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Revisionsgranskning, kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att 
säkerställa kompetensförsörjningen. Uppdraget avser 2019 års revision. 

Eftersom det är kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet avgränsas granskningen till att 
omfatta kommunstyrelsen. Trots att kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret anser 
vi att nämnderna i högre grad bör ha en roll i arbetet med kompetensförsörjningen då det är en 
förutsättning att den fungerar för att nämnderna ska kunna uppfylla sitt verksamhetsansvar. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kumla kommun i stora delar 
arbetar på ett aktivt sätt med kompetensförsörjningen. Vi anser dock att det finns områden som 
kan utvecklas och förtydligas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att 
kompetensförsörjningsplanema utvecklas genom att: 

Förtydliga var beslut om kompetensförsörjningsplanema ska tas samt till vem 
rapporteringen ska ske. 

Förtydliga vilken roll nämnderna har i arbetet med kompetensförsörjningen samt vilken 
rapportering de ska få. 

- Planerna utformas så att de är likartade avseende innehåll under varje rubrik. 

- Planerna har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges personalpolitiska program, 
nämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. 

- En tydligare redogörelse av kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt finns i 
kompetensförsörjningsplanerna. 

Avseende arbetet med kompetensutveckling av befintlig personal rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att säkerställa att: 

- Det förtydligas i dokumentet "Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal" att 
utvecklingssamtalet ska leda till att det tas fram en tydlig och framåtsiktande 
kompetensutvecklingsplan. 

Uppföljning görs av att alla medarbetare har haft utvecklingssamtal med sin chef årligen. 
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Revisorerna önskar att kommunstyrelsen inkommer med synpunkter på granskningen samt denna 
skrivelse, senast den 29 februari 2020. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar 
för att säkerställa kompetensförsörjningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 

Vid granskningens genomförande har vi kunnat konstatera att det enligt kommunens 
reglementen är kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet och ansvarig för alla 
anställda i kommunen. Vår granskning avgränsas därför till att omfatta 
kommunstyrelsen. Trots att kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret 
anser vi att nämnderna i högre grad bör ha en roll i arbetet med 
kompetensförsörjningen då det är en förutsättning att den fungerar för att nämnderna 
ska kunna uppfylla sitt verksamhetsansvar. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kumla kommun i 
stora delar arbetar på ett aktivt sätt med kompetensförsörjningen. Vi anser dock att det 
finns områden som kan utvecklas och förtydligas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa 
att kompetensförsörjningsplanerna utvecklas genom att: 

— Förtydliga var beslut om kompetensförsörjningsplanerna ska tas samt till vem 
rapporteringen ska ske. 

— Förtydliga vilken roll nämnderna har i arbetet med kompetensförsörjningen samt 
vilken rapportering de ska få. 

— Planerna utformas så att de är likartade avseende innehåll under varje rubrik. 

— Planerna har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges personalpolitiska program, 
nämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. 

— En tydligare redogörelse av konnpetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt 
finns i kompetensförsörjningsplanerna. 

Avseende arbetet med kompetensutveckling av befintlig personal rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att säkerställa att: 

— Det förtydligas i dokumentet "Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal" att 
utvecklingssamtalet ska leda till att det tas fram en tydlig och framåtsiktande 
kompetensutvecklingsplan. 

— Uppföljning görs av att alla medarbetare har haft utvecklingssamtal med sin chef 
årligen. 
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2 Inledning/bakgrund 
Kumla kommun är i likhet med övriga kommuner en personalintensiv organisation. Med 
anledning av kommande pensionsavgångar, personalomsättning och brist inom vissa 
yrkeskategorier ser revisorerna en risk i kommunens kompetensförsörjning. 

Att ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning och med rätt utbildning är av stor 
betydelse för en god kvalitet i verksamheten. Utan en kvalitetssäkrad tillgång till 
personal finns en risk att kvaliteten i verksamheten försämras. 

Utifrån ovanstående har revisorerna i Kumla kommun i sin riskanalys avseende 2019 
bedömt att en fördjupad granskning inom detta område bör genomföras. Uppdraget 
ingår i revisionen för 2019. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Hur ser roll- och ansvarsfördelning i respektive nämnd/styrelse ut beträffande 
kompetensförsörjningsfrågorna? 

— Analyserar och säkerställer respektive nämnd/styrelse verksamheternas 
kompetensförsörjningsbehov? 

— Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträffande kompetens-/ 
personalbehovet på kort och lång sikt? 

— Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de analyser och slutsatser som dragits? 

— Finns det ytterligare strategier/arbetsmodeller för hur man ska arbeta för att 
säkerställa en god kompetensförsörjning? 

