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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat 
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i syfte att bedöma i 
vilken mån det bedrivs ett ändamålsenligt strategiskt arbete med avseende på 
kompetensförsörjning och bemanning. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att styrning, ansvarsfördelning och organisering på 
personalområdet i all väsentligt ter sig ändamålsenlig, men att det finns en risk att 
otydligheter i styrning och ansvarsfördelning medför problem att hantera kommande 
strategiskt viktiga utmaningar på personalområdet. 
 
Förhållandet mellan de kommungemensamma styrdokumenten på personalområdet ter sig 
inte helt tydlig, och den övergripande personalpolicyn är inte uppdaterad. Det finns utrymme 
för formulering av mätbara och påverkansbara mål på flera angelägna områden. 
 
Vi ser i närtid ett antal stora frågor som kommer att kräva tydlig och samordnad 
ansvarsfördelning mellan den personalansvarande styrelsen och de verksamhetsansvariga 
nämnderna, då de rör strategiskt viktiga verksamhets- och personalfrågor parallellt. Här ska 
nämnas rekryteringsproblematiken i vissa bärande personalkategorier, samt förändringar i 
uppdrag och målgrupper, och som aktualiserar frågan om kompetensutveckling. Detta är 
exempel på frågor som i sin essens handlar om personal, men som samtidigt har tydlig 
bäring på frågor om såväl budget som kvalitet och måluppfyllelse för de respektive 
verksamheterna.  
 
Utifrån revisionsfrågorna gör vi följande bedömningar: 
 
 Strukturen och relationen mellan kommungemensamma policys och riktlinjer på 

personalområdet är i vissa avseenden otydlig. Kommunstyrelsen har dock initierat en 
revidering av personalpolicyn som är i linje med de nyligen antagna riktlinjerna för 
styrdokument i Laholms kommun. Trots avsaknad av fullmäktigemål har kommun-
styrelsen, och i viss mån de granskade nämnderna, formulerat vissa mål på personal-
området. Det finns utrymme för att formulera ytterligare mål med bäring på centrala 
personalfrågor. 

 Ansvarsfördelning och organisering på personalområdet ter sig i allt väsentligt 
ändamålsenlig, men i vissa avseenden är det otydligt vad som åligger vem på såväl 
politisk som på tjänstemannanivå.  

 Personalförsörjningsfrågan utgör en potentiell verksamhetsrisk givet de generella 
svårigheter som finns att behålla och rekrytera behörig och erfaren personal inom vissa 
yrkeskategorier. Utmaningarna ställer stora krav på långsiktigt strategiskt arbete i 
samverkan mellan styrelsen och de verksamhetsansvariga nämnderna. 

 Vi ser positivt på att åtgärder vidtagits för att säkra god kvalitet i rekryteringsprocessen.  

 Det är angeläget att överväga hur förekomsten av kostsamma avgångsvederlag kan 
minskas eller undvikas.  

 Kompetensbehov kartläggs och kompetenshöjande insatser tillhandahålls på ett 
systematiskt sätt i de granskade verksamheterna. Växande och förändrade behov av 
kompetensutveckling gör att frågan är av synnerlig strategisk karaktär inför framtiden. 

 PA-enheten bedriver satsningar med bäring på minskad ohälsa, bland annat genom att 
en tjänst dedikerats till att arbeta med rehabilitering och förebyggande arbete. Vi ser också 
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exempel i verksamheterna på att finns ett visst fokus på frågor om sjukfrånvaro och 
arbetsmiljö. Av uppföljningarna av arbetsmiljöarbetet att döma sker det i verksamheterna 
kontinuerlig kartläggning och beskrivning av risker och problem knutna till arbetsmiljö och 
sjukskrivning. Det är dock oklart i vilken mån kunskapen leder till konkreta åtaganden. 

 Sammantaget sker det kontinuerligt uppföljning av centrala frågor inom personalområdet. 
Då personalrelaterade och verksamhetsrelaterade frågor i stor utsträckning är 
integrerade, är det dock inte helt tydligt i vilken mån det är nämndernas eller styrelsens 
primära ansvar att agera på det som kommer fram i rapporteringen. I avsaknad av mål på 
personalområdet finns det ingen uttalad viljeriktning som relevanta nyckeltal m m kan 
stämmas av gentemot.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Överväga möjligheten att utifrån personalansvaret införa mätbara och påverkbara mål 
som rör personalfrågor av strategisk betydelse. 

 Göra en systematisk genomlysning av verksamheternas behov av PA-stöd och ha denna 
som fond i utredningen av PA-stödets organisering. 

 Inom ramen för den annonserade revideringen av personalpolicyn även göra en samlad 
översyn av samtliga styrdokument på personalområdet för att säkerställa att de 
korresponderar med varandra.  

 Överväga möjligheterna att minska förekomsten av kostsamma avgångsvederlag. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att:  

 Hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på 
personalpolitiska utmaningar och strategiskt viktiga frågor (som exempelvis rör 
rekryteringsbehov, kompetensutveckling, ledarskapsvillkor och sjukfrånvaro) 
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2. Inledning 
 

2.1. Bakgrund 

Liksom många andra kommuner möter Laholms kommun avsevärda utmaningar på området 
för strategiska personalfrågor. Utmaningarna bottnar inte minst i ökade volymer inom skola, 
förskola och fritidsverksamhet. De kan också hänföras till att prognosticerade 
volymminskningar uteblivit eller blivit mindre än beräknat, vilket i Laholm är fallet vad gäller 
gymnasieskolan. På socialtjänstens område ser man 
växande åtaganden bl a till följd av migrationsutvecklingen 
och regelskärpningar inom flera områden av verksamheten. 
Vidare gäller generellt att allt fler administrativa uppgifter 
ingår i uppdragen, vilket medför press på att hitta lösningar 
som mildrar arbetsbördan i de respektive förvaltningarna. 
 
