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Förstudie: Långsiktigt planering

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfürt en förstudie av
kommunens långsiltiga planering.

Fõrstudien har beþt fem fr¿gestatlningar i Erfte att ge en bild av ñrekomsten av
Iångsiktiga analyser, kallgiler och långsiktig planering i kommunen:

1. Hur arbetar kommunstyrelsen med omvárldsanalyser i syfte att öka kun-
skapen om nulåge och utvecHing?

z. Vilka lån$siltiga ekonomiska kaftiler och bedömningar gör styrelsen och
nãmnderna?

g. Görs riskanalyser och finns det alternativa strategier fiir att skapa hand-
lingsberedskap?

4. Finns det ett @ sombeaktar obþktiva parametrar
som befol}ningsstruktur?

b. Hur arbetar sty¡etse och nãmnderñr att sãkra kompetensñrsõrjningen?

Efter genourförd frirstudie kan vi sammantaget konstatera att den långsiktiga pla-
neringen fürefaller vara god iVallentuna kommun.

Fbrstudien skickas härmd ñr kännedom till kommunstyrelsen.
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Kartläggning av långsiktig planering

Scltntnol4fø:ttníng
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört
en förstudie av kommunens långsiktiga planering. Förstudien har beþst fem frågeställ-
ningar i syfte att ge en bild av förekomsten av långsiktiga analyser, kalþler och långsiktig
planering i kommunen:

Hur arbetar kommunstyrelsen med omvärldsanalyser i syfte att öka kunskapen om
nuläge och utueckling?

Vilka långsiktiga ekonomiska kalþler och bedömningar gör styrelsen och nämn*
derna?

Görs riskanalyser och finns det alternativa strategier för att skapa handlingsbered-
skap?

Finns det ett resursfördelningssystem som beaktar objektiva parametrar som be-
folkningsstruktur?

Hur arbetar styrelse och nämnder för att säkra kompetensförsörjningen?

Samrnantagetkonstateras att den långsiktiga planeringen är god iVallentuna
komrnun. Omvärldsanalyser genomförs i syfte att öka kunskapen om nuläge och ut-
veckling. Det finns en rad olika långsiktiga dokument, som tillsammans med en beräk-
ningsmodell i Excel hos tjänstemannaledningen, ger goda förutsättningar till en god lång-
siktig planering. Risk- och scenarioanalyser genomförs, om än främst i samband med
budgetarbetet. Kommunens resursfördelningssystem syftar till att vara transparent samt
uppmana till genomtänl,rta och förankrade förslag från tjänstemännen. Resursfördel-
ningssystemet beaktar även objektiva parametrar så som demografi. Vad gäller de lång-
siktiga kompetensförsörjningsfrågorna så pågår det ett arbete med att ta fram en strate-
gisk kompetensförsörj ningsplan.

Efter genomförd förstudie kan särskilt uppmärksammas att soliditeten har minskat under
de senaste åren. Kommunen står inför ett kommande investeringsbehov och det är viktigt
att resultatmålet sätts i relation till kommunens kommande investeringar. Om självfinan-
sieringsgraden på nettoinvesteringar sjunker kommer det innebära en sjunkande soliditet
som på sikt försämrar kommunens långsiktiga ekonomiska ställning och betalningsför-
måga. Det noteras även att nuvarande resultatmål inte uttrycks i procentuella termer,
utan enbart i att kommunen ska ha ett positivt resultat. PwC menar att kommunen bör
göra en bedömning avvilket resultatmål som krävs för en långsiktigt hållbar ekonomi,
givet de investeringsbehov kommunen står inför.
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Kartläggning av långsiktig planering

7 o

1.7. Bøkgrund
En stor utmaning för de flesta kommuner är att hantera den demografiska utvecklingen.

För storstadsområdena, inte minst stockholmsregionen, utgör också den pågående be-

folkningsökningen och de bedömningar som görs rörande fortsatt befolkningsökning yt-
terligare en utmaning.

För kommuner med bef'olkningstillväxt handlar det om att matcha ett ökat behov av ser-

vice och investeringar mot de ekonomiska och finansiella förutsättningarna. Behovet av

långsiktighet och framförhållning i form avkommunalekonomiska kalþler på lång sikt
(ro-zo år) är stort. Utvecklingen utgör också en stor utmaning när det gäller kompetens-

försörj ningen, såväl numerärt som kvalitativt.

Det har visat sig, bland annat i en enkät som genomförts av PwC, att analyser, kalþler
och planering på lång sikt enligt ovan är ett utvecklingsområrìe i många kommttner. I)et
handlar dels om de samlade ekonomiska konsekvenserna, det vill säga den kommunale-
konomiska kalþlen på lång sikt, dels behov av omprioritering mellan de olika verksam-
hetsområdena.

De ftirtroentlevalda revisorema i Vallentuna kornmun vill rned anledning av detta genom-

föra en kartläggning för att erhålla kunskap rörande förekomsten av långsiktiga analyser,

kalþler och långsiktig planering i kommunen.

7.2. Kø;rtläggr:.:írz.gerlslTägest¿illrrríngo:r
Inom ramen för kartläggningen besvaras nedanstående fem frågestäiiningar.

Hur arbetar kommunstyrelsen med omvärldsanalyser i syfte att öka kunskapen om
nuläge och utveckling?