— Säkerställer respektive nämnd/styrelse kompetensutveckling av befintlig personal? 

— Finns system för att årligen fånga upp behov av rekrytering i organisationen? 

I granskningen har även ingått att kartlägga: 

— Vilken personalomsättning har det varit i kommunen de senaste fyra åren? 

— Vilka kostnader har kommunen haft de senaste fyra åren för inhyrd personal? 

Vid granskningens genomförande har vi kunnat konstatera att det enligt kommunens 
reglementen är kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet och ansvarig för alla 
anställda i kommunen. Vår granskning avgränsas därför till att omfatta 
kommunstyrelsen. 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Övrig aktuell lagstiftning 

— Interna styrdokument såsom verksamhetsplan, riktlinjer och rutiner 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 
kommundirektör, förvaltningschefer, HR-chef samt HR-medarbetare som arbetar 
specifikt med kompetensförsörjningsfrågor. 

Vi har också inhämtat uppgifter från kommunen avseende personalomsättning och 
kostnader för inhyrd personal. 

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Ansvar och roller avseende arbetet med 
kompetensförsörjningen 
I kommunstyrelsens reglemente "8 § Personalpolitiken", fastslås att: "Kommunstyrelsen 
är kommunens anställningsmyndighet". Där står vidare att kommunstyrelsen ska ha 
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. I nämndernas reglementen omnämns inte att de har något ansvar för den 
personal som arbetar i nämndens verksamheter. 

Arbetsgivaransvaret är delegerat från kommunstyrelsen till kommundirektör och vidare 
till förvaltningschef och ner till underställda chefer i förvaltningarna. I kommunens 
ledarplattform tydliggörs vad som ingår i chefernas arbetsgivaransvar. 

3.1.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen har ansvar för alla anställda i kommunen vilket 
innebär att nämnderna inte har något formellt ansvar för den personal som arbetar i 
nämndens verksamheter. Följaktligen har nämnderna ej heller något formellt ansvar för 
kompetensförsörjningen avseende den personal som arbetar i verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns klargjort var det politiska ansvaret 
ligger avseende kompetensförsörjningen. Vi kan också konstatera att ansvaret för 
kompetensförsörjningen är tydliggjort i förvaltningarna. 

Vi anser dock att kompetensförsörjningen borde vara en av nämndens viktigaste frågor 
då tillgången till personal med erforderlig kompetens är avgörande för om nämnden 
ska kunna uppfylla sitt verksamhetsansvar. Vi anser därför att även nämnderna bör ha 
en roll i arbetet med kompetensförsörjningen och att detta borde förtydligas i 
kompetensförsörjningsplanerna. 
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3.2 Analyser och åtgärder avseende kompetensförsörjningen 

I budget 2019 har fullmäktige fastslagit följande övergripande mål avseende 
kommunens medarbetare: 

"Medarbetare 

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god arbetsgivare och trivs på sina 
arbetsplatser. 

Kumla kommun har ett personalpolitiskt program, antaget av fullmäktige 2014-06-18. 

Programmet innehåller sju områden som bedömts vara viktiga på arbetet och ha 
betydelse för hur medarbetarna trivs och har det på arbetsplatserna. De sju områden i 
det personalpolitiska programmet är: Medarbetarskap, Jämställdhet & mångfald, 
Hållbart arbetsliv, Kompetens, Ledarskap, Stolt & framgångsrik samt Lön. 

Under avsnittet Kompetens står bland annat att "För att möta morgondagens 
utmaningar behöver vi ständigt kompetensutveckling." 

Medarbetaren 
• Är öppen och nyfiken på den mtopviAdi 

kompetensutveckling som erbjuds 
• Tar ansvar för att identifiera kompetens 

behov [sic!] och ger förslag till egen 
kompetensutveckling 

• Delar med sig av sin egen kompetens och 
tar tillvara andras 

Ledningsgruppen fastställde 2014-11-28 en modell för kompetensplanering. Modellen 
består av följande sex steg. 

   

Steg 4 

Besluta om 
åtgärder for att 

sluta gapet 

    

Steg 1 

Beskriva befintlig 
kompetens 

      

Steg 3 

Analysera på 
vilket sätt den 

onskade 
situationen skiljer 

sig från den 
befintliga (gap- 

analys) 

    

Steg 6 

Följa upp och 
utvärdera  

  

Steg 5 
Sammanställa 
förvaltningens 

kompetensplan 
och rapportera 

 

 

Steg 2 

Beskriva önskad 
kompetens 
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I dokumentet står också att "Vi behöver identifiera och utveckla efterträdare till 
ledarbefattningar och nyckelpositioner (successionsplanering). Vi behöver ha koll på 
pensionsavgångar chefer, nyckelpersoner, stora grupper. Karriärvägar." 