När det gäller barnavårdsdelen har Laholms kommun i likhet 
med flertalet andra kommuner en styv uppgift att bemanna 
upp med tillräcklig kompetens givet en kärv situation 
rekryteringsmässigt. Runt om landet märks en ökad 
ärendebelastning på myndighetssidan kombinerat med 
avsevärda problem att såväl rekrytera som behålla erfaren och kompetent personal. I viss mån 
kan motsvarande situation sägas finnas på skolans område när det gäller att säkerställa att 
verksamheten rymmer tillräckliga kompetenser i olika yrkesgrupper. Sammantaget är 
rekryteringssituationen ansträngd för flera yrkesgrupper varför personalförsörjningsfrågan 
inom många kommuner ses som ett högst prioriteringsvärt område. Till detta kommer att 
Laholms kommun möter personalmässiga utmaningar i form av en kontinuerligt ökande 
sjukfrånvaro de senaste åren, inte minst bland kvinnor och i de äldre personalgrupperna.  
 
Revisorerna i Laholms kommun har med utgångspunkt i detta i sin riskanalys identifierat 
kommunens arbete i personalfrågor som ett område som bör granskas. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och granskade nämnder 

Granskningens syfte är att bedöma i vilken mån styrelse och nämnder bedriver ett 
ändamålsenligt strategiskt arbete med avseende på kompetensförsörjning och bemanning.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilka styrdokument finns på personalområdet, och i vilken mån har de bäring på 
kommunfullmäktiges mål? I vilken mån är styrdokument tillämpade inom verksamheterna?  

 Hur fördelas ansvaret för personalfrågor mellan central nivå och de respektive 
nämnderna/verksamheterna?  

 Vilka strategier tillämpas för att trygga personalförsörjningen bland annat med fokus på åtgärder 
som rör personalomsättningen? 

 Vilka strategier tillämpas för att tillförsäkra relevant kompetensutveckling för såväl chefer som 
medarbetare, och vilka insatser vidtas för att tillvarata medarbetarnas kompetens? 

 Vilka mått vidtas för att minska sjukfrånvaron? 

 Vilken uppföljning sker av relevanta mått på personalområdet? 

Laholms kommun hade den 31 
december 2015 totalt 2.022 
anställda (varav 1.790 
tillsvidareanställda). Tre av 
fyra arbetar inom barn‐ och 
ungdomsnämndens (33%) 
eller socialnämndens (43%) 
verksamheter. 
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 Vilken återrapportering sker till nämnder, styrelse och fullmäktige avseende åtaganden på 
personalområdet? 

Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. 

2.3. Genomförande 

Granskningen sker genom dokumentstudier samt genom intervjuer med personalchef, 
förvaltningschefer och nyckelpersoner inom respektive förvaltning. Samtliga intervjuade har 
beretts tillfälle att sakgranska rapporten.  
 

3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen (1991:900), företrädesvis kapitel 6 som reglerar styrelsens uppgifter och 

nämndernas ansvar 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 

 Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

 
Det finns i budget 2016 inga mål med bäring på det personalpolitiska området. 
 
Policy och handlingsplan (2013-2016) för lika rättigheter och möjligheter för Laholms 
kommuns medarbetare, KF december 2013. Policyn utgår till stora delar från 
diskrimineringslagen. 
 
Lönepolicy för Laholms kommun, KF maj 2012. Lönepolicyn omfattar grundläggande principer 
samt tidsplan för löneöversyner. 

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument, KF maj 2016 

Enligt riktlinjerna som gäller från och med 
2016-06-01 är det kommunfullmäktige som 
beslutar om program och policys samt om 
kommunövergripande planer och riktlinjer 
(se illustrationen här bredvid). 

Riktlinjerna anger också att ansvarig nämnd 
minst en gång per mandatperiod ska pröva 
om de styrdokument som nämnden är 
ansvarig för är aktuella. Om dokumentet inte 
är aktuellt ska det upphävas, revideras eller 
sammanföras med annat styrdokument om 
så är möjligt. 

 

 Reglementen för styrelse och nämnder 

Kommunstyrelsens reglemente 

Personalpolitiken 
6 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 



 
 
 

6 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter. 
 
 
Personalansvar och organisation 
7 § Styrelsen är anställningsmyndighet för kommunens personal och ansvarar för att 
övriga nämnder har tillgång till den personal som de behöver för att utföra sina 
uppgifter. 
 
Styrelsen ansvarar för kommunens förvaltningsorganisation och ska därvid se till att 
organisationen är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål 
och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
[…] 
 
Utskott 
42 § Inom styrelsen ska finnas ett ledningsutskott och ett personalutskott. […] 
Personalutskottet ska ha hand om sådana ärenden som rör kommunens 
arbetsgivarfunktion och personalpolitik. 
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4. Granskningsresultat 
 

4.1. Styrande och stödjande dokument på nämnds- och verksamhetsnivå  

4.1.1. Personalpolicy m m 

 
Laholms kommuns personalpolicy fastställdes av kommunstyrelsen i april 2006 och har 
sedan dess inte varit föremål för uppdatering. Enligt kommunstyrelsens 
sammanträdesprotokoll 2016-09-13 (§ 169) är personalpolicyn föremål för revidering för 
beslut i kommunfullmäktige under 2017. 
 