Vilka långsiktiga ekonomiska kalþler och bedömningar gör styrelsen och nämn-
derna?

Görs riskanalyser och finns det alternativa strategier för att skapa handlingsbered-
skap?

Finns clet ett resursför<lelningssystem som heaktar objektiva parametrar som be-
folkningsstruktur?

Hur arbetar styrelse och nämnder för att säkra kompetensförsörjningen?
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Kartläggning av långsiktig planering

1.5. Augränsrn;íln,g och tnetod
Syftet med förstudien är att den ska användas som underlag för en konstruktiv dialog med
kommunstyrelsen. Förstudien har avgränsats till att omfatta kommunens samlade
fl erårsplanering för vilken kommunstyrelsen har det samlade ansvaret.

Intervjuer har genomförts med:

. Ekonomichef

' Kommundirektör

. Redovisningsansvarig

. Personalchef

. HR-strateg

Dokumentstudier har genomförts av för förstudien relevanta dokument. Följande doku-
ment har granskats:

. Kommunplan 2or7-2oLg (Fastställd av KF 2016-06-18)

. Kommunplan zo16-zo18 (Antagen av KF zors-o5-o8)

. Vallentuna översiktsplan 2o1o-2o3o (Antagen av KF zoto-og-t7)

. Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBPI6A)

' Befolkningsprognos zo16 (BFPI6A)

. Å¡sredovisning zor5

' Lokalresursplan2oLT-2o25

. Personalpolitiskt program (Fastställt av KF 1991, senast reviderat av KSAU zooT)

. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2or'-2ot7 (Antagen av KF zor5-rr-23)

. TJänsteskrivelse - svar på motion om kompetensförsörjningsplan (DNR KS

2o15.331)

Förstudien har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän.
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Kartläggning av långsrktrg planenng

qD
t-a Ic,kttø,gelser
z.t. Otnuärldssnslgse.r
Med omvärldsanalys avses här en vidare systematisk bearbetning av den information som
samlas in genom omvärldsbevakning. Omvärldsanalysen är en anaþs av en organisations,
i detta fall av kommunens, utomstående verklighet (omvärlden).

I Kommunplan zot6-zo¡8 beskrivs den samhällsekonomiska utvecklingen. Beskrirrningen

baseras pä Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport trån april zor5
samt på SKL:s rapport om budgetförutsättningar for åren zor5-zor8. Vidare berörs även

nettoförändringen av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning enligt SKL:s prognos i april 2or1. Det finns inget separat avsnitt om omvärlds-
faktorer i kommunplanen. Däremot nämns omvärldspåverkande faktorer under respek-

tive verksamhetsområde. Under avsnittet om socialnämnden uppges till exempel att soci-

alnämndens budgetram utökas till följd av kommunaliseringen av hemsjukvården i
Stockholms län. Dct saknas kommenterar om hur den samhällsekonomiska utvecldingen
eller nettoförändringen av skatter och bidrag i Sverige kommer att påverka Vallentuna
kommun, däremot analyseras och anges påverkan i monetära termer i tabellformat i
kommunplanen.

Ä.rsredovisningens förvaltningsberättelse år zor5 inleds med ett avsnitt om förväntad" ut-
vecJ<ìing. T avsnittet finns en ruhrik henämnd omuärldsanalys som utifrån SKL:s bedöm-
ningar bcskrivcr utvccldingcn av Svcrigcs ckonomi och befolkningsutveckling.

Den omvärldsbevakning som törekommer i kommunplan och årsredovisning, främst i
form av SKL:s rapporter, prognoser och bedömningar, behandlar utveckling och trender
nationellt. Generellt saknas omvärldsanalyser, det vill säga, en systematisk bearbetning av

den information som samlats in genom omvärldsbevakningen.

Vid intervju med kommundirektören, ekonomichef och redovisningsansvarig framkom-
mer dock att omvärldsanalyser sker på flera håll inom kornrnunerì.. Frarrrtagatrdet av en ny
kommunplan inleds med en omvärldsanalys. Omvärldsanalyser uppges ske på controller-
och förvaltningschefsnivå, dessa används sedan som underlag till den nya kommunpla-
nen. Vallentuna kommun har varje år enkommunplandag. På kommunplandagen samlas

hela kommunstyrelsen, samtliga nämnders arbetsutskott, kommunledningen, controllers
samt i förekommande fall kvalitetshandläggare från respektive förvaltning. Syftet med
kommunplanclagen är att få en samsyn och gemensam bild av det som redan hänt, nuläget

och framtiden. Under dagen diskuteras till exempel demografiska förändringar, föränd-
ringar i befolkningsstruktur, lagförändringar, förändringar i vilka krav som kommuninvå-
narna ställer med mera. Inför dagen ska samtliga nämnder ha tagit fram en omvärldsana-

lys som presenteras. Utöver ovarstående kan det äverl röra sig om trender och attitydför-
ändringar i samhället, till exempel att allt fler föräldrar önskar ha barn i förskolan i tidi-
gare åldrar. Enligt ekonomichefen finns ingen begränsning för omvärldsspaningen vad
gäller tidshorisont, däremot tillämpas en treårig tidshorisont vad gäller förvaltningarnas
bedömningar av de ekonomiska effel¡terna av påverkande omvärldsfaktorer. Detta beror
på att hudgeten läggs på t + z ãr (i enlighet med kommunallagen). Några veckor innan
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Kartläggning av långsiktig planering

kommunplandagen har även en bokslutsdag hållits där det gångna året diskuterats. Bok-
slutsdagen har fokus pä det somuarit, medan kommunplandagen har fokus pä det som
kommer. Det är ekonomichefen som ansvarar för att bokslutsdag och kommunplandag
genomförs med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut om planeringsprocessen
stg r níng o ch uppfolj ning .

