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Rapport – Granskning av kompetensförsörjning 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

kompetensförsörjning.  

Revisionen önskar att kommunstyrelse och nämnder lämnar synpunkter på de 

slutsatser och de rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Svar önskas senast den 31 mars 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

 

För Krokoms kommuns revisorer 

 

 

Britt Carlsson  Björn Skoogh 

Ordförande   Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring kompetensförsörjning med fokus på hur kommunen arbetar 
för att utveckla och behålla medarbetare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete med att utveckla och 
behålla medarbetare är ändamålsenligt. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det till viss del 
bedrivs ett arbete med att behålla och utveckla medarbetare, men att det saknas en 
tydlig styrning och uppföljning för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att 

— kommunstyrelsen och samtliga nämnder ser över och tydliggör ansvars- och 
rollfördelningen i kompetensförsörjningsarbetet, se avsnitt 3.2 

— berörda nämnder att säkerställa att förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner färdigställs och att dessa planer löpande följs upp och 
uppdateras, se avsnitt 3.2 

— kommunstyrelsen och samtliga nämner säkerställer uppföljning av vidtagna insatser 
och åtgärder kring kompetensförsörjningsarbetet, se avsnitt 3.3 

— samtliga nämnder säkerställer att insatser för att behålla och kompetensutveckla 
medarbetare inarbetas i de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna 
samt resurssätts, se avsnitt 3.3 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring kompetensförsörjning med fokus på hur kommunen arbetar 
för att utveckla och behålla medarbetare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes under 2016 en granskning av 
rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning. Granskningen hade ett stort fokus på 
rekrytering av personal. En stor del i kompetensförsörjningen handlar även om att 
utveckla och behålla befintliga medarbetare. Enligt ARUBA-modellen1, som är en 
modell som används frekvent för att fånga samtliga delar i 
kompetensförsörjningscykeln, är utveckla och behålla två nyckelfaktorer i 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens kompetensförsörjningsarbete med fokus på att utveckla och behålla 
medarbetare behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens arbete med att 
utveckla och behålla medarbetare är ändamålsenligt. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Är processen för och rutiner kring kompetensförsörjning kartlagd och tydliggjord? 

— Är ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och nämnder tydlig? 

— Säkerställs utvecklingsmöjligheter för medarbetare, exempelvis genom utbildning 
och karriärmöjligheter inom kommunen?  

— Tillvaratas kompetensen bland medarbetarna systematiskt, exempelvis genom 
intern rörlighet? 

— Bedrivs det specifika insatser/åtgärder för att behålla medarbetare inom 
kommunen? 

— Finns det en systematisk uppföljning av genomförda åtgärder? (inklusive kostnader 
och nedlagd arbetstid för utbildning avseende olika målgrupper)  

  

 
1 Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. 
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument såsom 
kompetensförsörjningsplaner, policys och riktlinjer. Granskningen har också 
genomförts genom intervjuer med förvaltningschefer, HR-chef och HR-personal.   

Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör, HR-chef samt förvaltningschefer för 
barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och 
miljöavdelningen. Rapporten är också faktakontrollerad av HR-personal.  

Vi har även skickat rapporten för faktakontroll till förvaltningschefen för 
socialförvaltningen. Vi har inte erhållit någon återkoppling.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Nuläge 

3.1.1 Utbildning – medarbetare 

Andelen kommunanställda med eftergymnasial utbildning var år 2019 lägre än 
riksgenomsnittet motsvarande 47 %, se diagram nedan. 

 

Figur 1: Andel kommunanställda med eftergymnasial utbildning (%). Kolada (N00218)  

Andelen kommunanställda med eftergymnasial utbildning har under de senaste åren 
ökat. År 2019 uppgår andelen anställda med eftergymnasial utbildning till 45 procent.  