Vid våra intervjuer framkommer att ett arbete pågår med att ta fram en 
kompetensförsörjningsstrategi som ska antas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska anta en kommunövergripande handlingsplan som utgår från de centralt satta 
målen. Inom ramen för uppföljningsansvaret följer kommunstyrelsen upp målen med 
dess handlingsplan. 

3.2.1 Kompetensförsörjningsarbetet 

Under ledning av HR-avdelningen påbörjades 2018 ett arbete för att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner. 

För 2019 finns kompetensförsörjningsplaner för samtliga förvaltningar. Det finns inget 
omnämnt i kompetensförsörjningsplanerna vem som ska fatta beslut om planen eller till 
vem återapporteringen ska ske av hur planen har genomförts. 

Det är dock förvaltningschefen i respektive förvaltning, förutom i socialförvaltningen, 
som har fattat beslutet om respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan. 
Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan beslutades av socialnämnden. I 
samband med socialnämndens beslut fattade nämnden också beslut att rapportering 
till nämnden ska ske i samband med tertialrapporterna. 

I kompetensförsörjningsplanerna görs bedömningar och analyser av kompetens-/ 
personalbehovet. 

Vi har tagit del av kompetensförsörjningsplaner från samtliga förvaltningar. Planerna 
följer en gemensam mall med följande övergripande rubriker: 

• Strategi 

• Personalstatistik 

• Påverkansfaktorer 

• Analys 

• Uppföljning 

Kumla kommun arbetar efter modellen  ARUBA  (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, 
avveckla). Samtliga förvaltningars kompetensförsörjningsplaner innehåller en 
förteckning på åtgärder för att klara kompetensförsörjningen. Åtgärderna följer  ARUBA  
vilket innebär att det finns åtgärder som är kopplade till respektive område inom  
ARUBA.  
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I kompetensförsörjningsplanerna finns förteckning på insatser/aktiviteter enligt följande 
modell:  

ARUBA  Konkret 
åtgärd 

Syfte Målgrupp/vem När Ansvarig Mätbarhet 

Attrahera och 
rekrytera 
Utveckla 

Behålla 

Avsluta/Avveckla 

Då kompetensförsörjningsplanerna är nya för 2019 har ingen uppföljning gjorts ännu av 
om åtgärderna är vidtagna. 

Under rubriken Uppföljning anges när uppföljning ska göras av att åtgärderna är 
vidtagna. Det finns dock inte angivet till vem uppföljningen ska rapporteras. Enligt HR-
chefen har de för avsikt att ta fram uppföljningsmått för varje del av  ARUBA  och dessa 
ska följas upp årsvis. 
Vid våra intervjuer framförs att kommunen under senare år vidtagit ett antal olika 
åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare t.ex. "heltid som norm", 
ledarutvecklingsaktiviteter och nu tagit fram en ledarplattform. 

I kompetensförsörjningsplanerna har förvaltningarna analyserat 
kompetensförsörjningsbehovet. Nedan följer en kort sammanfattning av respektive 
förvaltnings analyser och slutsatser samt vad som framkommit vid våra intervjuer. 

3.2.2 Kommunledningsförvaltningen 

I kompetensförsörjningsplanen drar kommunledningsförvaltningen slutsatsen att de ska 
fokusera på att behålla personal då de har en låg personalomsättning, låga sjuktal och 
ett fåtal pensionsavgångar. 

Nedan redogörs för vad som framkom vid intervju med kommundirektör och HR-
avdelningen. 

Kommunen gör ett antal olika åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Komnnunledningsförvaltningen fångar upp från förvaltningarna och driver ett antal 
kommunövergripande åtgärder inom ramen för sitt uppdrag som stödfunktion till 
förvaltningarna. Exempel på det är att Kumla gör en dig italiseringssatsning, 
"Digitalisering Kumla 2025". Anställda i kommunen kan skicka in förslag på idéer på 
förändrade arbetssätt till följd av digitaliseringen. Kommunen har också kommit långt 
när det gäller utveckling av välfärdsteknologin. 

Kommunen behöver arbeta mer med att bredda kompetensförsörjningen och en stor 
utmaning är t.ex. att kunna anställa personer som inte har svenska som modersmål. 
Det är många yrkesgrupper som är svåra att rekrytera t.ex. personer med IT-
kompetens och chefer. HR-avdelningen arbetar med dessa frågor både på ett 
kommunövergripande plan men även inom verksamheterna. 
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Vid våra intervjuer med HR-avdelningen framförs att första linjens chefer är en 
yrkesgrupp som är svår att rekrytera och många nya chefer har ingen eller mycket 
begränsad chefserfarenhet. HR-avdelningen har förändrat den centrala introduktionen 
för cheferna för att kompensera den begränsade erfarenhet som många nya chefer 
har. 

