PwC

bedömningarna för nedanstående kontrollmål.

1. Framtida personal- och kompetensförsöljningsbehov är tydliggjort

Delvis uppfiflli. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsörj-
ningsbehov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripaude
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 (lokumentera 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 personalförsörjning
kompetensutveckling av befintlig personal
framtida ehefsförsörjning

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-
passas till verksamheternas behov.

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

Delvis uppfyllt. Chcferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning
både i form av statistik och i viss mån även i rekryteringsprocessen av HR-specialister.

Chefer och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetens-
utveckling.

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

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseende kompctens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutsltottet. Vi bedömer att styrel-
sen som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för
att kunna leda och samordna personalpolitikcn. I övrigt redovisas endast arbetet till
kommunstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbok-slut.

2017 2av 11
kommun



Strategisk kompetensförsörjning

1. Inledning

1.1a Bakgruhncl
En framtida obalans kommer att råda mellan tillgång till arbetskraft bland de i yrkesverk-
sam ålder och de som är i behov av stöd och service från kommunerna. Att ligga i fas inom
nya kompetensområden och att upprätthålla kompetens inom olika spetsområden och på
nyckclbefattningar är andra utmaningar kommunerna generellt står inför. Htll' kommu-
nen arbetar med dessa frågor är avgörande för hur tillgången till stöd och service säkras
framöver. Sala kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl
för att granska kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning.

1.2. Syfte, irevisionsjiråga och 15“BUi5’i0?1Sk?“if(3?"i(3I'
Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfråga:

Bcdrivcr kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete
för att säkra behov av personal och kompetens?

För att besvara revisionsfrågan utgår vi från följande kontrollmål:

1. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggiort.

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

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
— Framtida chefsförsörjning.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;

- Framtida kompetensn och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- Framtida chefsförsörjning.

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

Revisionskriterier' till granskningen utgörs av fullmäktiges uppdrag.

ii.3. Avgr('i.nsI'zing
Granskningen avser kommunstyrelsens övergripande arbete med en fördjupning inom en
förvaltning mskola.

1.4. liáfetvd
Genomgång av Sala kommuns dokumentation avseende strategisk kompetensförsörjning.

Intervjiuer har genomförts med personalchef för att följa styrning och uppföljning (styr-
kedjan] samt skolchef för att se följsamhet till arbetet i praktiken.
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Strategisk kompetensförsörjning

2. Iakttagelser och bedömningar
För varje avsnitt nedan återgesaktuellt kontrollmål nedanför rubriken. Efter det present"
erasförst en redogörelseför kommunövergripande iakttagelser och sedanfördjupning
inom skolan. Slutligen görs bedömning.

l’*"r(1mi‘idapcr.;<sm1czI--och Icompetuensjöirsörjnittgsl-
behov

Kontrollmål 1:Framtida personal och kompetensförsörjningsbehov är tyd-
liggiort.

2.1.

2.1.1. la/ci'tage[serIcon:munéiver'gr1])am'{e
Av intervjuer framgår att det kommunövergripande arbetet med personal- och kompe-
tensförsörjIiingsbehovet bedrivs mer kortsiktigt (årsvis) där arbetet bedrivs framförallt
inom de egnaverksamheterna. Enligt utsagofinns en kommunövergripande "syn" på per-
sonal- och kompetensförsörjIiingsbehovet i form av statistik kring genomförda och öns-
kade rekryteringar, pensionsavgångaroch omvärldsbevakningav löneläget för kommu-
nensyrkesgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Arbetet med att planera, skapaattrale
tiva arbetsplatser, analysav läget och kompetensbehovetsamt rekrytering sker ute i verle
samheternamed 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 ses som ett embryo. Den togs fram i samver-
kan med VKL, i ett projekt kallat Lyskraft, ett länsgemensamtprojekt för VKL1medupp-
drag att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

När det gäller framtida personalförsörjningsbehov bevakaspensionsavgångai*löpande och
presenterasvid del- och årsbokslut. Två gångerom året görs ävenen kommunövergri-
pande inventering av vcrksamhetsutveckling i samverkanmed Arbetsförmedlingen. In-
*venteringensyftar till att ge ltännedom om antalet sysselsatta,antal rekryteringar, kom-
mande sex månaders rekryteringsbehov, upplevd arbetsbrist vid rekryteringar de senaste
sex månaderna, brist på arbetskraft samt påverkan och konsekvenser av arbetskraftsbris-
ten för aktuellt arbetsställe.

