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§ 67
Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning 
(KS 2020.367)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av personal- och 
kompetensförsörjning som har genomförts av PWC. Granskningen syftat till att bedöma 
huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är 
ändamålsenliga.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-12-01. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §54 KS AU Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Svar på revisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Revisionsrapport, Granskning av kompetensförsörjning
 KS svar på PWC revisionsrapport om personal- och kompetensförsörjning
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Tjänsteskrivelse 

Svar på revisionens granskning av 
personal- och kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens personal- och kompetensförsörjningsarbete. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. 
 
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av personal- och 
kompetensförsörjning som har genomförts av PWC. Granskningen syftat till att 
bedöma huruvida kommunstyrelsens åtgärder avseende personal- och 
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. 
 
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram. 
 
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-12-01. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang. 

Annika G Colding Susanne Debourg Hodder 
Personalchef HR-strateg 
 

   
Expedieras till: 
Akten 

HR-avdelningen



 DNR KS 2020.367 
 SID 1/6 
  

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

 
 
 

186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Kommunstyrelsens svar/yttrande om 
revisionsrapport granskning av 
personal- och kompetensförsörjning 

Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med kommunstyrelsens 
kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och 
kommunstyrelsens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om 
åtgärdernas effekt. 
 
Revisionens synpunkter /bedömningar utifrån uppställda kontrollmål 
 

 Säkerställer kommunstyrelsen att det finns mål och strategier utformade för 
personal- och kompetensförsörjning?  
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 
 
Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen upprättat mål gällande 
kompetensförsörjning utifrån fullmäktiges övergripande målsättning. Målen 
saknar dock målvärde och betraktas som en allmän uppföljning. 
Kommunstyrelsen har upprättat en strategiskt kompetensförsörjningsplan 
för 2017-2019 men saknar en för innevarande år. Revisionen anser att 
kommunstyrelsen kan utveckla den strategiska styrningen genom att 
upprätta en övergripande kompetensförsörjningsplan eller struktur för att få 
ett samlat grepp om det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. 
Revisionen noterar vidare att det pågår ett utvecklingsarbete med den 
strategiska styrningen och att förslag till ny HR-policy tagit fram för att 
fastställas av fullmäktige. För nämnderna har vissa upprättat en strategisk 
kompetensförsörjningsplanering medan andra saknar det. Revisionen noterar 
att planerna även följer olika strukturer och i vissa fall saknar tydliga 
aktiviteter, mål och information om uppföljning. I sakgranskningen framhävs 
det att övergripande kompetensförsörjningsaktiviteter från och med 2020 är 
inkluderat i Employer branding gruppens (EMB-gruppen) arbete med 
aktiviteter med bäring på kompetensförsörjningsarbetet. 

 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet, där employer branding gruppens arbete är en viktig 
del. En övergripande aktivitetsplanering för 2021-2022 med utgångspunkt i den 
nyligen antagna HR-policyn kommer att tas fram. 
 
 

 Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och 
kompetensförsörjning?  
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 
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Revisionens bedömning grundar sig på att ansvarsfördelningen avseende 
personal- och kompetensförsörjning finns fastställd för styrelsen och 
nämnderna i delegationsordningarna. Därutöver finns en dokumenterad 
processbeskrivning av kompetensförsörjningsarbetet. Enkätresultatet visar 
att både ansvarsfördelningen gällande kompetensförsörjning och 
rekryteringsprocessen uppfattas som tydlig av en majoritet av de chefer som 
besvarat enkäten. Vidare framgår att stödmaterial och rutiner upprättats för 
introduktion av nya medarbetare i chefsposition och att det finns en 
kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Revisionen ser positivt på att ett 
utvecklingsarbete pågår för att förbättra onboardingprocessen.  
Revisionen konstaterar att avslut av anställningar kan formaliseras genom 
rutiner för avslutningssamtal. I sakgranskningen framgår att HR-avdelningen 
kommer att se över rutiner för avslutningssamtal. 