Policyn beskriver på ett övergripande plan den viljeriktning som gäller på följande områden: 
 

- Personalförsörjning 
- Medarbetarskap och ledarskap 
- Arbetsmiljö och samverkan 
- Kompetensutveckling 
- Arbetstid 
- Friskvård, rehabilitering 
- Lönepolitik 
- Jämställdhet, mångfald 

 
Av personalpolicyn framgår inledningsvis att: 
 

Varje verksamhet ska utifrån Personalpolicy i Laholms kommun konkretisera 
åtgärder som är anpassade till den egna verksamheten. En årlig uppföljning ska 
göras och brister ska kopplas till åtgärder för förbättringar. Genomförda åtgärder och 
uppföljning ska redovisas till personalutskottet. 

 
Vi noterar att ett antal åtgärder som var aktuella 2006, och som senast skulle vara åtgärdade 
2009, fortfarande hänger kvar i policyn.  
 
I personalpolicyn listas ett tiotal kompletterande policys och riktlinjer på olika områden. Vi 
noterar att listan är inaktuell i det att den hänvisar till dokument som inte längre har 
tillämpning eller som bytt namn eller slagits ihop. Aktuella policys m m finns listade och 
länkade till på kommunens hemsida. I en del fall är det oklart när dokumenten upprättats och 
på vilken nivå de beslutats om. 
 
Bland de styrande dokumenten ska nämnas Riktlinjer om arbetsmiljö och samverkan, 
beslutade i personalutskottet december 1993, reviderad september 2014. Inledningsvis slås 
fast att  
 

Laholms kommun ska genom en god personalpolitik skapa en attraktiv arbetsplats 
med låg sjukfrånvaro och ett gott arbetsklimat. Andelen medarbetare som i 
medarbetarenkäten rekommenderar Laholms kommun som arbetsgivare ska uppgå 
till minst 90 %. 

 
I dokumentet ingår policys och riktlinjer på områden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ansvarsfördelning, kränkande särbehandling, hot och våld och missbruk. Här ingår också 
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riktlinjer för introduktion av nyanställda. I bilagorna finns bland annat blankett för årlig 
rapportering från verksamheterna. 
 
I PA-riktlinjerna ges mer ingående stöd i frågor om framför allt anställning/avveckling samt 
rutiner för lön och ledighet. Angående introduktion av nyanställda hänvisas till riktlinjerna om 
arbetsmiljö och samverkan, där detta behandlas mer ingående. 
 
 

 

4.1.2. Nämnds- och verksamhetsplaner 2016 

 
I Kommunstyrelsens nämndsplan 2016 förtecknas två mål med målvärden, och som har 
bäring på personalområdet: 
 

Arbetsgivarmål 1 
Alla tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad 
senast den 30 juni 2016 vilket ska leda till att andelen heltidsanställningar ökar.  
Målvärde: Andel medarbetare med heltidstjänster=52% 
Informationsmått:  Antalet arbetade timmar utförda av timanställd personal, samt 
genomsnittlig sysselsättningsgrad  
 
Arbetsgivarmål 2 
Öka kvaliteten på rekryteringsprocessen 
Målvärde: Andelen chefer och medarbetare som genomgått utbildningen 
”Kompetensbaserad rekrytering”=25% 

 
I kommunledningskontorets verksamhetsplan finns ett antal aktiviteter på personalområdet 
angivna (inklusive ansvarig, tidsangivelse och rapportering): 
 
 
 
 
  

Författningar (LAS, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen m m) 

Policy och handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter (dec 2013) 

Lönepolicy (maj 2012) 

Personalpolicy 

Andra policys och riktlinjer på olika områden, såsom Riktlinjer om arbetsmiljö och 
samverkan, Rehabiliteringspolicy, Riktlinjer – hot och våld på arbetsplatsen, Policy 

om kränkande särbehandling, Chefspolicy, PA-riktlinjer m m 

KS

KF 

KS/KSPU/annat
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Aktivitet  Syfte 
Implementering av planen för 
lika rättigheter och möjligheter 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare var tredje år ta 
fram en jämställdhetsplan som innehåller målinriktat arbete för at främja 
likabehandling utifrån kön, etnicitet och religion samt annan 
trosuppfattning 

Vikarieanskaffnings- och 
bemanningssystem 

Underlätta bemanning och vikarieanskaffning 

Önskad sysselsättningsgrad Ökad kvalitet, ökad attraktivitet som arbetsgivare och ökad jämställdhet 
Lönebildningsfrågor ska ingå 
löpande i planeringsarbetet 

Samordna lönebildningsfrågorna med kommunens ekonomiska 
budgetarbete samt skapa förutsättningar till bättre löneanalyser 

Laholmshem in i Heroma samordna verksamhetssystem 
Genomföra kompetensbaserad 
rekrytering - utbildning för chefer 

Systematisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 

Kartläggning av sjukfrånvaron 
inkl förslag på åtgärder 

Sänka sjukfrånvaron 

Upphandling av pensions-
administration 

Avtalet går ut 170331 

Arbete och praktik för personer 
med funktionsnedsättning 

Få in fler människor i praktik och arbete hos arbetsgivaren Laholms 
kommun 

Medarbetarenkät inkl chefsenkät Följa upp arbetsmiljö 

 
 
I Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2016 anges som mål att antalet behöriga 
lärare med svenska som andra språk ska öka. I verksamhetsplanen framgår att detta ingår 
som en del i BUN:s kompetensutvecklingsplan. 
 
I Socialnämndens nämndsplan 2016 finns inga mål som rör personalområdet (mer än 
indirekt). I socialnämndens verksamhetsplan 2016 förtecknas dock ett antal aktiviteter som 
tar sikte på kompetensutveckling i olika avseenden. Här anges också aktiviteten Säkerställa 
bemanningsnivån inom hälso- och sjukvården samt framtagande av strategier för att trygga 
framtidens rekryteringsbehov. 