2.1.2. In/cmzgelser skolans verksamhet
Skolchefenansersig ha en övergripande bild av personal- och kompetensförsöijriingsbe-
hovet. Ett utkast till kartläggning av kompetensförsöljning för åren 20172021 har tagits
fram inom verksamheten för skolan.Arbetet med utkastet påbörjadesdecember2016. I
framtagandet har man utgått från SKL?skrifter. Kompetensförsörj'ningsplanensyftar till
att utifrån identifierade utmaningar stödja skolnämndensochverksamhetensaktiviteter
för att rekrytera och behålla och attrahera medarbetare i förskola och skola. Man har

i Västmanlands Kommuner och Landsting
2 Sveriges Kommuner och Landsting
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identifierat kompetenser och yrkesgrupper som man har behov av idag och inom fyra år.
Det finns behov av samtliga kompeteiisområden inom skolan.

Hittills anses det inte funnits problem att rekrytera chefer grupper som anses svåra att
rekrytera idag är yrkeslärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och övriga kate-
gorier av lärare samt elevhälsopersonal.

fåcadönzning]
Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsöijnings-
behov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripancle uppfatt-
ning om situationen och behoven. Det finns även en medvetenhet om att det finns utma-
ningar framöver gällande kompetens- och personalbehov. Det pågår ett arbete med att ta
fram och dokumentera kompetensbehovi en plan, både kommunövergripande och inom
skolan vilket vi bedömer positivt.

Ansvar och 0rg(misaii0n_
Kontrollmål 2: Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera; fram-
tida kompetens- och personalförsörjning, kompetensutveckling av befintlig
personal samt framtida chefsförsölçjning.

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 2014-12-15, ligger det i kommunstyrel-
sens ledningsfunktion att leda och samordna personalpolitiicen.

2.2._1. Ia'ktfc1_r;eI.<;er'icon:mu1165uergripandc
Förvaltningarna i Sala kommun är organiserade i kontor och organisatoriskt placerade
inom kommunstyrelsens förvaltning. Inom kommunstyrelseförvaltningen finns ett perso-
nalkontor som leds av en personalchef. Inom personalkontoret finns fyra HR-specialister.
Personalkontoret hanterar framförallt rekryteringar av chefer och specialistkompetens
samt arbetet med sjukrehabiliteringar. Enligt intervjuer har respektive chef kontroll på
den egna verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov utifrån sitt chefsuppdrag.

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

liranititlti i(UI11p{'i(“l]S-^och personalfåirsöijii.ingg

Enligt inteivjuci' har respektive chef ansvar för den framtida kompetens- och personalför-
sörjningen inom den egna organisationen.

Kompetensiitxtckling av befintlig; personail

Varje medarbetare och chef gör en medarbetarplan/Litvccklingsplan i samband med med-
arbetarsamtalet. I dokumentet för Medarbetarsamtal - medcirbetairplnri framtaget av
personalkontoret framgår att chefen ska ge medarbetaren en personlig återkoppling gäl-
lande bland annat utvecklingsbehoxr vilket ska resultera i en medarbetarplan som ska föl-
jas upp vid nästa medarbetairsamtal. Medarbetaren ska innan Inedarbetarsamtalet gå ige-
nom sin individuella medarbetarplan för att se hur personliga mål och utvecklingsinsatsei*
fallit ut samt se över behov av kompetensutveckling för att möta uppdragets krav framö-
ver.

Juni 2017 5aV11
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Strategisk kompetensförsörjning

.Mtirntitlzicl1efsfö1'si_i1'_irating
Enligt intervjuer sköts den framtida ehefsförsörjningen internt. De anställda som uttryck-
er i sin medarbetarplan att de är intresserade av chefskapoch ansesha förutsättningarna
kan nomineras för ”aspirantprogrammet” via Ledarakademi i Västmanlands län via VKL.
Salakommun garanterastvå platser i programmet varje år. I år deltar sexchefer och för år
2018 har fem platser begärts.Aspirantprogrammet syftar till att på sikt säkra tillgången
på chefer och ledare och skageen ökad förståelse för vad ledarskap innebär och ledar-
skapetsbetydelseför utveckling av individ och verksamhet.

2.2.2. 1c1l<H‘c1_qeIserskolans verksamhet
Inom skolansverksamhet finns ca 800 anställda med ca20 chefer. Det finns en särskild
HR-assistent tillsatt för barn 8:utbildning. Av intervjuer framgår att varje chef inom verk-
samhetenhar ansvar att seöver sina behov av personal ochkompetensoch rapportera till
skolchef. Skolchefenrapporterar sedanvidare till personalchef.

Franntitltrkontpetrøns-och ])<Jl'S()1'låtlfÖl'Si,3l:jl1l]1g
Det är tydligt att respektive chef har ansvar för kompetens- och personalförsöijning. Che-
ferna inom skolansverksamhet kan ta stöd av en särskild HR-assistentsom är tillsatt för
skolans område.