Nämnderna får information om aktuella HR-frågor genom att HR-generalisterna 
informerar i respektive nämnd två gånger per år. Exempel på områden som 
rapporteringen innehåller är sjukfrånvaro, svårrekryterade grupper och 
personalomsättning. I Socialnämnden är det förvaltningschefen som informerar om 
aktuella HR-frågor. 

Kommunens chefer har fått utbildning i hur de ska arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågorna. 

Enligt HR-chefen har förvaltningarna god kontroll på personalomsättningen och 
förvaltningen agerar om de t.ex. ser att det är hög omsättning på en enhet. 

3.2.3 Kultur- och fritidsförvaltningen 

I kompetensförsörjningsplanen konstaterar kultur- och fritidsförvaltningen att de 
behöver arbeta för att minska antalet säsongsanställningar samt att nästan hälften av 
förvaltningens bibliotekarier kommer att gå i pension fram till år 2021. 

Nedan redogörs för vad som framkom vid intervju med förvaltningschef. 

Förvaltningen håller nämnden uppdaterad om kompetensförsörjningen. Två gånger 
under 2019 har förvaltningen rapporterat till nämnden om kompetensförsörjningen och 
hur processen ser ut. 
Förvaltningen har i huvudsak inte problem att rekrytera personal. Säsongsarbetare 
inom parkverksamheten har kunnat vara problem att rekrytera men under innevarande 
år har det varit lättare än tidigare. Det finns också vissa specialisttjänster som kan vara 
svåra att rekrytera. 

Förvaltningschefen menar att de behöver hitta en stabilare personalsituation på badet 
då det i dagsläget betraktas som ett genomgångsjobb av många anställda. 

För att ta emot nyanställda arbetar förvaltningen med "preboarding" genom att hålla 
kontakten redan från överenskommelse om anställning gjorts t.ex. genom att bjuda in 
till olika aktiviteter. 

Åtgärder som förvaltningen vidtagit för att underlätta kompetensförsörjningen är att de 
sökt upp utbildningsanordnare, marknadsfört sig på mässor och tagit emot praktikanter 
från universitetet. Medarbetare i förvaltningen har också varit med och marknadsfört 
sitt arbete och Kumla kommun genom att berätta varför de jobbar i kommunen och vad 
det är som gör kultur- och fritidsförvaltningen unik att arbeta i. 
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3.2.4 Förvaltningen för livslångt lärande 

I kompetensförsörjningsplanen förutspår förvaltningen för livslångt lärande att de 
kommer ha ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. De kommer att behöva 
arbeta med att marknadsföra de yrken som finns inom förvaltningens verksamheter till 
studenter på universitet och högskolor men även till elever i grundskolan som står inför 
att välja gymnasieskola och framtida yrke. Ytterligare insatser behövs för att i ett 
tidigare skede nå studenter på universitet och högskolor exempelvis genom att 
kommunen har övningsskolor och övningsförskolorl  samt VFI2/aspirant-tjänster. För att 
kunna konkurrera om arbetskraften behöver förvaltningen se över faktorer som 
karriärmöjligheter, kompetensutveckling och lön. 

Nedan redogörs för vad som framkom vid intervju med förvaltningschef. 

Förvaltningen har redogjort för kompetensutvecklingsplanen i nämnden. Nämnden får 
all information gällande personalfrågor som lämnas till kommunstyrelsen. 

Det diskuteras mycket personalfrågor i nämnden och ledamöterna är aktiva och har en 
hel del synpunkter i dessa frågor. Som exempel följer nämnden regelbundet upp 
andelen utbildade förskollärare och behöriga lärare. Andelen förskollärare ökar men 
det är ändå lågt, ca 41 %. Avseende lärare ligger kommunen på ca 90 % behörighet. 

Det är många personalkategorier som är väldigt svåra att rekrytera t.ex. 
fritidspedagoger, specialpedagoger och rektorer. Det är också svårt att rekrytera 
behöriga lärare i engelska för de yngre årskurserna, lärare i moderna språk samt vissa 
hemspråk. Kumla kommun samarbetar mycket med Örebro kommun och köper in 
kompetens t.ex. när det gäller lärare i vissa hemspråk. 

Förvaltningen ska ta fram en marknadsföringsplan. Enligt förvaltningschefen behöver 
förvaltningen rikta sig mot fler utbildningsorter än Örebro. 