Andelen kommunanställda med eftergymnasial utbildning var år 2019 högre i Krokoms 
kommun vid jämförelse med snittet bland kommuner i Jämtlands län, motsvarande 42 
procent.   
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3.1.2 Sjuktal – medarbetare 

Krokoms kommun hade år 2019 relativt hög sjukfrånvaro, jämfört med övriga 
kommuner i landet, se diagram nedan. 

 

Figur 2: Sjukfrånvaro kommunalt anställda. Kolada (N00090)  

Sjukfrånvaron i Krokoms kommun var år 2019 högre vid jämförelse med liknande 
kommuner. Liknande kommuner utgörs bl.a. av Nordmaling, Hylte och Ånge där 
Torsby och Arvidsjaurs kommuner visar betydligt lägre sjuktal. 

Krokoms kommuns sjukfrånvaro (7,1 procent) var år 2019 även högre än övriga 
kommuner i länet. Lägst sjukfrånvaro i länet hade Bergs kommun motsvarande 5 
procent.   
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3.2 Processer och rutiner 

Av Krokoms kommuns kompetensförsörjningsplan2  framgår att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare där anställda trivs, utvecklas och är goda ambassadörer för 
kommunen. Utgångspunkten för kompetensförsörjningsplanen är de övergripande 
arbetsgivarpolitiska mål som återfinns i kommunens budgetdokument för år 2017, samt 
i utvecklings- och tillväxtstrategin där kompetensförsörjning beskrivs som en av flera 
identifierade utmaningar:  

Budget 2017: 

Krokoms kommun är en attraktiv arbetsgivare där anställda trivs, utvecklas och är 
goda ambassadörer för kommunen. 

Utvecklings- och tillväxtstrategin 

Behörig personal med rätt kompetens på våra tjänster. 

Vi noterar dock att ovanstående mål inte finns med i budgeten för år 2020.  

Enligt den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen står Krokoms kommun 
inför ett omfattande behov av nyrekryteringar. Detta till följd av generationsväxlingar med 
betydande pensionsavgångar och ett växande invånarantal. Fram till år 2025 räknar 
kommunen med att drygt en tredjedel av medarbetarna kommer att gå i pension vilket 
sammantaget rör sig om mer än 400 medarbetare. Krokoms kommun bedömer därför 
att det finns behov av att rekrytera fler än 150 medarbetare per år fram till år 2025. Vi 
noterar att det inte framgår vilka tjänster som behöver tillsättas.  

Av kompetensförsörjningsplanen framgår vidare att SKR:s nio strategier för att möta de 
framtida rekryteringsutmaningarna ska ligga till grund för de 
kompetensförsörjningsinsatser som planeras i Krokoms kommun. Dessa insatser ska 
också beaktas i arbetet med kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå: 

• Använd kompetens rätt - genom nya eller förändrade yrkesroller, mer 
samarbete, annorlunda specialistförsörjning och mer patientmedverkan. 

• Bredda rekryteringen - genom att förändra normer om vem som passar var 
utifrån kön, ta tillvara nyanländas kompetens och visa på olika vägar in i yrket. 

• Låt fler jobba mer - genom lokala lösningar och politiska beslut och resurser, 
beakta att hela organisationen påverkas och att lite mer tid också är viktigt. 

• Förläng arbetslivet - genom att förändra attityder och kultur på arbetsplatser, ha 
seniormedarbetare, förbättra ingången för unga i arbetslivet och främja en god 
arbetsmiljö. 

• Visa på karriärmöjligheter - genom att möjliggöra sidledes karriär, erbjuda andra 
karriärmöjligheter än chefskap, underlätta vägen till chefskap 

• Skapa engagemang - genom attityder och kultur, delaktighet och ledarskap 

• Utnyttja tekniken - genom att bevaka teknisk utveckling och innovation, låta 
behoven styra, höja digital kompetens och skapa infrastruktur för lärande 

 
2 Fastställd av kommundirektören i november 2017. Senast reviderad med aktiviteter januari 2020. 
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• Marknadsför jobben - genom goda förebilder, sommarjobb, praktik och att 
berätta om jobben 

• Underlätta lönekarriär - genom lokal lönebildning, individuell, tydlig lönesättning 
och ökad lönespridning 

Av kompetensförsörjningsplanen framgår att kommunledningen ansvarar för att ta fram 
styrdokument på kommunövergripande nivå, förse förvaltningarna med aktuella 
underlag samt genomföra planerade aktiviteter och insatser av kommunövergripande 
karaktär. 