Kompctensu[veckling av befintlig ])(3l'SU1]E.1l
Enligt intervjuer planerar varje rektor för insatser vid studiedagaroch liknande för sin
personal. Det finns ett visst samarbetemellan de olika rektorerna inom respektive om-
råde; förskola, grundskola, gymnasiet, osv. Inom fritidshemmen finns en fritidshemsut-
vecklare som stödjer rektorerna i kompctcnsutveelclingcn.Rektor är den som tillsammans
med medarbetaren, genom medarbetarplanen, letar tillgängliga och aktuella utbildningar.
Det finns inget samarbetemed HR gällande kompetensutvecklingenavbefintlig personal.

'Framticlziehefsförsfjijiniiig
Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörjningen avskolchefen med hjälp avperso-
nalkontoret.

2.2.3. 13ec‘I0'n2nz':1g
Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- och personalförsörjning,
kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning hanteras. Dock
finns en efterfrågan på ett utökat stöd från personalkontoret för att anpassastill verksam-
hcternas behov.

293. Stödet till chefer
Kontrolllnål 3: Stödet till chefer är säkerställt för att hantera; franltida korn-
petens- och personalförsörjning, kompetensutveckling av be-fintlig personal
samt framtida chefsförsörjning.

En del i det samladestödet till chefer är styrande och stödjandedokument. Somvi tidi-
gare nämnt bevakar personalkontoret pensionsavgångarlöpande. Det har äventagits fram
en mall för att varje medarbetare/chef skakunna göra enutvecklingsplan 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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I Budget 2017 plan 20182019, antagen2016-11-28 framgår att Sala kommuns vision är
att vara en attraktiv arbetsgivare inom perspektivet ”medarbetare”. inom perspektivet
finns tre mål; trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, delaktighet och inflytande för
medarbetarna samt tydligt och bra ledarskap.

2.3.1. Ia/ciingelscr kommunötrergrijrrinde
Franntiçla kornpctcnsr- och pcrsrnraltiirsâiriiring

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-spccialisterna 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 kontorschcf vid planering av framtida
kompetensbehov.

Konrpctceirsu[veckling av befintlig ])L“I'S(_H1E1l

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 utbild-
ningar har formen av videoföreläsningar och kan ses på mobil eller dator 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 personalavdelningerr har möjlighet att se hur många gånger en utbild-
ning har visats men inte exakt vem det är som har deltagit.

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

liranrlidai (.'l1(.“.iSli,ll'Sf,')l'_llllllg

Som tidigare nämnts har chefer utökat stöd från pcrsonalkontorct vid rekrytering av nya
chefer. [JR-specialister från kontoret deltar vid anställningsintervjuer och liknande.

För att säkerställa försörjningen 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 nredarbetare som är intresserade
av och som bedöms av chef ha förutsättningar för framtida arbete som chef eller ledare.

2.3.2. [(1/cI‘I'(1_c;r(?lseI’s/colans var‘/csurnhei‘
Frinntidzr konrpctcnsw- och pc1‘sc.)11z11fij1‘sE.31jning

Inom barn och utbildningskontorets irppges 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 personalbelrov 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.

Som tidigare nämnts uppgesSkolehefenävenvara i fard med att ta fram enkompetensför-
sörjningsplan, arbetet påbörjades i december. Planenskabland annat beskriva behoven
inom samtliga kompetensområdensamt åtgärder och aktiviteter för att kunna möta beho-
ven. Detta dokument uppges förtydliga vad chefer ska fokuserapå.

Kompcteitsutrcckling av befintlig person-al
Inom skolansverksamhet fördelas relativt få chefer på mångamedarbetare.För att
minska belastningen av pcrsonalansvaret på cheferna har nyligen en omorganiscring av
förskolan skett. Omorganisationen innebär ett större delat ansvar med två chefer på varje
enhet. Förskolechefernauppges ävennumera jobba i teamför att minska arbetsbördan.
Liknande omorganisationer är planerade för grund- ochSärskolan.

Samtliga rektorer uppgesantingen ha genomgått rcktorsutbildning eller genomgårut-
bildning just nu. En person har genomgått rcktorslyftet, ytterligare en person har genom-
gått ledarntbildning och en pågående,via ledarakademin.

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

Övergripande satsningar på kompetensutveckling sker ävenfrån centralt håll påbarn- och
utbildningskontoret. Det förekommer ävengemensamsatsningartillsammans med skol-
verket på kompctenshöjande åtgärder i samband med målhöjning av nyanlända samt
matte- och läslyftet till exempel.

Mtitnticltl cl1cl‘sl‘(")1'sé}1‘jHing
För tillfället uppgeschefsförsörjningen inom barn- och utbildningskontorets verksamhet
inte vara ett problem. Skolehefenhar inte upplevt sammasvårigheter att rekrytera nya
chefer som i de övriga lnistyrkcskategorier.

.-'-Z.,f3,'._f§.Bed()nmin_q
Delvis uppfyllt. Chefernahar stöd i att hantera kompctens-och personalförsörjning både i
form av statistik och i viss mån även i rekiyteringsprocessen av HR-specialistcr. Chefer
och övriga medarbetarehar tillgång till anpassadeutbildningar för kompetcnsutveckling.