Under läsåret 2018/2019 har förvaltningen provat att avslutningssamtal hålls av 
chefens chef i stället för av närmaste chef. En analys och utvärdering ska göras av hur 
detta fungerat. 

Digitaliseringen är en mycket viktig åtgärd för att arbeta effektivare och på det sättet 
klara den framtida kompetensförsörjningen. Inom förskola och skola har man sett 
brister i det nära ledarskapet. För att åtgärda detta har biträdande rektorer tillsatts. 

1  övningsskolor och övningsförskolor är de skolor och förskolor som kan ta emot studenter som gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning (praktik). 
2 Verksarnhetsförlagd introduktion. 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



Kumla kommun 
Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 

2019-12-09 

3.2.5 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

I kompetensförsörjningsplanen konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen att de står 
inför utmaningar främst när det gäller rekrytering av olika typer av tekniker och 
ingenjörer samt kockar. Förvaltningen anser sig behöva utveckla samarbetet med 
utbildningar, vara synliga på mässor och ta emot praktikanter för att knyta kontakter. 

Nedan redogörs för vad som framkom vid intervju med förvaltningschef. 

Den största utmaningen är att hantera sårbarheten då det i förvaltningen är många 
specialistfunktioner vilket gör att det kan vara svårt att ersätta om någon slutar. Det är 
särskilt svårt att kunna rekrytera erfaren personal. Förvaltningschefen menar att de 
behöver arbeta både med att öka attraktiviteten för presumtiva anställda men även för 
de som är anställda t.ex. genom att kunna erbjuda interna karriärvägar. Förvaltningen 
har börjat arbeta mer mot Örebro universitet och erbjuder t.ex. praktikplatser till 
studenter som går på samhällsbyggnadsprogrammet. 

3.2.6 Socialförvaltningen 

I konnpetensförsörjningsplanen förutspår socialförvaltningen att de har relativt många 
medarbetare som kommer att gå i pension inom de närmaste 10 åren. Detta ställer 
krav på förvaltningen att ha en plan för framtida rekrytering för att ersätta dessa tjänster 
alternativt utveckla tjänsterna. Det står vidare att förvaltningen måste arbeta med att 
konnpetensutveckla personalen, förändra arbetssätten samt utveckla digitaliseringen för 
att kunna klara kompetensförsörjningen. 

Nedan redogörs för vad som framkom vid intervju med förvaltningschef. 

Socialförvaltningen har arbetat länge med åtgärder för att klara 
kompetensförsörjningen. Vidare framförs att det utvecklingsarbete som pågår i 
verksamheten med digitalisering kan bidra till att klara kompetensförsörjningen då det 
kan göra Kumla kommun till en mer attraktiv arbetsgivare för yngre medarbetare. 

Förvaltningen har bland annat arbetat mycket med rekryteringsprocessen genom att 
förändra utformningen av annonser samt provat olika rekryteringsvägar. I förvaltningen 
har de också arbetat med att ta fram en mall för introduktionsplan som ska användas 
vid nyanställning. Denna introduktionsplan ska den som ska börja arbeta inom 
socialförvaltningen i Kumla kommun få skickad till sig innan han eller hon påbörjar sitt 
nya arbete. Chefen ska ha ett samtal med den nyanställda inom de tre första 
månaderna av anställningen. 

Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som varit svårt att rekrytera. Exempel på åtgärder 
som förvaltningen gjort för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor är att de 
erbjudits s.k. kompetenstrappor. Förvaltningschefen har haft avslutningssamtal med 
alla sjuksköterskor som slutat. 

Under senare år har även tillgången på undersköterskor blivit sämre. Åtgärder för att 
klara denna kompetensförsörjning är att förvaltningen har yrkesambassadörer för 
undersköterskorna som har kontakter med vård- och omsorgscollege. 
Yrkesambassadörerna arbetar också med att marknadsföra Kumla kommun som 
arbetsgivare t.ex. genom att delta på mässor. 
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Tidigare fanns en hög personalomsättning inom yrkesgruppen socialsekreterare. I 
förvaltningen satsades då på arbetsmiljöfrågorna och de tog fram ett 
kompetensförsörjningspaket. Enligt uppgift vid våra intervjuer har nu situationen 
stabiliserat sig. Individ- och familjeomsorgen erbjuder möjlighet till verksamhetsförlagda 
introduktioner för socionomstudenter. Det innebär att den som studerar sista termin på 
socionomutbildningen och gör praktik i Kumla kommun får lön motsvarande 20 % av en 
heltidslön. Denna insats uppges leda till att förvaltningen kan knyta till sig personer 
redan under studietiden som sedan kan vara aktuella för anställning. 