På nämndsnivå dokumenteras det presentationsmaterial som visas på boksluts- och
kommunplandag. Numera finns en framtagen presentationsmall som är politislit förank-
rad. Detta för att få en enhetlighet samt säkerställa att nämnderna analyserar på ett lik-
nande sätt. Syftet med aü presentationerna ska ha enhetliga mallar är att de även ska fun-
gera som dokumentation för de som inte är på plats. Ekonomichefen lyfter i intervjun
fram att även om mallen är standardiserad finns möjlighet till att anpassa omvärldsana-
lysen efter nämndens verksamhetsområde och unika förutsättningar.

Utifrån boksluts- och kommunplandagar arbetar ledningsgrupp och politiken vidare med
att ta fram budget och ny kommunplan. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys uppges
därmed vara viktiga inslag i kommunens arbete med framtagandet avbudget och kom-
munplan.

z.z. L&ngsíktíga ekonotnislca kø,lkgler oeh bedöm-
níngo:r

Kommunens budget, som återfinns i Kommunplanen zot6-zot9, innehåller treåriga
driftsramar. På tre års sikt redovisas även utvecklingen av pensionskostnaderna och de
finansiella kostnaderna samt upplåningsbehovet, främst till följd av investeringar. Även
en treårig exploateringsplan redovisas.

Av Kommunplanen zot6-zot9 framgår att den demografiska utvecklingen är av stor be-
tydelse för kommunen: "Befolkníngsutuecklíngen ochbeþIkningssammansöttningen har
stor befudelsefor planering au denkommunalouerksamhetenbl.a.Iokaliseríng och di-
mensionering au inuesteringar somftrskolor, skolor, uård- och omsorgsboenden och

fritidsanlöggningar. Befolkníngsutuecklingen är äuen ett uiktigt instrumentþr beräk-
ning au skatteunderlag." I dokumentet redogörs för utvecklingen av totalt antal invånare
samt den årliga förändringstakten fram till 2c25. Befolkningsprognosen baseras på det
prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen, som redovisas i en bostadsbyggnadspro-
gnos. Bostadsbyggnadsprognosen för zo16 (Bostadsbyggnadsprognos zot6 BBPr6A, an-
tagen i KS 2or5.475), dvs. för nästkommande års budget, baseras på antaganden om ett
successir,t ökat bostadsbyggande enligt inriktningen i kommunens Öuersiktsplan 2o7o-
2o7o. Prognosen redovisar i genomsnitt cirka 4Bo bostäder per år. Såväl bostadsbygg-
nadsprognos som befolkningsprognos tas fram årligen och redovisas i bilaga till budget.

Kommunens investeringsplan redovis as i Kommunplanen. Investeringsplanen sträcker
sig över ro år. Investeringarna uppgår sammantaget under perioden zot6-zoz5 till r 872
mnkr enligt planen, varav r 492 mnkr avser de fem kommande åren. Enligt Reglerfor
styrning ochuppfoljníng au ekonomiochuerksamheteríVallentunakommun (antagen
av kommunfullmäktige 2009-02-16) ska varje nämnds investeringsäskande innehålla en
redogörelse av driftseffekterna. I dokumentet tydliggörs även att investeringar endast får
utföras under förutsättning att driftskostnader inklusive kapital- och lokalkostnader ryms
inom driftsbudgeten. I Regler for lokalforsörjníng och internhyra (antagen av kommun-
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Kârtläggnlng av långsll(tlg planerlng

fullmäktigc zorr-o6*13) framgör av avsnitt r.z Nyinvcstcringar i lokalcr följande: "Intrc-

steringar inyalokalerfår endast göras omuerksamhetenhar ett långsíktigt lokalbehou

som, efter en behousutredníng , uisat sig inte kunna lösas inom befintligt.fastíqhetsbe-
stånd. Lokalstgrgruppenhqr dethuuudsakligaansuaretfor detta." I samband med in-
tervjuerna förs fram att kommunen har jobbat med att öka medvetenheten kring investe-

ringarna och den kommunala ekonomin, med fokus på att de äskanden som görs ska vara

återhållsamma, realistiska och baserade på konkreta behov.