4.1.3. Bedömning 

 
Vår bedömning är att strukturen och relationen mellan kommungemensamma policys och 
riktlinjer på personalområdet i vissa avseenden är otydlig. Vi ser inte en tydlig linje vad gäller 
den nivå som olika typer av dokument beslutas på. Bland annat är lönepolicyn tagen på 
fullmäktigenivå, medan personalpolicyn – som ter sig som ett samlande och övergripande 
styrdokument på personalområdet sett till att den spänner över samtliga av de mest centrala 
personalrelaterade frågorna – har beslutats i kommunstyrelsen. Vidare är det inte i alla fall 
helt klart hur olika dokument förhåller sig till varandra, eller i vissa fall vilken styrande kraft de 
har. Personalpolicyn är daterad i och med att det efter 2006 tillkommit ett antal styrdokument 
som policyn rimligtvis bör ha tydlig bäring på och hänvisa till, såsom lönepolicyn och policyn 
för lika rättigheter och möjligheter.  
 
Vi noterar att det i kommunstyrelseprotokollet från september 2016 anges att en reviderad 
personalpolicy kommer att vara föremål för kommunfullmäktigebeslut under 2017. 
Kommunstyrelsen har alltså initierat en förändring i linje med de nyligen antagna riktlinjerna 
för styrdokument i Laholms kommun. Vi ser som angeläget att det inom ramen för detta 
arbete sker en samlad revidering av samtliga styrdokument på personalområdet. 
 
I avsaknaden av kommunfullmäktigemål på personalområdet kan vi ändå konstatera att ett 
antal relevanta personalfrågor är föremål för styrelsens och de granskade nämndernas 
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dokumenterade målformulering och verksamhetsplanering. Vi bedömer dock att det finns 
utrymme för formulering av mätbara och påverkansbara mål på flera angelägna områden. 

4.2. Ansvarsfördelning mellan central nivå och de respektive 
nämnderna/verksamheterna 

Personallösningen i Laholms kommun - med att kommunstyrelsen har det övergripande 
personalansvaret - speglas i tjänstemannaorganisationen av att PA-frågor hanteras i en 
central enhet under kommunledningskontoret. Här fungerar PA-konsulter stödjande till de 
respektive verksamheterna under nämnderna. Pa-stödet gäller bland annat chefsstöd, 
arbetsmiljöfrågor, lagen om anställningsskydd, samverkan och medbestämmande m m. PA-
enheten ger också stöd i rekrytering; av vad som framkommer gäller detta främst rekrytering 
på chefsnivå. I intervjuerna framkommer att utbildningsverksamheten internt stärkt upp med 
personal för administrativt stöd (inte minst med personaladministrativa uppgifter) för de 
verksamhetsnära cheferna. Detta betyder att det i nuläget i realiteten är en blandmodell 
mellan centraliserat och lokalt PA-stöd i kommunen. 
 
Tidigare kommunchefen hade inför 2016 på eget uppdrag initierat en analys av 
personalfunktionen, och en eventuell utveckling av densamma. Projektet, som ej är tidsatt, 
finns förtecknat i 2016 års katalog över kommungemensamma projekt. I intervju uppger 
tidigare kommunchefen att en decentralisering av PA-funktionen varit en tanke. Detta har 
tidigare skett vad gäller ekonomi- och kanslifunktionerna, som centraliserades i början av 
2000-talet men i senare tid lagts tillbaka under nämnderna. 
 
I intervjuerna ges olika bilder av huruvida de granskade nämnderna tar en aktiv roll i 
personalfrågor. Från några håll påtalas att den nuvarande organiseringen och 
ansvarsfördelningen bär med sig särskilda problem. Detta rör på en övergripande nivå att 
ansvaret för budget och personal är åtskilda. Det nämns farhågor om att personalutskottet 
inte helt ut nås av information om personalstrategiska frågor från verksamheterna, och att 
den nuvarande ordningen sätter stora krav på en proaktiv hållning från utskottets sida. I 
granskningen ges indikationer om att personalstrategiska frågeställningar medvetandegörs i 
verksamhetsledningarna, men att det är otydligt hur – och i vilken mån – de når till 
personalutskottet och i slutänden kommunstyrelsen. På mer operativ nivå påtalas att PA-
hanteringen kräver ett stort mått av kunskap om de respektive verksamheterna, och att detta 
inte tillgodoses i en centraliserad PA-funktion.  Samtidigt påpekas dock att centraliseringen 
medför att PA-funktionen blir mindre personberoende och därför inte lika känslig för 
förändringar. Av intervjuerna att döma finns det i viss utsträckning otydligheter avseende 
vilket ansvar som ska ligga på den centrala funktionen, och vad som åligger 
verksamheterna. Den övergripande uppfattningen som vi kan fånga är att PA-enheten anses 
ge ett tillfredsställande stöd kvalitativt sett, men att behoven av personaladministrativt stöd 
av olika anledningar vuxit inom såväl den sociala verksamheten som i barn- och 
utbildningsverksamheten. Detta behov har inom den senare verksamheten föranlett att man 
(som tidigare nämnts) förstärkt med egna administrativa resurser till den verksamhetsnära 
ledningen.  