3.2.7 Bedömning 

Vi kan konstatera att samtliga förvaltningar har kompetensförsörjningsplaner som följer 
samma övergripande struktur och rubriker. Vi bedömer att dessa är väl genomarbetade 
dokument som innehåller både statistik, analyser och åtgärder. 

Enligt vår bedömning ger kompetensförsörjningsplanerna en god analys av 
förvaltningens kompetensförsörjningsbehov. I planerna finns också åtgärdsplaner som 
på ett tydligt sätt är kopplat till ARUBA:s olika delar. Då 2019 är första året planerna 
används kan vi inte uttala oss om i vilken grad åtgärderna genomförs då uppföljning 
ännu inte är gjord. 

Vi kan dock konstatera att kompetensförsörjningsplanerna till viss del skiljer sig i 
innehåll under rubrikerna där t.ex. socialförvaltningen och förvaltningen för livslångt 
lärande har satt mål för kompetensförsörjningen vilket de andra förvaltningarna inte 
har. Det skiljer sig också åt mellan planerna hur tydlig koppling det finns till 
förvaltningens verksamhetsplan. 

Vi menar att det är en fördel om samtliga förvaltningars kompetensförsörjningsplaner är 
utformade på ett likartat sätt avseende innehåll under varje rubrik. Vi anser också att 
det bör finnas en tydlig koppling till kommunfullmäktiges personalpolitiska program, 
nämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. 

I kompetensförsörjningsplanerna finns analyser av kommande 
kompetensförsörjningsbehov. Vi menar dock att det i samtliga förvaltningars 
kompetensförsörjningsplaner bör finnas en tydligare redogörelse av 
kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt. 

Vidare anser vi att det bör anges var beslutet om kompetensförsörjningsplanen ska 
fattas samt till vem rapporteringen ska ske. 

Enligt vår bedömning bör nämnderna ha en roll i kompetensförsörjningsarbetet då 
kompetensförsörjningen är en förutsättning för att nämnderna ska kunna uppfylla sitt 
verksamhetsansvar. Vilken roll de ska ha bör finnas dokumenterat t.ex. i 
konnptensförsörjningsplanerna eller i den kommande kompetensförsörjningsstrategin. 
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3.3 Kompetensutveckling av befintlig personal 
I det personalpolitiska programmet finns ett avsnitt om kompetens där det bland annat 
står att kompetensutveckling är viktigt för att utveckla organisation, grupp och individ 
och för att trygga kompetensförsörjningen så att Kumla kommuns invånares behov av 
kommunal service kan tillgodoses. 

I dokumentet "Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal" har definierats följande: 

"Kumla kommuns krav på kompetens 

Kumla kommun har definierat tre gemensamma kompetenskrav som gäller för samtliga 
medarbetare inom organisationen; 

• Samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga 

• Utvecklingsförmåga 

• Måluppfyllelse 

Samt kompetenskravet 

• Yrkesskicklighet" 

I dokumentet fastslås att ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal ska hållas varje år. 
Där står också att "I utvecklingssamtalet kan du och din chef prata om vad du som 
medarbetare behöver utveckla samt göra en framåtsiktande 
kompetensutvecklingsplan". 

De individuella kompetensutvecklingsplanerna utgår dels från behovet i förvaltningen 
och dels från individens behov. Enligt uppgift vid våra intervjuer har de allra flesta 
medarbetarna haft utvecklingssamtal med sin chef. HR-avdelningen kommer att se 
över underlaget som används vid utvecklingssamtalen och de har planer på att det ska 
finnas en tydligare koppling mellan de individuella målen och de övergripande målen. 
Enligt HR-chefen kommer man att äska pengar för att kunna handla upp ett digitalt 
system för att hantera personalanteckningar vilket innebär att dokumentation från 
utvecklingssamtal kommer att kunna hanteras här. 

Kumla kommun har ett program för framtida ledare vilket är ett sätt att fånga upp 
medarbetare i kommunen som i framtiden kan vara aktuella för att ta ett chefsuppdrag. 

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns avsatta medel för kompetensförsörjning. 
Kompetensutvecklingsbehov tas upp i samband med utvecklingssamtal. Under 2018 
gjordes gemensamma utbildningsinsatser för alla anställda avseende hot och våld 
samt brandskydd. Inom parkverksamheten har man breddat de anställdas kompetens 
så att fler ska kunna utföra flera olika arbetsuppgifter. 