Kommunen bedriver ett strategiskt lokalresursplaneringsarbete som uttrycks i Lokalre-
sursplanftr åren 2017-2025. Även förutsättningarna för den strategiska lokalförsörj-
ningen regleras i hland andra Re.glerfor stgrning ochuppfoljníng au ekonomíochuerk-
s amhet er i V allentuna kommun o ch Re g I er fo r lo kalþ r s ö rj ning o ch int er nhy ra. D et f inns
en lokalresursplaneringsgrupp bestående av representanter från varje förvaltning, som i
sin tur är beredande till den strategiska lokalresursplaneringsgruppen som består av

kommunens ledningsgrupp. Lokalfrågor av strategisk karaktär ska tas upp i lednings-
gruppen innan de behandlas i respektive nämnd. Den strategiska lokalplaneringen uppges

vala ett viktigt undcrlag för dcn tioåriga invcstcringsplancn och för bedömningen av verk-
samheternas behov. I Lokalresursplanfir åren zotT-zoz5 rcdogörs för styrande princi-
per på området utifrån ovannämnda styrdokument samt för lokalbehovet för kommunens
-,^-1.^^*L^+^- T ^ì.^ìl^^L^"^+ l-^-ì'-;"- ^^- "^-1,-^-l-^+-^*-B'l^ ^^1' o^-r-on{o}*oo i oÞtttolìfvçll\ùalru.rçLçL Lv^ctllJçlIUvçL uçùNrvù PUr vul NorlrrruLJUrlrr4u! vura ùq¡rr¡r¡qr¡ruLLdù

invcstcringsbehov och beräknat färdigställandeår.

Långsiktiga pensionsprognoser beställs vid behov, vanligen vart g-4 år, enligt de intervju-
ade. Det bedöms inte finns ett årligt behov av uppdatering.

Den centrala tjänstemannaledningen har även en beräkningsmodell på längre sikt som i
stort motsvarar clriftsbudgctcn. Modcllcn bascras på kommuncns befolkningsprognos och

inkluderar driftseffekter av den tioåriga investeringsplanen, upplåningsbehov m.m. För
beräkning av intäkterna används en förlängd version av SKL:s skatter- och bidragsmodell.
Resultatet av modellen används inte i politiska underlag, däremot visas resultatet på

kommunplanedagen och modellen används för att öka kunskapen inom tjänstemannaor-
ganisationen.

2.P.i. Riskanalys och handlíngsbereciskup
Kommunen har i utgângsläget en låg skuldsättningsnivå och god soliditet, även om solidi-
teten har minskat under de senaste åren. I diagrammen nedan visas kommunens soliditet
exklusive pensionsåtaganden samt kommunens lån i banker och kreditinstitut per invå-
nare. I soliditetsdiagrammet framgår att Vallentuna kommun har en högre soliditet än

både liknande kommuner', länet och riket under perioden 2o1g-2o15. Vad gäller skuld-
sättningsnivån framgår att Vallentuna kommun har lägre lån i banker och kreditinstitut
per invånare än liknande kommuner och länet under perioden 2o1g-2o15. Data saknas

dock för riket år zor3 och 2oL4. Å$ 2o1S har Vallentuna kommun en lägre skuldsätt-
ningsnivå i jämförelse med riket.

'Liknande kommuner är Tlresö, Värmdö, UppÌands-Bro, Härryda, Österåker, Partille och Lerum
konrrnun.
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Under de senaste åren har dock kommunen haft behov av upplåning och upplåningsbeho-
vet bedöms fortsätta till följd av de ökande investeringsbehoven. En ökad upplåning med-
för ökade räntekostnader, och de finansiella kostnaderna bedöms också öka. En treårig
prognos avseende detta redovisas som tidigare nämnts i Kommunplanen.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positir,t balanskravsresultat enligt Kommunpla-
nen. Delta ger endast begränsad självfinansiering av investeringar. I dokumentet redogörs
för synen på god ekonomisk hushållning, där det bland annat konstateras aLt"En sund
ekonomí" ínnebär också. att ui kan möta oforutsedda konjunktursuängningar eller demo-
grafrskaforändringar." Målet för god ekonomisk hushållning är att bedriva verksamhet-
erna kostnadseffektivt.I Kommunplanenfor 2077-2079 framgår också att det fìnansiella
resultatmålet är ett årligt positivt resultat. I intervjuerna framkommer att kommunen
med utgångspunkt i att kunna ldara svängningar i exempelvis skatteunderiag måste ha en
viss flexibilitet och marginal i resultatet. Det finns inget uttryckt resultatmål i procent
idag, men enligt de intervjuade förs diskussioner om att mer än två procent kan vara nöd-
vändigt för att klara av en viss egenfinansiering av kommande investeringar. I budgeten
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Kartläggning av långsiktig planering

för zotT liggcr ctt rcsultat på cirka o,7 proccnt av skattcr och gcncrclla statsbidrag och

utjämning. Prognosen för zo16 är ett resultat om cirka z procent.

I dialog med den politiska ledningen görs vissa risk- och scenarioanalyser enligt intervju-
erna, i syfte att visa effekter av t-rlika prioriteringar och utfall. Metl hjätp av tlert excelmo-
dell som tjänstemännen använder möjliggörs denna typ av analyser i samband med bud-
getarbetet, även om det främst är de lagstadgade budget- och planåren som är fokus och

som antas politiskt. I intervjuerna uppges att det även finns en medvetenhet och ctt in-
tresse för de långsiktiga frågorna i den politiska ledningen, och att det finns en vilja av att
planera och analysera. Det finns även en politisk stabilitet i kommunen som uppfattas
biclra till ett mer långsiktigt perspektiv.