 
Kommunstyrelsens kommentar: 

Kommunen instämmer med revisionen om att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning avseende personal- och kompetensförsörjning. En digital 
onboardingprocess för chefer har också lanserats i februari 2021, i syfte att 
underlätta för nya chefer att snabbt komma in i sitt arbete och få kunskap om 
kommunens olika styrdokument. 
 
HR-avdelningen kommer att se över rutinerna för avslutningssamtal, kopplat 
till formuleringen ”I samband med att medarbetare avslutar sin anställning, 
oavsett anledning, ska avgångssamtal genomföras” som återfinns den nya 
HR-policyn fastställd av fullmäktige. 

 
 

 Sker ett erfarenhetsutbyte mellan nämnderna avseende personal- och 
kompetensförsörjning? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

 
Revisionens bedömning grundar sig på att det finns flera olika nätverk där 
möjlighet till erfarenhetsutbyte förekommer. HR-avdelningens organisation 
är centraliserad vilket skapar goda förutsättningar att kartlägga 
framgångsrika exempel i förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete. 
Revisionen anser dock att samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
förvaltningarna kan struktureras i större utsträckning där framgångsrika 
tillvägagångssätt kan kartläggas och delas gällande exempelvis gemensamma 
nyckelkompetenser, praktikplatser eller introduktion för nya medarbetare.  

 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen instämmer delvis i revisonens bedömning om att erfarenhetsutbytet 
mellan nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i 
större utsträckning. Med hjälp av den nyligen implementerade kompetensmodulen i 
HR-systemet kommer kartläggning av nyckelkompetenser lättare kunna 
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administreras och analyseras. Kommunen fokuserar också på introduktion för nya 
medarbetare och möjlighet för verksamheterna att anordna praktikplatser. 
 
 

 Bedriver facknämnderna ett aktivt arbete för att säkra personal- och 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 
 
Revisionen konstaterar att aktiviteter genomförs av nämnderna inom ramen 
för kompetensförsörjningsarbete. Som tidigare nämnts så anser revisionen 
att den strategiska styrningen kan stärkas för att få en mer enhetlig överblick 
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt vilka åtgärder 
som genomförs. 
 
Revisionen noterar att många av åtgärderna är riktade till chefer och ledare 
och att det i vissa fall kan saknas motsvarande aktiviteter avsedda för 
medarbetare. Vidare noterar revisionen att det finns en planering för att 
skapa en motsvarighet till chefsakademin för samtliga medarbetare vilket 
man ser positivt på. Granskningsresultaten indikerar även att de interna 
karriärmöjligheterna samt möjligheter till kompetensutveckling kan 
tydliggöras. 
 
Vidare konstaterar revisionen utifrån enkätresultatet att flera chefer anser sig 
ha utmaningar med att rekrytera inom vissa yrkesområden samt att en del 
chefer anser sig till delar sakna tillgång till ett stöd i förhållande till sitt behov 
när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att den strategiska styrningen kan 
stärkas för att få en mer enhetlig överblick av kompetensförsörjningsbehovet på kort 
och lång sikt. Med utgångspunkt från den nyligen fastställda HR-policyn kommer 
HR-avdelningen att vidareutveckla och kvalitetssäkra HR-processerna för att 
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Den digital onboarding-processen 
kommer också att vidareutvecklas både för medarbetare och för chefer, liksom den 
Medarbetarakademi som startats under hösten 2020. Medarbetarakademin är ett 
samlingsbegrepp för kommunens kompetensutvecklingsaktiviteter för alla 
medarbetare och här återfinns ett flertal utvecklingsprogram, kurser och digitala 
föreläsningar. 
 
 

 Genomför kommunstyrelsen uppföljningar avseende personal- och 
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

 
Revisionens bedömning grundar sig på att det finns en struktur och 
uppföljning i delårs- och årsredovisningen av upprättade mål för 
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kompetensförsörjning samt att vissa åtgärder är beskrivna utifrån 
uppföljningen. Revisionen anser att uppföljningen i högre grad kan utvecklas 
genom analys samt inkludera ytterligare områden exempelvis statistik över 
pensionsavgångar, prognos över framtida behov, chef-omsättning och antal 
medarbetare som chefer har personalansvar över. Aktiviteter som genomförs 
avseende kompetensförsörjning bör även tydliggöras och utvärderas.  