Inom förvaltningen för livslångt lärande är exempel på kompetensutvecklingsinsatser 
att anställda som är outbildade barnskötare får utbilda sig till barnskötare genom att gå 
"barnskötarlyftet". Befintlig personal kan få kompetensutveckling för att hantera barn i 
behov av särskilt stöd samt handledning från elevhälsoteamet. Det görs också interna 
utbildningsinsatser för hela arbetsgrupper. Karriärmöjligheter som finns inom 
förvaltningen är att bli arbetslagsledare, förstelärare, biträdande rektorer. Förvaltningen 
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har också haft anställda som genomgått utbildningen för framtida ledare och som 
sedan blivit rektor eller biträdande rektor. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det varje enhetschef som får prioritera 
kompetensutvecklingen efter behoven t.ex. med anledning av lagändringar. Det ordnas 
också s.k. interna miniseminarium inom olika ämnen t.ex. juridik, HR-frågor osv. 

Inom socialförvaltningen erbjuds personal som inte har undersköterskeutbildning att 
komplettera sin utbildning så att de ska kunna få den validerad till undersköterska. 
Länsstyrelsen har tagit initiativ till att inrätta en yrkeshögskoleutbildning till 
specialistundersköterska. Det är Risbergska skolan i Örebro som bedriver utbildningen 
på uppdrag av stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Inom socialförvaltningen ska inrättas 
specialistunderskötersketjänster inom demens, psykiatri och palliativ vård. 
Förvaltningen har två anställda som blir färdiga specialistundersköterskor till våren 
2020 och ytterligare några som påbörjat sina studier under hösten 2019. 

Det görs inga särskilda uppföljningar i kommunstyrelsen och nämnderna av hur 
kompetensutvecklingen sker av befintlig personal. 

3.3.1 Bedömning 

Enligt vår bedömning är dokumentet "Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal" i 
huvudsak ett bra stöd för cheferna för att genomföra utvecklingssamtalen. Vi anser 
dock att det i dokumentet bör förtydligas att utvecklingssamtalet också ska leda till att 
det tas fram en tydlig och framåtsiktande kompetensutvecklingsplan för varje enskild 
medarbetare. 

Vi anser också att uppföljning bör göras av att alla medarbetare har haft 
utvecklingssamtal med sin chef årligen. 

Den planerade utvecklingen som HR-chefen beskriver med tydligare koppling mellan 
kommunens mål och de individuella målen samt införande av digitalt system för 
dokumentation av medarbetarsamtal ser vi som en bra utvecklingsplan. Vi anser också 
att det här bör ske en rapportering till respektive nämnd på vilket sätt förvaltningen 
arbetar med kompetensutveckling av personalen för att uppnå nämndens uppdrag och 
mål. 

3.4 Analyser av rekryteringsbehov 
I kompetensutvecklingsplanerna görs analyser av kompetensförsörjningsbehoven. 

HR-generalisterna träffar förvaltningarna varje vecka och då är rekryteringsfrågorna 
(både de kortsiktiga och långsiktiga rekryteringsbehoven) på agendan. HR-chef träffar 
samtliga förvaltningschefer en gång om året och då går de bland annat igenom 
övergripande analyser och bedömningar av kommande rekryteringsbehov. När det 
sker större förändringar i verksamheterna t.ex. att en ny verksamhet öppnas, 
informeras HR-avdelningen i ett tidigt skede. 

I HR-avdelningens samtliga utbildningar finns kopplingar till  ARUBA  vilket innebär att 
frågan om kompetensförsörjningen ingår på olika sätt. HR-avdelningen genomför 
rekryteringsutbildningar 1-2 ggr/år. I utbildningen ingår, förutom utbildning i själva 
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rekryteringsprocessen, även utbildning hur chefen ska analysera och bedöma 
rekryteringsbehoven. 

3.4.1 Bedömning 

Enligt vår bedömning finns en fungerande rutin för att fånga upp rekryteringsbehovet 
på förvaltningsnivå. 

3.5 Personalomsättning 
I nedanstående tabell redovisas personalomsättningen under 2015 till 2018. 
Uppgifterna är hämtade från kommunens årsredovisningar. 

Antal avgångar 
2015 2016 2017 2018 

Pension 39 40 45 45 
Slutat på egen begäran 121 177 182 182 
Annan anställning i 
kommunen 

44 110 68 51 

Övrigt 11 11 13 24 
Totalt antal 215 338 308 302 
Total rörlighet 13,5% 21,0% 17,7% 17,3% 

Rörligheten är uträknad genom att ta antalet avgångar (även interna) genom antal 
tillsvidareanställda 1 november. 

I årsredovisningarna redovisas och analyseras personalomsättningen. 

I årsredovisningen 2018 står bland annat att några yrkesgrupper som haft en stor 
personalrörlighet under året var chefer inom förvaltning för livslångt lärande där flera 
förskolechefer (benämns numer som rektorer) och rektorer har sagt upp sig på egen 
begäran. Mindre yrkesgrupper där flera har sagt upp sig på egen begäran var också IT-
tekniker, kuratorer och miljöinspektörer. 