2.5. Resurs;fu rdelníngssystetlr.
Enligt Kommunplan zot6-zor8 tillämpar kommunen en modell för uppräkning och för-
delning av budgetramar som tar sin utgångspunkt i att gällande ramar räknas upp med ett
prisindex och ett lönekostnadsindex. Därtill inkluderas:

Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet

n::-::- l-:- - L^-^- --g ---:---^^+^-:- -^*f rJId.rrurllr5d.r ùuul Lrçru.r pd rryrrrvçùLgrrrr5(¡'r

Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar

Eff'ektiviseringar (generellt 5o procent av pris- och lönekostnadsindex)

Politiska prioriteringar

Skatteintäkterna beräknas och ger tillsammans med utfallet från det kommunalekono-
miska utìämningssystemet det ekonomiska ut4rmme som kommunen har. Nämndernas
uppräkning avbudgetramarna zo16 såg ut som följer:

Tabell t. Nämndernas upprökníng enligt Kommunplan zot6-zot8, mnkr

Budget zo16 PlanzorT Plan zorS

a

a

a

a

Indexuppräkning, lön och pris

Effektiviseringar

Demografi

Verksamhetsforändringar, politiska
prioriteringar

57

34

4

55

-27

32

10

43

-2L

37

9

-zB

Totalt 67 6g 66

Pris- och lönekostnadsindex baseras på uppgifter från SKL och följer deras prognoser,

men genomslaget hålls tillbaka genom kommunens effektiviseringskrav. I Kommunpla-
nen förHaras effektiviseringskravet på följande vis: "Kommunens arbete med effektíuise-
ríng au denbefintligauerksamhetenfortsätter. Vallentunakommuns budgetmodellin-
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nehåIler ett generellt effektíuiseringskrau for att klara bibehäIlen skatteniuå- samtídigt
som kostnaderna årligen ökar. Budgetforslaget ínnebär att nömndernos budgetramar
räknas upp for pris- och löneökningar, men endast till go procent." Det utr5rmme som
därmed skapas kan användas för politiska satsningar och prioriteringar.

Resursfördelningsmodellen tar även hänsyn till demografìska förändringar. Enligt Kom-
munplanen är genomslaget för målgruppen för förskola, grundskola, gymnasium och so-
cialnämndens verksamheter hundraprocentigt. Eventuella voi¡rmförändringar gentemot
de budgeterade ramarna justeras inte löpande utan ger upphov till över- eller underskott
vid årets slut.

S¡-ftet med nuvarande modell är att den ska vara transparent samt uppmana till genom-
tänkta och förankrade förslag från tjänstemännen. Budgetarbetet är i stor utsträckning en
dialog mellan tjänstemän och politiker i kommunen. Budget för kommande år beslutas i
juni (undantag för valår). Hur kommunens budgetmodell fungerar beskrivs under kom-
munplanedagarna enligt de intervjuade.

2.4. Kornpetensftrsörjníng ochpersorz.o,l
2.4.1. Strategisk kontpetensförsörjningsplan
Inom kommunen fìnns en central HR-avdelning bestående av rz anställda. HR-
avdelningen utgör kontroll- och stödfunktion till förvaltningarna. Kommunens personal-
chef uppfattar, utifrån reglementet för kommunstyrelsen, att kommunstyrelsens ansvarar
för att personalpolitiken utvecklas och efterlevs.

Vid intervjun deltar även HR-strateg. Tjänsten som HR-strateg tillkom under våren zo16,
men personen som innehar tjänsten har tidigare jobbat inom kommunen. Det är framför-
allt HR-strategen som har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla de långsik-
tiga kompetensförsörjningsfrågorna på tjänstemannanivå, och enligt uppgift utmärker ett
stort utvecklingsfokus tjänsten. Vid intervjun framkommer att det största uppdraget inom
ramen för tjänsten för närvarande är att ta fram en strategisk kompetensfdrsörjningsplan.

HR-strategen förklarar att det första steget i framtagandet av den strategiska kompetens-
försörjningsplanen är att genomföra en förstudie. Förstudien syftar till att undersöka och
kartlägga vad som görs inom kommunen idag, vilka områden som fungerar väl och vilka
områden som behöver utvecHas eller förbättras. HR-strategen beskriver att förstudien tog
sin utgångspunlt i en omvärldsanalys kring forskning på området. Omvärldsanaþsen
resulterade i framtagandet av en modell som innehåller de viktiga komponenterna inom
strategisk kompetensförsörjning. I förstudien har sedan nyckelpersoner från verksamhet-
erna fått svara på frågeställningar kopplade till förstudien på verksamhets-, enhets- och
individnivå. Förvaltningscheferna har själva fått välja ut nyckelpersoner. Syftet har varit
att fånga upp en bred kunskap om verksamheten inom förvaltningen. HR-strategen har
träffat sammanlagt z6 personer från förvaltningarna.

Planen är att förstudien ska fárdigställas i slutet av oktober 2oL6, och att en åtgärdsplan
därefter arbetas fram. Själva förstudien beskrivs vara ett tjänstemannainitiativ, men det
har även inkommit motioner från politiker om kompetensförsörjningsfrågan. I en tjänste-
skrivelse till svar på motion om kompetensförsörjningsplan från kommunledningskon-
toret (DNR KS zor5.33r) lyfts det fram att kommunen ser ett behov av att jobba strate-
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giskt med rekrytcring och kompctcnsutvcckling. Vidarc ûngcs att HR avdclningcn scdan

sista kvartalet 2o1S arbetar med den strategiska frågan om kompetensförsörjning, bland
annat genom att göra en förstudie om strategi och verktyg för kompetensförsörjning. Efter
genomförd förstudie uppges det finnas förutsättningar för att skapa en strategisk kompe-
tenstörsörj ningsplan.