4.2.1. Bedömning 

Utifrån vad som framkommer gör vi bedömningen att ansvarsfördelning och organisering på 
personalområdet i all väsentligt ter sig ändamålsenlig, men att det i vissa avseenden är 
otydligt vad som åligger vem på såväl politisk som på tjänstemannanivå. Vår bedömning är 
att en blandad modell vad gäller PA-funktionen, om än föranledd av faktiska behov, medför 
risk för suboptimering.  
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4.3. Personalförsörjning m m 

4.3.1. Personalförsörjning 

 
I intervjuerna framkommer att de granskade verksamheterna i mångt och mycket möter 
liknande problem som i andra kommuner när det gäller att rekrytera och behålla personal i 
vissa yrkesgrupper. Inom barn- och utbildningsverksamheten handlar det framför allt om 
behöriga lärare samt om förskollärare; här framförs att det finns stora utmaningar i att 
rekrytera och behålla personal. På lärarsidan uttrycks att det till följd av pensionsavgångar 
och ökade elevtal uppstår ett behov som är i storleksordningen 50-60 tjänster. Vid sidan av 
kompetensförsörjningen uttrycks också att det finns en utmaning i att kunna sätta ihop 
rimliga tjänster, vilket är kopplat till frågan om enheternas storlek. Som en utmaning förs 
också fram att den statliga interventionen i form av lönelyft inom skolan riskerar att ge 
konsekvenser för lönebildningen såväl kommunövergripande som inom 
utbildningsverksamheten. 
 
Även inom de sociala verksamheterna beskrivs att personalförsörjningen utgör en stor 
utmaning. Det sker en generationsväxling, samtidigt som det generella problemet att behålla 
och rekrytera bland annat erfarna socialsekreterare är aktuellt även i Laholms kommun. I 
viss utsträckning har personalbehovet täckts genom att externa konsulter anlitats. Även 
sjuksköterskor är en yrkesgrupp där det generellt är ett tufft rekryteringsläge. I intervjuerna 
framkommer att Laholms kommun dock lyckats rekrytera i nivå med behoven, men att 
utbudet av sjuksköterskor är väldigt lågt för kommunerna. 

4.3.2. Överenskommelser och avgångsvederlag 

 
Personalavdelningen har upprättat en förteckning över de fall av överenskommelser och 
avgångsvederlag som varit aktuella mellan åren 2008 och 2016, vilken i sammanfattad 
version framgår av tabellen nedan. 
 

 
 

BUN SOC KUN KLK

Övriga

enheter

Avgångsvederlag/

överenskommelse*

2008 1 1 226 000

2009 1 321 000

2010 1 1 1 312 000

2011 1 2 1 604 000

2012 2 1 1 2 1 142 000

2013 1 1 1 1 338 000

2014 1 3 1 1 2 499 000

2015 2 1 1 267 000

2016 1 1 1 2 570 000

Summa 7 11 4 2 6 11 279 000

*exkl. kostnad för arbetslivsresurs m m, 368.000 (2008‐2016)
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Vi konstaterar att det sammantaget rör sig om ett trettiotal överenskommelser sedan 2008, 
och att de summerar till drygt 11 miljoner kronor. Merparten rör de personalintensiva 
verksamheterna under barn- och utbildnings- respektive socialnämnden. Genomsnittligen 
har överenskommelserna omfattat runt 12 månaders lön. Tre av de sex 
överenskommelserna 2015-2016 har dock gällt 24 månaders lön eller mer. 
 
I intervjuerna påtalas att kommunen vidtagit åtgärder för att förbättra rekryteringsprocessen, 
vilket också är ett av de nämndsmål som kommunstyrelsen satt upp för 2016. 

4.3.3. Bedömning 

Vår bedömning är att personalförsörjningsfrågan utgör en potentiell verksamhetsrisk givet de 
generella svårigheter som finns att behålla och rekrytera behörig och erfaren personal inom 
vissa yrkeskategorier. Utmaningarna ställer stora krav på långsiktigt strategiskt arbete i 
samverkan mellan styrelsen och de verksamhetsansvariga nämnderna. 

Utan att lägga någon värdering i omfattningen och kostnaderna för avgångsvederlag och 
överenskommelser vill vi poängtera att sådana lösningar – oavsett omfattningen – bör ses 
som en personalpolitisk anomali. Med detta menar vi att förekomsten av utköp bör tas som 
en signal för förbättringsarbete, i det att utköp mycket väl kan indikera att det brustit i något 
led i hanteringen av personal- och anställningsfrågor. Vår bedömning är att det är angeläget 
att analysera och agera på historiken av utköp. Vi ser positivt på att åtgärder vidtagits för att 
öka kvaliteten i rekryteringsprocessen, men det är rimligtvis så att alla fall av 
avgångsvederlag inte bör förstås i termer av bristfällig rekrytering.  

4.4. Kompetensutveckling 

 
Det finns ett kommungemensamt ledarprogam, där de bärande beståndsdelarna utgörs av 
Mentorsprogrammet och utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare. Det förra sker i 
samarbete med Region Halland, Halmstad kommun och Länsstyrelsen i Halland, medan 
Morgondagens ledare drivs tillsammans med region Halland och samtliga 
Hallandskommuner. 
 
Som tidigare nämnts är kvalitetshöjning i rekryteringsprocessen ett prioriterat område under 
2016. Under året utbildas chefer i kompetensbaserad rekrytering. 
 
Kompetensutvecklingsbehov är i stor utsträckning verksamhetsspecifika, och hanteras i stor 
utsträckning i de respektive verksamheterna. I olika former arbetar man med planer för 
kompetensutveckling (på medarbetar och organisationsnivå) i de två granskade 
verksamheterna. Inom den sociala verksamheten finns en uppbyggd struktur av samarbete 
med regionen och övriga Hallandskommuner när det gäller utbildningsinsatser. Detta gäller 
framförallt nödvändig kompetensutveckling utifrån det som följer av ny styrning och nya 
metoder på nationell nivå. Högskoleutbildning för chefer inom funktionshinderverksamheten 
har handlats upp. Med bakgrund i bl a nya målgrupper inom LSS och nya brukargrupper 
även i andra verksamheter framförs från verksamhetsledningen att kraven på 
kompetensutveckling rimligtvis kommer att öka i framtiden. 