Förvaltningarna ansvarar själva för att göra årliga uppföljningar, kompetensanalyser 
samt ta fram och vid behov revidera förvaltningens egna kompetensförsörjningsplan. 
Förvaltningarnas kompetensplaner ska innehålla prognoser och handlingsplaner för 
framtida behov. Respektive förvaltningschef ansvarar för att i verksamhetsplaneringen 
ha beredskap och planering för verksamhetens kompetensförsörjning med utgångspunkt 
i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Enligt kompetensförsörjningsplanen 
förväntas chefer även ha en kontinuerlig dialog med medarbetaren gällande behovet av 
kompetensutveckling i förhållande till verksamhetens mål samt ta fram individuella planer 
för verksamhetens samtliga medarbetare. Som stöd i arbetet och för att säkerställa en 
systematisk och enhetlig hantering av kompetensförsörjningsarbetet ska det enligt den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen finnas stödmaterial framtaget. Det 
underlag som förvaltningarna behöver för att göra sin analys ska tillhandahållas av HR-
avdelningen. Respektive förvaltning ska också ha tilldelats en HR-konsult som ska vara 
ett stöd till förvaltningen i arbetet med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner.  

Enligt kompetensförsörjningsplanen ansvarar medarbetaren för att fullfölja planeringen 
som utgår från dialogen med närmaste chef. Medarbetaren förväntas även vara aktiv 
samt ta ansvar i den egna kompetensutvecklingen.  

Vi har tagit del av barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan som 
vid tidpunkt för granskningen är under omarbetning. Kompetensförsörjningsplanen, som 
är en åtgärdsplan för perioden 2017–2020, har syftat till att konkretisera förvaltningens 
behov och prioritering av åtgärder. Enligt uppgift har arbetet med kompetensförsörjning 
följts upp och rapporteras till nämnden i samband med kvalitetsrapporterna och vid del- 
och helårsrapporter. Till grund för omarbetningen ligger enligt uppgift SKR:s, Sobonas, 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds huvudöverenskommelse (HÖK 18) att 
stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk 
kompetensförsörjning.  

Bygg- och miljöförvaltningen utarbetade under år 20193 en kompetensförsörjningsplan 
som enligt uppgift nu är under omarbetning till följd av brister vad bl.a. gäller kraven i 
livsmedelslagstiftning. Arbetet med att åtgärda bristerna påbörjades i början av år 2020 
men har försenats till följd av covid-19. Enligt uppgift planeras en ny version av 
kompetenförsörjningsplanen presenteras för bygg- och miljönämnden vid kommande 
sammanträde.  

Vad gäller samhällsbyggnadsförvaltningens och socialförvaltningens 
kompetensförsörjningsplaner framkom vid intervjuer att arbete pågår med att färdigställa 
planerna som till följd av bl.a. bristande resurser, omprioriteringar och covid-19 blivit 

 
3 Kompetensförsörjningsplanen informerades till bygg- och miljönämnden 2019-09-12 § 81. 
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försenade. Ambitionsnivån och otydligheter kring vad som faktiskt ska framgå av 
respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan uppges också vara en bidragande 
faktor till avsaknaden av fastställda planer.  

Vid intervjuer framkommer även att uppfattningarna skiljer sig, både mellan 
förvaltningarna men även bland HR-personal, kring huruvida ansvaret är tydligt fördelat 
och om förvaltningarna får tillräckligt stöd i kompetensförsörjningsarbetet.  