.93.x_›i, .A1)3‘(1pI)0T’i(??'iFigtiil få???HFl1iFt§i§jF°GfS§8Pi
Kontrollmål 4: Av1'app01'tc1'ing till kommunstyrelsen sker av effekter av vid-
tagna åtgärder.

2./,l..1‘. .lakttcrgcelserkommunöuergr'zpccmde
Avrapportering av och samarbetekring kommunens personal- ochkompetensförsörj-
ningsarbcte uppgesske löpande under året mellan personalkontoret och kommunstyrel-
sensarbctsgivarutskott. Detta uppgesskevid utskottets ordinarie sammanträden.

Återrapportering till kommunstyrelsen uppges ske genom presentationer från kontors-
cheferneii samband med delår- och årsbokslut.
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2.4.2. Ia/c£t'a_(;eIse1'skolans verlcsrzmlzel
Äterrapporterar genom det som skickas in till årsbokslutet men fokus ligger inte på dessa
områden. Nämnden tar del av information med jämna mellanrum, och då framförallt i
form av effekterna av ekonomiska»och lönesatsningar.

Varken nämnden eller arbetsgivarutskottet uppges ha efterfrågat någon specifik återrap-
portering på området. De övergripande perspektiven presenteras 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. Bec'1i)'nu11'ng
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. I'Övrigt redovisas endast arbetet till kom-
munstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.
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Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av per-
SOI1al och kompetens.

Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuellabedömningarna för
nedanstående kontrollmål.

Juni
Sala

PwC

5. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydligort

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.

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-
passas till verksamheternas behov.

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

Delvis uppfyllt. Cheferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning
både i form av statistik och i viss mån även i rekryteringstüroeessen av HR-srueeialister.
Chefer och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetens-
Litveckling.

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

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseende kompetens- 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. I övrigt redovisas endast arbetet till
kommunstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbok-slut.
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3.1. Relmmmentiati(mcr
Utifrån genomförd granskning och ovanståendebedömningar vill vi lämna rekotnmendat-
ion om att kommunstyrelsen vidtar åtgärder avseende följande:

- säkerställer att det arbetasfram en sammanhållen och övergripande bild av det fram-
tida kompetensförsörjningsbehovet i kommunen, somkan användasför att bedriva
ett strategiskt arbete rörande dessafrågor. Detta kan rimligen ocksårelaterastill det
arbete som nu bedrivs rörande kommunen som enattraktiv arbetsgivare.

- Säkerställer att kompetensförsörjningsfrågorna mer regelbundet görs till en åter»
kommande punkt på kommimstyrelseiis sammanträdenför att säkerställaatt den blir
ett fokusområde.

2017-06-12

Rebecka Hansson

_"'I1<'.".['\\r—-L<l ul/bkáf»a-
Petra Ribba
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SKRIVELSE

STEFAN JACOBSEN 
.. SAMK[€Wi;‘-,/IUN

KOMMUNSTYRELSENSFORVALTNING Kommimsivrelssarisförvaltning

'nk-;Till {£5

SKRIVELSE ’

Svar på revisionsrapport -Granskning av Strategisk
kompetensförsörjning

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET
Pwc har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av kommunens arbete

med framtida kompetensförsörjning utifrån frågeställningen "Bedriver

kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov

av personal och kompetens?"

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt bedriver ett

ändamålsenligt arbete.

l revisionsrapporten lämnas rekommendationer på åtgärder:

- Säkerställa att det arbetas fram en sammanhållen och övergripande bild av
det framtida kompetensförsörjningsbehovet i kommunen, som kan

användas för att bedriva ett strategiskt arbete rörande dessa frågor. Detta
kan också relateras till det arbete som nu bedrivs rörande kommunen som

en attraktiv arbetsgivare

- Säkerställa att kompetensförsörjningsfrågorna mer regelbundet görs till en

återkommande punkt på Kommunstyrelsens sammanträden för att

säkerställa att den blir ett fokusområde.

FÖRSLAG TILL SVAR
Kommunstyrelsens förvaltning delar uppfattningen om att en övergripande bild av
kompetensförsörjningsbehovet saknas. Arbetet med att skapa en kompetens-

försörjningsplan har därför påbörjats, i planen framgår även att den bör

kompletteras med strategier på kontorsnivå.

Kommunstyrelsens förvaltning ser även behov av att ge kompetensförsörjnings-
frågorna ett eget utrymme i delårsrapport och årsbokslut samt att

kommunstyrelsen får löpande återkoppling i frågan, från arbetsgivarutskottet eller
vid månadsuppföljningar.

BESLUTSUNDERLAG
Svar på revisionsrapport

Revisionsrapport
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