4.4.1. Bedömning 

Utifrån det som framkommer bedömer vi att kompetensbehov kartläggs och 
kompetenshöjande insatser tillhandahålls på ett systematiskt sätt i de granskade 



 
 
 

13 

verksamheterna. Växande och förändrade behov av kompetensutveckling gör att frågan är 
av synnerlig strategisk karaktär inför framtiden. 

4.5. Chefstäthet och sjukfrånvaro 

4.5.1. Antal medarbetare per chef 

Följande diagram över antalet medarbetare per chef bygger på siffror från personalenheten, 
och presenteras med reservation för eventuella senare förändringar. 
 
  

Sett till antalet medarbetare är 
förskoleenheterna i kommunen relativt 
jämnstora, vilket framgår av diagrammet 
ovan. Varje förskolechef ansvarar för 
runt 30 medarbetare. Staplarna här 
bredvid visar liknande förhållanden vad 
gäller kommunens grundskolor, med 
undantag för tre rektorer som ansvarar 
för 56, 43 respektive 41 medarbetare. 
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I diagrammen nedan åskådliggörs antalet medarbetare per chef inom den sociala 
verksamheten.  

I såväl äldreboendena (här bredvid) som 
i hemtjänsten (nedan) ser vi stora 
variationer i antalet medarbetare per 
chef, och vi noterar att flera av 
enhetscheferna ansvarar för ett fyrtiotal 
medarbetare eller fler. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättningar (diagrammet nedan) noterar 
vi att en av cheferna för personlig assistans basar för närmare 50 medarbetare, och att även 
den andra enheten är stor sett till antalet personliga assistenter under samma chef. I intervju 
framkommer att frågan om en utökning av antalet enhetschefer inom personlig assistans har 
lyfts till socialnämnden inför 2017. Enligt vad som framkommer togs redan för ett par år 
sedan ett grepp för att minska antalet medarbetare per chef inom de sociala 
verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48

38

30

28

28

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Personlig assistans

Personlig assistans

Gruppbostäder
Laholm, Knäred

Gruppboende Våxtorp,
Daglig verksamhet

LSS Barn och unga

LSS Boendestöd

Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar
Antal medarbetare per chef

47

40

26

18

0 10 20 30 40

Hemtjänst
Centrum

Hemtjämst
Väster

Hemtjänst
Öster

Hemtjänst
Mitt

Äldreomsorg ‐ hemtjänst
Antal medarbetare per chef

43

38

35

34

30

22

21

19

0 10 20 30 40

Randerslund

Smedjebacken

Fridhemsgården

Tangon

Solhemmet

Solgården

Björkebogården

Lingården

Äldreomsorg ‐ boenden
Antal medarbetare per chef



 
 
 

15 

I bilaga 1 redovisas antalet medarbetare per chef inom IFO samt i ytterligare enheter inom 
sociala verksamheter. Här kan nämnas att ingen av enheterna rymmer över 20 medarbetare. 
 
Antalet underställda medarbetare per chef var en av punkterna som Arbetsmiljöverket 
påtalade som en brist i samband med en inspektion under 2016. Utifrån diagrammen ovan 
kan vi konstatera att flera chefer inom skola och omsorg ansvarar för ett stort antal 
medarbetare, även om Arbetsmiljöverkets uppgifter ter sig överdrivna i jämförelse med 
personalenhetens siffror.1 
 
I inspektionsmeddelandet påtalar arbetsmiljöverket brister kopplade till arbetsbelastningen 
för enhetschefer, rutinerna för introduktion, riskbedömningar samt rutiner för 
tillbudsrapportering.  
 

4.5.2. Sjukfrånvaro 

 
I tabellen nedan återges siffror över sjukfrånvaron så som de presenteras i den 
personalekonomiska sammanställningen i årsredovisningen för 2015. 
 

Sjukfrånvaro (procent) 2014  2015 

Total sjukfrånvaro 5,9  6,3 

Sjukfrånvaro män 3  3,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6  7,1 

Anställda <29 år 3,4  3,5 

Anställda 30-49 år 5,9  6,4 

Anställda >50 år 6,5  7,2 

       

Sjukfrånvaro per 
verksamhet (procent) 2014  2015 

Barn- och utbildning 6,4  6,4 

Teknik och service 4,5  ‐ 

Kommunstyrelsen ‐  4,4 

Social verksamhet 6,9  6,9 

Kultur- och utveckling 5,1  6 
 
 
Liksom i många andra kommuner ser vi i Laholms kommun stigande siffror vad gäller 
sjukfrånvaron - en ökning med 0,4 procentenheter mellan 2014 och 2015 - och särskilt då 
bland kvinnor och bland personal i äldre åldersgrupper. Högst sjukfrånvaro rapporteras från 
de sociala verksamheterna. I arbetsmiljörapporteringen från dessa verksamheter 2015 
framgår att sjukskrivningstalen varierar stort mellan de olika verksamhetsdelarna, vilket 
framgår av diagrammet nedan. 
 

                                                 
1 Arbetsmiljöverket anger att antalet underställda medarbetare varierar mellan 30 och 80 
tillsvidareanställda. 
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I arbetsmiljörapporteringen påtalas att andelen lång sjukfrånvaro (över 59 dagar) minskat 
från 2014 till 2015 (från 59% till 55%). I intervju med ledningen inom socialtjänsten påtalas 
att sjukfrånvaron bland första linjens chefer är mycket låg. 
 
I den sociala verksamhetens redovisning av arbetsmiljöarbetet 2015 nämns utbildning i 
ergonomi, tillhandahållande av hjälpmedel, samt samtal med företagshälsovården som 
exempel på förebyggande åtgärder som vidtagits. I sammanhanget kan också nämnas 
åtgärder för att minska antalet medarbetare per chef (se tidigare avsnitt). 
 
