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§ 16 Dnr 2022-000193 
 
Yttrande till kommunrevisionen om granskning av kommunen 
som attraktiv arbetsgivare 
 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana den egna verksamheten och 
nämnder att efterleva de fyra punkter som framgår av missivet: 
 
1. delta i formuleringen/utformningen av vad det innebär att vara en 

attraktiv arbetsgivare, 
 
2. säkerställa att samtliga ledamöter fullt ut ges möjlighet att sätta 

sig in i vad arbetsgivaransvaret omfattar, 
 
3. säkerställa att uppföljningen och återrapportering av kompetens-

försörjningsplaner (handlingsplaner) genomförs, 
 
4. sammanställa genomförda avslutssamtal som grund för analys 

och utveckling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att rekommendera bolagen i kom-
munen att efterleva de två punkter som framgår av missivet: 
 
1. fastställa en uppföljningsprocess för bolagens affärsplan, 
 
2. tillse att styrelsen tar del av relevant information och information 

om vidtagna åtgärder med anledning av avslutssamtalen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att avge yttrande enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen delar revisionens slutsats att styrelserna och 
nämnderna har påbörjat och även kommit en god bit på väg i arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare och att arbetet med analys och 
uppföljning behöver utvecklas samt att arbetet med att säkerställa att 
samtliga ledamöter ska få möjlighet att sätta sig in i och förstå vad 
arbetsgivaransvaret omfattar. Följande yttrande lämnas om vidtagna 
och planerade åtgärder angående de punkter som revisionen lämnar 
som sina rekommendationer i missivet. 
 
För att utveckla och fortsätta bygga en kultur med ett ökat engage-
mang i frågan bland politiker, ledande tjänstemän och chefer, som 
ska föregå i arbetet med att bygga en trivsam och attraktiv kultur i 
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kommunen, har en arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen 
samt HR-chef och näringslivschef utsetts. Gruppen har fått i uppdrag 
att ta fram tydligare mål och strategier för att vara en attraktiv arbets-
givare. Det förslag som arbetsgruppen har tagit fram och som kom-
mer att lyftas, är att genom olika fokusgrupper gemensamt arbeta 
fram mål och strategier till en konkret formulering av vad det innebär 
för Laholms kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Fokusgrup-
perna föreslås sättas samman med representanter för politiker, che-
fer, medarbetare och ledningsgrupp. Genom detta arbetssätt skapas 
delaktighet och även politiken involveras och engageras. Genom 
detta arbete ska mål och strategier gemensamt tas fram. Detta arbete 
planeras att genomföras i början av 2023.  
 
Avslutningsenkäterna, som skickas ut av löneenheten när det inkom-
mer en uppsägning, sammanställs och redovisas för personal- och 
organisationsutskottet vid fyra tillfällen per år eller oftare på begä-
ran. En analys och handlingsplan kommer att upprättas systematiskt 
av HR utifrån det som framkommer i sammanställningen. Avslut-
ningssamtal ska även fortsättningsvis att hållas av respektive chef 
men dessa sammanställs och redovisas ej. 
 
För att säkerställa att handlingsplanerna för kompetensförsörjning 
systematiskt följs upp och återrapporteras i nämnderna, kommer de 
att läggas in ett förvaltningsgemensamt årshjul. Vidare så ser HR 
över om det finns övergripande utbildningsbehov eller insatser som 
framkommer i handlingsplanerna för kompetensförsörjning, som 
kan samordnas mellan förvaltningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Granskningens syfte har varit 
att bedöma om styrelserna och nämnderna arbetar på ett systematiskt 
sätt för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv från kommunrevisionen angående kommunen som attraktiv 
arbetsgivare. 
Granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare, genomförd av 
EY på uppdrag av kommunrevisionen. 
Tjänsteskrivelse Yttrande avseende granskning av Laholms kommun 
som attraktiv arbetsgivare den 21 september 2022 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C) och 
Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen godkänner liggande förslag 
om yttrande. 
 
Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C) och 
Kjell Henriksson (S) lämnar följande tilläggsyrkande: personal- och 
organisationsutskottet uppmanar respektive rekommenderar verk-
samheterna att följa punkterna i missivet från kommunrevisionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att personal- och organisationsutskottet beslutar 
i enlighet Roland Norrman med fleras förslag om godkännande av 
liggande förslag om yttrande. Ordföranden finner vidare att personal- 
och organisationsutskottet beslutar att godkänna tilläggsyrkandet. 

 
 
 
 
 
 
 

_____ 
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§ 17 Dnr 2022-000172 
 
Tillämpningsanvisningar för regler om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda  
 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott beslutar att 
anta föreslagna tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF. 
 
Ärendebeskrivning 
OPF-KL18 antogs i Laholms kommun att gälla from 1 januari 2019 
och gäller förtroendevalda som tillträtt ett uppdrag efter valet 2014 
samt för PBF som antogs i Laholms kommun 1 januari 2003 som 
gäller förtroendevalda som tillträtt ett uppdrag före valet 2014.  
Bestämmelserna innehåller både regler om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda och innebär sammanfattningsvis att om-
ställningsstöd för förtroendevald med uppdrag omfattande mer än 40 
procent av heltid utgår i en ordning som motsvarar den som gäller 
för kommunens medarbetare. Dessa tillämpningsanvisningar ska 
precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL samt PBF i La-
holms kommun. Tillämpningsanvisningarna har tagits fram i samar-
bete med KPA och med övriga kommuner i Hallands län. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF. 
Tjänsteskrivelse: Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF den 
28 september 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Förtroendevalda 
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§ 18 Dnr 2022-000003 
 
Informationsärenden 
 
Uppföljning av heltid som norm 
På förekommen anledning redogör förvaltningschefen för barn- och 
ungdomsförvaltningen varför inte barn- och ungdomsförvaltningen 
fullt ut anpassar sin verksamhet till av personal- och organisations-
utskottet givna direktiv avseende införande av Heltid som norm. 
 
Uppföljning från bemanningsenheten 
Enhetschefen för bemanningsenheten informerar om arbetet med att 
förbättra samarbetet med förskolor och kostenheten med flera. 
Bemanningsenheten kommer arbeta med rekrytering för arbete lokalt 
för att hitta personal som vill arbeta i kommunens ytterområden. 
 
Personalärende inom kultur- och utvecklingsnämnden 
Andreas Meimermondt informerar i personalärende inom kultur- och 
utvecklingsnämndens verksamhetsområde. 
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