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Granskning av kommunens kompetensförsörjning m m 

 

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. Ett antal frågor 
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. Dessa frågor handlar om personal, 
har samtidigt tydlig bäring på frågor om såväl budget som kvalitet och måluppfyllelse för verksamheterna. 

Förhållandet mellan de kommungemensamma styrdokumenten på personalområdet ter sig inte helt tydlig, 
och den övergripande personalpolicyn är inte uppdaterad. Kommunstyrelsen har dock initierat en 
revidering av personalpolicyn, och som är i linje med de nyligen antagna riktlinjerna för styrdokument i 
Laholms kommun. Det finns utrymme för formulering av mätbara och påverkansbara mål på flera 
angelägna områden. 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. Av uppföljningarna av arbetsmiljöarbetet att döma sker det i verksamheterna 
kontinuerlig kartläggning och beskrivning av risker och problem knutna till arbetsmiljö och sjukskrivning. 
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.  

Sammantaget sker det kontinuerligt uppföljning av centrala frågor inom personalområdet. Då personal-
relaterade 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, t ex antal nöjda medarbetare, antal underställda per chef etc. 

 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.  

 Stärka det förebyggande arbetet i syfte 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) 

Gjorda iakttagelser och bedömningar har sammanställts i bifogad rapport, som härmed översänds. 
Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 28 februari 2017.  
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