I redovisningen av arbetsmiljö 2015 från barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
beskrivs att arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffarna, och att det i vissa fall 
görs planer när det fäller förebyggande arbete på ohälsoområdet. Det konstateras dock att 
ganska många av verksamheterna inte visar på eller beskriver några förebyggande åtgärder. 
 
Inom den centrala personalenheten finns sedan en tid en heltidstjänst med inriktning 
rehabilitering och förebyggande arbete. I uppdraget ingår även att arbeta stödjande 
gentemot verksamheternas chefer. Som stöd och styrning finns en rehabiliteringspolicy 
(kommunstyrelsen 2008) som inbegriper bl a tydliggjord process vid sjukskrivning, checklista 
och mall för individuell handlingsplan. PA-enheten tillhandahåller utbildning i 
arbetsmiljöfrågor, och i intervju uttrycks att Laholms kommun bedriver ett aktivt arbete och är 
i framkant när det gäller satsning på friskvård för de anställda. 

4.5.3. Bedömning 

Många av första linjens chefer ansvarar för ett stort antal medarbetare i de aktuella 
verksamheterna för granskning. Detta utgör en risk i flera avseenden, både vad gäller 
chefernas och medarbetarnas arbetsvillkor och arbetssituation. Detta föranleder enligt vår 
bedömning att det sker en analys av risker, konsekvenser och möjliga åtgärder. Vi ser också 
ett möjligt behov av att arbeta fram kommunövergripande riktlinjer som anger kommunens 
viljeriktning när det gäller antalet underordnade per chef. 
 
PA-enheten bedriver satsningar med bäring på minskad ohälsa, och vi ser också exempel i 
verksamheterna på att finns ett visst fokus på frågor om sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Av 
uppföljningarna av arbetsmiljöarbetet att döma sker det i verksamheterna kontinuerlig 
kartläggning och beskrivning av risker och problem knutna till arbetsmiljö och sjukskrivning. 
Det är dock oklart i vilken mån kunskapen leder till konkreta åtaganden. 
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4.6. Uppföljning och återrapportering 

 
Personalekonomisk redovisning sker inom ramen för årsredovisningen. Denna omfattade 
2015 bl a uppgifter om den antalsmässiga fördelningen i olika personalkategorier, köns- och 
åldersfördelning, sjukfrånvaro och lönekostnader. Enligt vad som framkommer i intervju 
kommer sjukfrånvaron att ingå som ett mått i arbetsmiljöuppföljningen från 2017.  
 
Den kommunövergripande medarbetarundersökningen genomförs vartannat år. Efter 
rapportering till kommunstyrelsen bryts resultatet ned och processas nere i verksamheterna. 
I intervjuerna framförs att det finns en lång fördröjning från undersökning till det att resultaten 
når leden, vilket gör att resultaten inte sällan känns inaktuella, bl a med tanke på 
omsättningen av såväl chefer och medarbetare i vissa verksamheter. Rapport från 2016 års 
medarbetarundersökning, genomförd under våren, har i skrivande stund (oktober 2016) ännu 
inte upprättats och rapporterats. 2014 års undersökning genomfördes med en svarsfrekvens 
om 83%, och svarsfrekvensen skilde sig inte nämnvärt mellan de olika verksamheterna. I 
rapporten konstaterades att resultaten överlag stod sig väl i förhållande till relevanta 
jämförelsekommuner. Medelvärdet för frågorna som avses fånga medarbetarengagemanget 
(kring ledarskap, motivation och styrning) minskade dock från 2012 till 2014. 
 
Verksamheterna redovisar årligen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och rapporterar till 
kommunstyrelsens personalutskott. Enligt vad som framkommer varierar det i vilken mån 
rapportering även sker till nämnd. I 2015 års arbetsmiljörapport från utbildningsnämndens 
verksamheter konstateras problematik avseende lokalernas beskaffenhet och 
ändamålsenlighet, bemanningsproblem och stress (förskola) samt stora klasser, hög 
belastning, ökade elevbehov, bemanningsproblem och långa handläggningstider från IT-
avdelningen (grundskola/grundsärskola). Från socialnämndens verksamheter påpekas i olika 
utsträckning risker kopplade till hot och våld, ökad vårdtyngd, lokalproblem, 
bemanningsproblematik och personalomsättning, stress samt social arbetsmiljö. 
 
Lönekartläggning sker vart tredje år.  

4.6.1. Bedömning 

Vår bedömning är att det sammantaget sker kontinuerlig uppföljning av centrala frågor inom 
personalområdet. Då personalrelaterade och verksamhetsrelaterade frågor i stor 
utsträckning är integrerade, är det dock inte helt tydligt i vilken mån det är nämndernas eller 
styrelsens primära ansvar att agera på det som kommer fram i rapporteringen. I avsaknad av 
mål på personalområdet finns det ingen uttalad viljeriktning som relevanta nyckeltal m m kan 
stämmas av gentemot. Detta medför en risk att kommunens personalpolitik snarare blir 
konstaterande än proaktiv. 
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5. Sammanfattande bedömning 
 
 
Vår sammanfattande bedömning är att styrning, ansvarsfördelning och organisering på 
personalområdet i all väsentligt ter sig ändamålsenlig, men att det finns en risk att 
otydligheter i styrning och ansvarsfördelning medför problem att hantera kommande 
strategiskt viktiga utmaningar på personalområdet. 
 
Förhållandet mellan de kommungemensamma styrdokumenten på personalområdet ter sig 
inte helt tydlig, och den övergripande personalpolicyn är inte uppdaterad. Det finns utrymme 
för formulering av mätbara och påverkansbara mål på flera angelägna områden. 
 