I tjänsteskrivelsen anges också att det krävs en uppdelning på minst tre områden för att
skapa en kompetensförsörjningsplan för organisationen:

Analys avbefintligt och kommande personalbehov/kompetenser såväi som till-
gången på kompetenser på marknaden.

Kompetensutvecklingsplan för anställda medarbetare; hur man kan behålla och
utvcckla dc kompetenser som finns och behövs inom organisation.

Plan för hur kommunen kan få in de kompetenser som inte finns eller kan utveck-
las hos de anställda medarbetarna.

Både HR-strategen och personalchefen menar att frågan om kompetensförsörjning har
lyfLs från både poliLiskt håll så väl som från tjänstemannaorganisationen. Det beskrivs
tinnas ett behov av att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan.

2.4.2. Kontpetensinuenteringsuerktyg
Kommunen upphandlade zor3 ett kompetensinventeringsverktyg (KOLL), och det fÏnns
fortfarande ett avtal med leverantören. Verktyget omfattar uppgifter om språkktrnskaper,

legitimationer/certifikat och utbildningar/examina. I verktygel är del också uröjligt att
lägga in rollrelevanta kompetenser, exempelvis tör chef'srollen,lärare och ekonomiassi-
slenter. Syftet med att upphandia och använda kompetensinventeringsverktyget var att få

fram underlag för en kompetensförsörjningsplan för kommunen samt att synliggöra de

kompetenser som finns inom organisationen för kommunens chefer.

Verktyget har hittills implementerats på delar av barn- och ungclomsförvaltningen, social-

forvaltningens ntförarav<ìe-lning och av<lelningen för verksamhetsstöd och kvaiitet (VSK)

samt på HR-avdelningen inom kommunledningskontoret. Det har dock funnits problem

med implementeringen och det uppges krävas förändringar i lT-miljön för att få in aktu-
ella uppgifter på medarbetare i organisationen på ett effektivt sätt. Uppgifterna kan för-
visso matas in manuellt, men det beskrivs vara tidskrävande. Vid intervju med personal-

chef och HR-strateg beskrivs detta vara anledningen till att verktyget inte används lika
intensivt idag. Det uppges dock att lT-avdelningen arbetar med att få till en teknisk lös-
ning och att man avser fortsätta använda verktyget framöver. I den förstudie som genom-

förs utgår man dock inte från att det just är verktyget KOLL som ska användas, men där-
emot att det finns ett lT-stöd som stödjer processen. Det finns en utsedd person på IT-
avdelningen som har ansvaret för att göra processen smidig och undvika tidskrävandc
administrativt arbete.

2.4.5. Personaþolitisktprogratn
Vallentuna kommun har ett av kommunfullmäktige fastställt personalpolitiskt program.
Programmet fastställdes 1991, och har därefter reviderats tre gånger (zooo, zoor och

zooT).I det personalpolitiska programmet anges kommunens värdegrund och den över-
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gripande personalpolitiken kopplat till bland annat rörlighet bland personalen, utveclding
av personalen, lön samt jämställdhet och mångfald. Enligt personalchefen är programmet
att se som en portal för kommunens samlade personalpolitik, och att tillämpningen av
personalpolitiken framgår av de olika riktlinjer, regler och rutinbeskrir,'ningar som finns
kopplat till de områden som berörs i programmet. Till exempel har kommunen en av
kommunfullmäktige fastställd jämställdhets- och mångfaldsplan. I planen, som gäller för
perioden 2o1;-zor7, anges bland annat att ett systematiskt jämställdhets- och mångfalds-
arbete leder till en bättre arbetsmiljö och en attraltivare arbetsplats.

Vidare menar personalchefen att man är medveten om att flera av st¡,'rdokumenten i
kommunen behöver ses över och i vissa fall revideras eller utvecklas. När det gäller de
personalpolitiska styrdokumenten har HR-avdelningen lagt upp en planering för revide-
ring av poiicies och riltlinjer inom både arbetsmiljö- och lönebildningsområdet det närm-
aste året. Arbetet beskrivs behövas göras i nära samverkan med de fackliga organisation-
erna.

2"4.4. Employerbranding
Inom kommunen fïnns en arbetsgrupp på tre personer som arbetar med employer bran-
dín7.2 Arbetsgruppen har fått i uppdrag av kommunledningen att ta fram förslag på var
kommunen bör synas som arbetsgivare, till exempel i vilka sociala medier kommunen bör
s''nas när det gäller arbetsgivarvarumärket och rekrytering. I uppdraget ingår även att ta
fram ett arbetssätt för hur Vallentuna kommun ska arbeta med rekryteringsfrågor och
arbetsgivarvarumärket.

Under våren zo16 tilldelades Vallentuna kommun en utmärkelse som bäst i kommunsve-
rige på strategisk kompetensförsörjning. Bakom utmärkelsen står det professionella soci-
ala nätverket Linkedln. Enligt utmärkelsen har Vallentuna kommun en strategisk verks-
höjd i rekryteringsarbetet och vågar tänka nytt.