Vidare framkommer att ett tydligt övergripande och strategiskt arbete från politikens sida 
saknas vilket delvis kan bero på en begränsad återrapportering som politiken erhåller 
kring kompetensförsörjningsarbetet. Då den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen är fastställd på tjänstemannanivå följs planen enligt 
uppgift i första hand upp i kommunens ledningsgrupp. Vid rapportering till styrelse och 
nämnd upplevs det finnas ett större fokus på att rapportera de hårda talen såsom sjuktal 
istället för mål kring kvalité och långsiktighet som beskrivs vara svårare att mäta.  

3.2.1 Bedömning 

Vi noterar att utgångspunkten för den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen, som senast reviderades i januari år 2020, delvis utgörs 
av fullmäktige beslutade arbetsgivarpolitiska mål från budget år 2017.  

Vidare noterar vi att det av den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
framgår hur arbetet kring kompetensförsörjning ska bedrivas och fördelas i kommunen. 
Vi kan däremot utifrån intervjuer konstatera att HR-enheten inte upplevs fungera fullt ut 
som en stödfunktion till förvaltningarna. Vi noterar också att endast barn- och 
utbildningsförvaltningen samt bygg- och miljöförvaltningen utformat förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner.  

Vi anser att samtliga nämnder regelbundet behöver följa upp 
kompetensförsörjningsarbetet för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt.  
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3.3 Kompetens- och utvecklingsmöjligheter 

För att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning framgår av den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen att Krokoms kommun på 
övergripande nivå arbetar utifrån följande modell:  

Attrahera → Rekrytera → Introducera → Utveckla, Engagera och Behålla → Växla och 
Avsluta 

Utifrån modellens tre första delar: Attrahera, Rekrytera och Introducera läggs fokus på 
att vårda kommunens varumärke, genomföra professionella rekryteringsprocesser och 
förstärka den nyanställdes upplevelse av kommunen som arbetsgivare. Dessa delar ska 
enligt kompetensförsörjningsplanen medföra att kommunen attraherar medarbetare med 
rätt kompetens, med bakgrund som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav 
samt skapa trygghet och produktivitet.  

Genom delarna Utveckla, Engagera och behålla samt Växla och Avsluta läggs fokus på 
utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren. Av kompetensförsörjningsplanen 
framgår att delen Utveckla, Engagera och behålla bygger på att ta hand om de 
medarbetare och kompetenser kommunen redan har i organisationen vilket bl.a. kan 
innebära karriärmöjligheter och intern rörlighet för medarbetaren.  

För samtliga delar i modellen finns det formulerade målbilder samt aktiviteter med en 
tillhörande tidsplan vilket enligt uppgift följs upp en gång per år och redovisas i 
kommunens ledningsgrupp.  Vi noterar att det inte finns resurser avsatta för att 
möjliggöra de behov och krav som den kompetensövergripande 
kompetensförsörjningsplanen beskriver. 

Av barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan framgår att 
karriärvägar för utvecklingsintresserad personal inom verksamheterna behöver fångas 
upp och ges möjligheten till interna utvecklingsvägar. Av planen framgår vidare att 
fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatserna däremot är begränsade till följd av 
otillräcklig ekonomi. Vid intervju framgår att det i dagsläget endast finns medel avsatta 
för rektorsprogrammet i syfte att främja kompetensutvecklingen inom den huvudsakliga 
verksamheten skola och förskola. Rektorsprogrammet, som är obligatoriskt för 
nyanställda outbildade rektorer, uppges även resulterat i högre kostnader till följd av de 
senaste årens naturliga avgångar. Under de tre senaste åren har totalt 18 rektorer 
genomgått rektorsprogrammet.  

