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Ks § 61 Dnr 2020-000330  

Revisionsrapport - Granskning av 
kompetensförsörjning  
Kort sammanfattning 
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring kompetensförsörjning med fokus på hur kommunen 
arbetar för att utveckla och behålla medarbetare.  
Den sammanfattande bedömningen är att det bedrivs ett arbete med behålla 
och utveckla medarbetare, men att det saknas en tydlig styrning och 
uppföljning för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.     

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av 

kompetensförsörjning.      
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 
anslutning till respektive rekommendation.   
 
1. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ser över och tydliggör ansvars- 

och rollfördelningen i kompetensförsörjningsarbetet.  
Detta görs i samband med pågående arbete att se över och omarbeta 
reglementen och delegationsordningar för kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder. Det förtydligas även i den kommunövergripande  
kompetensförsörjningsplanen. 
 
2. Berörda nämnder att säkerställa att förvaltningsspecifika 

kompetensförsörjningsplaner färdigställs och att dessa planer löpande 
följs upp och uppdateras.  

I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen förtydligas 
innehåll och omfattning av de förvaltningsspecifika planerna. 
För kommunledningsförvaltningen finns i nuläget ingen fastställd plan.  
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Revisionsrapport - Granskning av 
kompetensförsörjning  
Kommunstyrelsen får årligen redovisning av åtgärder i den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen och eventuella 
revideringar av planen. Detta görs i samband med årlig översyn av planen. 
Det görs även för den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen för 
kommunledningsförvaltningen, när den är fastställd.  

 
3. Kommunstyrelsen och samtliga nämner säkerställer uppföljning av 

vidtagna insatser och åtgärder kring kompetensförsörjningsarbetet.    
Kommunstyrelsen får årligen uppföljning av åtgärder i den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen samt effekter av 
åtgärderna. Detta görs i samband med årlig översyn av planen och förslag på 
revideringar.  
Det görs även för den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen för 
kommunledningsförvaltningen, när den är fastställd.  

 
4. Samtliga nämnder säkerställer att insatser för att behålla och 

kompetensutveckla medarbetare inarbetas i de förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplanerna samt resurssätts.  

Kommunstyrelsen får årligen redovisning av åtgärder i den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen och eventuella 
revideringar av planen. Detta görs i samband med årlig översyn av planen. 
Åtgärder i planen kompletteras med resursbehov och prioriteras och detta 
underlag tas med som del av underlag till detaljbudget för respektive nämnd. 
För åtgärder i den kommunövergripande planen ingår det i detaljbudget för 
kommunledningsförvaltningen.         

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 10 mars 2021 
Rapport – Granskning av kompetensförsörjning 
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Revisionsrapport - Granskning av 
kompetensförsörjning  
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår redaktionell ändring i svaret.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning.      
Till det har kommit förslag om redaktionell ändring i svaret. 
Ordförande kommer fråga på grundförslaget med den redaktionella 
ändringen.   
Beslutsgången godkänns.   
Efter fråga på grundförslaget med redaktionell ändring finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Hanna Vesterlund, HR-chef 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 
in i Stratsys 
 


	Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning
	Kort sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	Beskrivning av ärendet

	Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning
	Underlag för beslut

	Revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
	Beslutsgång
	Kopia till