HR-strategen och personalchefen menar att det är viktigt att arbeta med employer bran-
ding för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Att vara en attraktiv
arbetsgivare ses som en viktig del i att säkra framtidens kompetensförsörjning.

2 Employer branding handlar om hur ett företag, en kommun eller en organisation uppfattas som
arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.
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g. Sorrnrnornfø:ttørnde reflektíoner
Inom ramen för kartläggningen besvaras t'em frägeställningar. Frågeställningarna berör
omvärldsanalyser, den långsiktiga ekonomiska planeringen, resursfördelningssystem,

kompetensförsörjning samt riskanalyser.

Sammantaget konstateras att den långsiktiga planeringen är god i Vallentuna kommun.
Omvärldsanalyser genomförs i syfte att öka kunskapen om nuläge och utveckling. Det
finns en rad olika långsiktiga dokument, som tillsammans mecl en beräkningsmodell i

Excel hos tjänstemannaledningen, ger goda förutsättningar till en god långsiktig plane-

ring. Risk- och scenarioanalyser genomförs, om än främst i samband med budgetarbetet.
Kommunens resursfördelningssystem syftar till att vara transparent samt uppmana till
genomtänkta och förankrade förslag från tjänstemännen. Resursfördelningssystemet be-

aktar även objektiva parametrar så som demografi. Vad gäller de långsiktiga kompetens-
för'sörjningsfi'ågolna så pågår tlel eL[ albeLe ured att ta fram eu strategisk kompctcnsför-
sörjningsplan.

NIpden samm.anfattas iaktlaselserna neh.¡åra reflektioner för de olika fråseställninsarna.r r vsq¡r ---^--_-_o-- __-'

Hur arbetar kommunst¡rrelsen med omvärldsanalyser i syfte att öka
kunskapen om nuläge och utveckling?

Den ornvär'ldsbevakning som förekommer i kommunplan och årsredovisning, främst i
form av SKL:s rapporter, prognoser och bedömningar, behandlar utveckling och trender
nationcllt. Ccncrcllt saknas omvärldsanalyser, det vill säga, en systematisk bearbetning av

den information som samiats in genom omvärldsbevakningen. Vissa analyser görs dock,

till exernpel arìges ekonomisk påverkan för Vallentuna kommun vad gäller nettoföränd-
ringar i skatter och bidrag i kommunplanen.

Omvärldsanalyser sker dock inom kommunen på flera andra sätt. Varje år har kommunen
enkommunplandag där tjänstemän och politiker samlas och diskuterar förutsättningar,
omvärld och framtid. Dagen ligger till grund för framtagandet av ny kommunplan. Inför
ltornnrunplandagen har varje nämnd gjort en omvärldsanaþ som presenteras under da-

gen. Omvärldsanalysen dokumenteras i en framtagen och kommungemensam mall.

Vi ser det som positivt att omvärldsanalyser genomförs på detta sätt, i ett forum där både

politiker och tjänstemän deltar och där syftet är att öka kunskapen om nuläget och ut-
vecklingen framåt.

Vilka långsiktiga ekonomiska kalþler ochbedömningar gör st¡'relsen
och nämnderna?

a

a

Kommunens budget innehåller treåriga driftsramar. På tre års sikt redovisas även utvecH-
ingen av pensionskostnaderna och de finansiella kostnaderna samt upplåningsbehovet,
främst till följd av investeringar. Även en treårig exploateringsplan redovisas.
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De mer långsiktiga dokumenten i kommunen utgörs av befolkningsprognosen (zo16-
2o2í),bostadsbyggnadsprognosen (zot6-zozg), översiktsplan (zoro-2ogo), investe-
ringsplan (zo16-zoz5), lokalresursplan (zor7 -zoz5) samt pensionsprognos.

Befolkningsprognosen baseras sig på det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen,
som redovisas i en bostadsbyggnadsprognos. Bostadsbyggnadsprognosen för zo16 baseras
på antaganden om ett successivt ökat bostadsbyggande enligt inriktningen i kommunens
Översiktsplan zoro-zo3o. Investeringsplanen sträcker sig över 10 år. Investeringarna
uppgår sammantaget under perioden zot6-zoz5 till r 8Zz mnkr enligt planen, varav | 492
mnkr avser de fem kommande åren. Kommunen bedriver även ett strategiskt lokalresurs-
planeringsarbete som uttrycks i Lokalresursplan för åren 2oLT-2o25. Lokalbehovet besk-
rivs per verksamhetsområde och sammanfattas i aktuellt investeringsbehov och beräknat
färdigställandeår. Långsiktiga pensionsprognoser beställs vid behov, vanligen vart 3-4 år.

Den centrala tjänstemannaledningen har även en beräkningsmodell på längre sikt som i
stort motsvarar driftsbudgeten. Modeilen baseras på kommunens befolkningsprognos och
inlduderar driftseffekter av den tioåriga investeringsplanen, upplåningsbehov m.m. Resui-
tatet av modellen används inte i politiska underlag, däremot visas resultatet på kommun-
planedagen och modellen används för att öka kunskapen inom tjänstemannaorganisat-
ionen.

Vi konstaterar att den det finns en rad olika långsiktiga dokument som är väsentliga för en
god långsiktig planering. Inom tjänstemannaledningen finns en beräkningsmodell som
används för långsiktiga ekonomiska kalþler och analyser. De långsiktiga dokumenten,
tillsammans med beräkningsmodellen, visar att det finns ett långsiktigt tänk i planeringen
i kommunen. Detta ger goda förutsättningar till en god långsiktig planering.