Inom socialförvaltningen har ett handlingsprogram för socionomer med inriktning 
myndighetsutövning utformats. Syftet med handlingsprogrammet uppges vid intervju 
vara att bidra till karriärsutveckling inom den egna arbetsplatsen. Målet är att 
handlingsprogrammen även ska överföras till andra yrkeskategorier inom förvaltningen. 
Vid intervjuer framkommer att förvaltningen även genomfört ett arbete för att främja 
kompetensutvecklingen bland undersköterskor som bl.a. resulterat i ett årshjul med 
utbildningar för vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen.  

Vidare framkom vid intervju att samhällsbyggnadsförvaltningen upplever en oro för 
kommande pensionsavgångar samt att verksamheterna inom plan- och fastighet samt 
vatten tillhör en konkurrensutsatt marknad där framför allt lön beskrivs vara en betydande 
del i att rekrytera och behålla medarbetare. Inom förvaltningen har ett antal interna 
utbildningar genomförts samt att det även genomförts en satsning på enhetschefer för 
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att minska omsättningen och för att skapa bättre förutsättningar för ledare och 
medarbetare.  

Till skillnad från övriga förvaltningar kommer samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
utarbeta någon förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan utan målet uppges 
vara att skapa en kompetensförsörjningsplan per respektive verksamhet då det beskrivs 
finnas en stor skillnad på behov inom verksamheterna som bedrivs inom förvaltningen.  

Inom bygg- och miljöförvaltningen uppges det vid intervju att förvaltningen under en 
längre period haft arbetsmiljörelaterade problem som påverkat kompetensförsörjningen 
negativt. Arbetsmiljöåtgärder baserat på den höga sjukfrånvaron har därför genomförts, 
åtgärderna har resulterat i en sjuktalsminskning från 16 procent år 2017 till 3 procent år 
2019. Vidare uppges att förvaltningen har goda resurser, drygt 20 000 kr per 
medarbetare, att disponera i form av kompetensutvecklande åtgärder. Avsaknaden av 
tydliga karriärsutvecklingsmöjligheter inom förvaltningen beskrivs däremot som en 
utmaning. Långsiktig och strategisk kompetensförsörjning genom bl.a. ökad intern 
rörlighet uppges därför vara en målsättning inom förvaltningen för att bidra till att behålla 
personal men även för att minska sårbarheten vid exempelvis sjukdomsfall.   

3.3.1 Bedömning 

Vi ser positivt på att det i den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen finns 
en modell och formulerade aktiviteter/insatser för att utveckla, engagera och behålla 
medarbetare i kommunen.  

Vidare noterar vi att, trots avsaknaden av fastställda kompetensförsörjningsplaner på 
förvaltningsnivå, det även bedrivs förvaltningsspecifika insatser för att behålla men 
även kompetensutveckla medarbetare inom kommunen. Vi anser däremot att styrelse 
och nämnder systematiskt behöver följa upp vidtagna insatser och åtgärder kring 
kompetensförsörjningsarbetet som ett led i det systematiska utvecklings- och 
förbättringsarbetet.  

Som en del i färdigställandet av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner anser vi 
också att samtliga nämnder behöver säkerställa att insatserna för att behålla och 
kompetensutveckla inarbetas i de förvaltningsspecifika kompetenförsörjningsplanerna 
samt resurssätts. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det till viss del 
bedrivs ett arbete med att behålla och utveckla medarbetare, men att det saknas en 
tydlig styrning och uppföljning för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt.  

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:  

— kommunstyrelsen och samtliga nämnder ser över och tydliggör ansvars- och 
rollfördelningen i kompetensförsörjningsarbetet, se avsnitt 3.2 

— berörda nämnder säkerställer att förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner 
färdigställs och att dessa planer löpande följs upp och uppdateras, se avsnitt 3.2 

— kommunstyrelsen och samtliga nämner säkerställer uppföljning av vidtagna insatser 
och åtgärder kring kompetensförsörjningsarbetet, se avsnitt 3.3 

— samtliga nämnder säkerställer att insatser för att behålla och kompetensutveckla 
medarbetare inarbetas i de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna 
samt resurssätts, se avsnitt 3.3 
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