Det delade ansvaret för personal- och verksamhetsfrågor kan generellt föra med sig 
utmaningar när det gäller ansvarsfördelningen, då personal- och verksamhetsfrågor ofta är 
sammankopplade. I Laholms kommun ser vi i realiteten en blandmodell i vissa avseenden. 
Behovet av administrativt (inte minst personaladministrativt) stöd till rektorer har lett till att 
sådana tjänster inrättats lokalt inom barn- och ungdomsverksamheten, samtidigt som 
kommunen behåller en centraliserad PA-modell med styrning och stöd ut mot 
verksamheterna. I förlängningen medför denna typ av dubbla lösningar en risk för 
suboptimering. 
 
I intervjuerna beskrivs den befintliga uppdelade modellen i huvudsak som välfungerande; det 
uttrycks i vart fall inte att den medför några större problem. Vi befarar dock att det i 
horisonten finns ett antal stora frågor som i närtid kommer att kräva tydlig och samordnad 
ansvarsfördelning, och som rör strategiskt viktiga verksamhets- och personalfrågor parallellt. 
Här ska nämnas de långsiktiga konsekvenserna av den generella rekryteringsproblematiken i 
vissa bärande personalkategorier (såsom socialsekreterare på myndighetssidan, 
sjuksköterskor, samt behöriga lärare). Här kan också nämnas konsekvenserna av statlig 
intervention i form av lönelyft inom skolan. Vidare ger förändrade uppdrag och 
brukarkategorier inom socialtjänsten anledning att fokusera frågan om kompetensutveckling 
på ett strategiskt sätt. Detta är exempel på frågor som i sin essens handlar om personal, 
men som samtidigt har tydlig bäring på frågor om såväl budget som kvalitet och 
måluppfyllelse för de respektive verksamheterna. 
 
Utifrån revisionsfrågorna gör vi följande bedömningar: 
 
 Strukturen och relationen mellan kommungemensamma policys och riktlinjer på 

personalområdet är i vissa avseenden otydlig. Kommunstyrelsen har dock initierat en 
revidering av personalpolicyn som är i linje med de nyligen antagna riktlinjerna för 
styrdokument i Laholms kommun. Trots avsaknad av fullmäktigemål har 
kommunstyrelsen, och i viss mån de granskade nämnderna, formulerat vissa mål på 
personalområdet. Det finns utrymme för att formulera ytterligare mål med bäring på 
centrala personalfrågor. 

 Ansvarsfördelning och organisering på personalområdet ter sig i allt väsentligt 
ändamålsenlig, men i vissa avseenden är det otydligt vad som åligger vem på såväl 
politisk som på tjänstemannanivå.  

 Personalförsörjningsfrågan utgör en potentiell verksamhetsrisk givet de generella 
svårigheter som finns att behålla och rekrytera behörig och erfaren personal inom vissa 
yrkeskategorier. Utmaningarna ställer stora krav på långsiktigt strategiskt arbete i 
samverkan mellan styrelsen och de verksamhetsansvariga nämnderna. 
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 Vi ser positivt på att åtgärder vidtagits för att säkra god kvalitet i rekryteringsprocessen.  

 Det är angeläget att överväga hur förekomsten av kostsamma avgångsvederlag kan 
minskas eller undvikas.  

 Kompetensbehov kartläggs och kompetenshöjande insatser tillhandahålls på ett 
systematiskt sätt i de granskade verksamheterna. Växande och förändrade behov av 
kompetensutveckling gör att frågan är av synnerlig strategisk karaktär inför framtiden. 

 PA-enheten bedriver satsningar med bäring på minskad ohälsa, bland annat genom att 
en tjänst dedikerats till att arbeta med rehabilitering och förebyggande arbete. Vi ser också 
exempel i verksamheterna på att finns ett visst fokus på frågor om sjukfrånvaro och 
arbetsmiljö. Av uppföljningarna av arbetsmiljöarbetet att döma sker det i verksamheterna 
kontinuerlig kartläggning och beskrivning av risker och problem knutna till arbetsmiljö och 
sjukskrivning. Det är dock oklart i vilken mån kunskapen leder till konkreta åtaganden. 

 Sammantaget sker det kontinuerligt uppföljning av centrala frågor inom personalområdet. 
Då personalrelaterade och verksamhetsrelaterade frågor i stor utsträckning är 
integrerade, är det dock inte helt tydligt i vilken mån det är nämndernas eller styrelsens 
primära ansvar att agera på det som kommer fram i rapporteringen. I avsaknad av mål på 
personalområdet finns det ingen uttalad viljeriktning som relevanta nyckeltal m m kan 
stämmas av gentemot.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Överväga möjligheten att utifrån personalansvaret införa mätbara och påverkbara mål 
som rör personalfrågor av strategisk betydelse. 

 Göra en systematisk genomlysning av verksamheternas behov av PA-stöd och ha denna 
som fond i utredningen av PA-stödets organisering. 

 Inom ramen för den annonserade revideringen av personalpolicyn även göra en samlad 
översyn av samtliga styrdokument på personalområdet för att säkerställa att de 
korresponderar med varandra.  

 Överväga möjligheterna att minska förekomsten av kostsamma avgångsvederlag. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att:  

 Hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på 
personalpolitiska utmaningar och strategiskt viktiga frågor (som exempelvis rör 
rekryteringsbehov, kompetensutveckling, ledarskapsvillkor och sjukfrånvaro) 

 

 

Laholm den 18 oktober 2016 

 
Erik Wesser  
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Personalchef 

 Utbildningschef 

 Tf socialchef 

 Biträdande avdelningschef, resurscentrum äldre 

 Biträdande avdelningschef, LSS 

 Fd kommundirektör 
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Bilaga 1. Antal medarbetare per chef inom IFO samt ytterligare enheter inom sociala 
verksamheten. 
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