Görs riskanalyser och finns det alternativa strategier för att skapa
handlingsberedskap?

I Kommunplan zot6-zorB redogörs för synen på god ekonomisk hushållning, där det
bland annat konstateras att '?n sund ekonomíinnebär också, att uikan möta ffirutsedda
konjunktursuöngningar eller demografiskaforändríngar." I Kommunplanen 2o17-2o1g
framgår också att det fïnansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. I intervjuerna
framkommer att kommunen med utgångspunkt i att kunna klara svängningar i exempel-
vis skatteunderlag måste ha en viss flexibilitet och marginal i resultatet. Det finns inget
uttryckt resultatmål i procent idag, men enligt intervjuerna förs diskussioner om att mer
än två procent kan vara nödvändigt för att klara viss egenfinansiering av kommande inve-
steringar.

I dialog med den politiska ledningen görs vissa risk- och scenarioanalyser i syfte att visa
effekter av olika prioriteringar och utfall. Med hjälp av den excelmodell som tjänstemän-
nen använder för långsiktiga beräkningar möjliggörs denna typ av analyser i samband
med budgetarbetet. I intervjuerna uppges att det finns en medvetenhet och intresse för
också de långsiktiga frågorna i den politiska ledningen, och det finns en vilja av att pla-
nera och anaþsera. Det finns även en politisk stabilitet i kommunen som uppfattas bidra
till ett mer långsiktigt perspektiv.

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

a

14 av 16



Kartlaggning av långsiktig planerlng

Vi noterar att det fînns ctt riskpcrspcktiv bcaktat i syncn pñ god clconomisk hushållning,
där det explicit lyfts fram att en sund ekonomi innebär att kunna möta oförutsedda kon-
junktursvängningar och demografiska förändringar. Det genomförs risk- och scenarioana-

lyser i samband med budgetarbetet. Dessa risk- och scenarioanalyser genomförs främst av

tjänstemännen i den excelmodell som används för långsiktiga beräkningar.

Finns det ett resursfördelningssystern som beaktar objelctiva paramet-
rar soul befolluringsstruktur?

Enligt Kommunplan zotí-zorB tillämpar kommunen en modell för uppräkning och för-
delning avbudgetramar som tar sin utgångspunlit i att gällande ramar räknas upp med ett
prisindex och ett lönekostnadsindex. Resursfördelningsmodellen tar även hänsyn till för-
ändringar som beror på nyinvesteringar, förändringar som beror på ändrad verksamhet
och effekter av statliga satsningar, politiska prioriteringar, effektiviseringar samt demo-
grafi. Demografimodellen i resursfördelningssystemet har en differentierad påverkan be-

roende på verksamhet. Syftet med nuvarande modell är att den ska vara transparent samt

uppmana till gcnomtänlita och föranlcadc förslag från tjänstemännen. Budgetarbetet är i
stor utsträckning en dialog mellan tjänstemän och politiker i kommunen.

Vi ser att kommunen har ett resursfördelningssystem som beaktar objektiva Darametrar,
till exempel demografì. Pris- och lönekostnadsindex baseras på uppgifter från SKL och

följer deras prognoser.

Hur arbetar styrelse och nämnder för aL!. säkl'a korlrpetensförsörjning-
en?

a

a

Under våren zo16 tillkom en ny roll på HR-avclelningen i form av en HR-strateg. Det är
framförallt HR-strategen som har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla de

långsiktiga kompetensförsörjningsfrågorna på tjänstemannanivå. !änsten tilikom då

kommunen såg ett behov av att fokusera mer på den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Inom ramen för sin tjänst har HR-strategen ett uppdrag att ta fram en strategisk kompe-
tensförsörjningsplan. Arbetet med detta har påbörjats i form av en förstudie som genom-

förts och som förväntas fárdigställas under hösten 2ot6. Förstudien beskrivs vara ett
tjänstemannainitiativ, men frågan om kompetensförsörjning har även ffis fram av politi-
kcn. Dct notcras också att kommunen arbetar aktivt med relayteringsfrägor, till exempel

finns en arbetsgrupp inom HR-avdelningen som arbetar med employerbranding. Under
våren zo16 tilldelades Vallentuna kommun en utmärkelse som bäst i kommunsverige på

strategisk kompetensförsörjning av det professionella sociala nätverket Linkedln. Fokuset
på employer branding lyfts fram som en viktig del i att kommunen ska uppfattas som en

attraktiv arbetsgivare som tänker nytt.

Vi noterar att clet i clagsläget inte finns någon framtagen strategisk kompetensförsörj-
ningsplan, men att det pågår ett arbete kring detta. Under hösten zo16 fárcligställs en för-
studie som ska ligga till grund för en strategisk kompetensförsörjningsplan. Det är också

positivt att kommunen har ett fokus på employer branding-frågor. Utmärkelsen från
Linkedln visar att kommunen har en strategiskverkshöjd i rekryteringsarbetet och vågar

tänka nytt, något som är viktigt med tanke på dagens arbetsmarknad där det är brist på

personal inom en rad olika yrkeskategorier som förekommer i den kommunala sektorn.
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