Inom socialförvaltningen uppgick rörligheten till 19,50 %, vilket var högst i kommunen. 
Kultur och fritid var den förvaltning där lägst andel personer slutade, med en 
personalrörlighet på 8,45 %. 

I kompetensförsörjningsplanerna finns också redogörelse av personalomsättningen 
under 2018. I socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan finns en kortare 
redogörelse för varför anställda valde att sluta i Kumla kommun samt resultatet av 
avslutningssamtalen. 

Samtliga förvaltningar har i sina konnpetensförsörjningsplaner någon eller några 
åtgärder kopplat till avslutningssamtalen. 

Från HR-avdelningen skickas ut en enkät till anställda som slutat sin anställning i 
kommunen. HR-avdelningen sammanställer och redovisar svaren när de fått in ett 
tillräckligt stort antal svar. De som svarar på enkäten får en biobiljett. Enligt HR-chefen 
har svarsfrekvensen inte varit så bra. Det ska nu införas en e-tjänst som innebär att 
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den anställde som säger upp sig får fylla i en digital enkät. Där kommer det även finnas 
en kontrollfråga om den anställde har haft eller ska ha avslutningssamtal. Enligt HR-
chefen är förhoppningen att denna förändring innebär att svarsfrekvensen förbättras. 

Enligt HR-chefen fungerar rutinerna för avslutningssamtal olika på förvaltningarna. På 
en del förvaltningar är det chefens chef som genomför avslutningssamtalen. På andra 
förvaltningar är det medarbetarens chef som genomför avslutningssamtal med 
medarbetaren och verksamhetschefen sammanställer vad som framkommit vid 
samtalen. Det förekommer också att HR-avdelningen genomför vissa samtal. 
Frågebatteriet som används som stöd vid avslutningssamtalen reviderades för ca ett år 
sedan. 

3.6 Kostnader för inhyrd personal 
Nedan redogörs för kostnader för inhyrd personal under 2015-2018. Uppgifterna är 
hämtade från kommunens ekonomisystem. 

Nämnd (belopp i tkr)* 2015 2016 2017 2018 
Kommunledningsförvaltning-
KS 0 0 169 150 

Lönenämnd 0 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 347 340 287 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 0 0 0 

Nämnd för livslångt lärande 1 116 829 655 571 

Socialnämnd 4 224 3 978 3 020 2 824 

Summa totalt 5 687 5 147 4 131 3 545 

*Enligt bokförda medel kontogrupp 571 

Vi kan konstatera att socialnämnden har den högsta kostnaden för inhyrd personal. 
Kostnaden har dock sjunkit betydligt vid jämförelse mellan 2015 och 2018. 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kumla kommun i 
stora delar arbetar på ett aktivt sätt med kompetensförsörjningen. Vi anser dock att det 
finns områden som kan utvecklas och förtydligas. 

Vid granskningens genomförande har vi kunnat konstatera att det enligt kommunens 
reglementen är kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet och ansvarig för alla 
anställda i kommunen. Vår granskning avgränsas därför till att omfatta 
kommunstyrelsen. 

Trots att kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret anser vi att nämnderna 
i högre grad bör ha en roll i arbetet med kompetensförsörjningen då det är en 
förutsättning att den fungerar för att nämnderna ska kunna uppfylla sitt 
verksamhetsansvar. 
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4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa 
att kompetensförsörjningsplanerna utvecklas genom att: 

— Förtydliga var beslut om kompetensförsörjningsplanerna ska tas samt till vem 
rapporteringen ska ske. 

— Förtydliga vilken roll nämnderna har i arbetet med kompetensförsörjningen samt 
vilken rapportering de ska få. 

— Planerna utformas så att de är likartade avseende innehåll under varje rubrik. 

— Planerna har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges personalpolitiska program, 
nämndens mål och förvaltningens verksamhetsplan. 

— En tydligare redogörelse av kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt 
finns i kompetensförsörjningsplanerna. 

Avseende arbetet med kompetensutveckling av befintlig personal rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att säkerställa att: 

— Det förtydligas i dokumentet "Vägledning utvecklingssamtal och lönesamtal" att 
utvecklingssamtalet ska leda till att det tas fram en tydlig och framåtsiktande 
kompetensutvecklingsplan. 

— Uppföljning görs av att alla medarbetare har haft utvecklingssamtal med sin chef 
årligen. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Karin Helin Lindkvist Andreas Wendin 
Certifierad kommunal revisor Verksamhetsrevisor 
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