 
 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att uppföljningen avseende 
personal- och kompetensförsörjning i högre grad kan utvecklas genom fördjupade 
analyser i nämndernas verksamhetsberättelser och i kommunens årsredovisning. 
 
 

 Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens varumärke som 
arbetsgivare? 
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 

 
Revisionens bedömning grundar sig på att det finns en tydlig organisering av 
arbetet med kommunens ar-betsgivarvarumärke i form av Employer 
Branding-gruppen. Det finns en tydlig styrning i arbetet i form av aktiviteter 
som ska genomförs och följas upp, exempelvis genom ökad digital 
marknadsföring vilket har uppfattats som framgångsrikt. Vidare konstateras 
att enkätresultatet visar att 39 procent av de som besvarat enkäten instämmer 
till viss del eller inte alls om att åtgärder genomförs för att utveckla 
kommunens arbetsgivarvarumärke, vilket kan indikera att gruppens 
verksamhet ytterligare kan förankras i organisationen. 

 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen instämmer i revisonens bedömning om att det finns en tydlig 
organisering av arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke i form av Employer 
Branding-gruppen. Under 2021 kommer gruppens uppdrag och planering av 
aktiviteter för att stärka kommunens varumärke att samordnas tydligare med den 
övergripande strategiska kompetensförsörjningsplaneringen. 
 
 

 Finns etablerade samarbeten med universitet och högskolor för att stärka 
arbetet med personal- och kompetensförsörjning? 
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

 
Vi konstaterar att det pågår flera lokala samarbeten med universitet och 
högskolor inom olika projekt främst inom barn- och utbildningsförvaltningen 
men att det saknas en övergripande strukturerad styrning av samarbetet. Vi 
ser positivt på att utbildningsförvaltningen har flertalet aktiviteter för 
samverkan med lärosäten. 
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Vi anser att samverkan med universitet och eventuella andra aktörer kan 
inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet med exempelvis 
mål och aktiviteter. Vi ser positivt på att Employer Branding gruppens 
aktivitetsplan för 2020/2021 innehåller övergripande aktiviteter för att 
utveckla samverkan med universitet och högskolor. 

 
Kommunstyrelsens kommentar: 
Kommunen instämmer delvis i revisonens bedömning om att det saknas en 
övergripande strukturerad styrning av samarbetet med universitet och högskolor. 
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och 
högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt. 
 
 
Revisionens rekommendationer 
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen 
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:  
 

 Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för 
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, mål, aktiviteter och 
uppföljningar framgår. 
 

Kommunstyrelsens kommentarer: 
Kommunen kommer under våren 2021 att ta ett samlat grepp om det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet och utveckla en enhetlig modell för uppföljning och 
analys med utgångspunkt i den nyligen antagna HR-policyn. 
 

 Upprätta ett formaliserat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna i syfte att 
kartlägga och sprida goda exempel. 
 

Kommunstyrelsens kommentarer: 
Kommunen kommer under 2021 att se över hur erfarenhetsutbytet mellan 
nämnderna avseende personal- och kompetensförsörjning kan struktureras i större 
utsträckning genom de olika kommunövergripande arbetsgrupper och nätverk som 
redan finns etablerade. 
 

 Säkerställa att samverkan mellan universitet, högskolor och andra lärosäten 
inkluderas i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.  
 

Kommunstyrelsens kommentarer: 
Under 2021 kommer HR-avdelningen att se över hur samverkan med universitet och 
högskolor kan inkluderas i det övergripande strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på ett för kommunen givande sätt. 
 

 Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag 
till arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsarbetet. 
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Kommunstyrelsens kommentarer: 
HR-avdelningen kommer under våren 2021 att se över rutinerna för 
avslutningssamtal, kopplat till formuleringen ”I samband med att medarbetare 
avslutar sin anställning, oavsett anledning, ska avgångssamtal genomföras” som 
återfinns den nya HR-policyn fastställd av fullmäktige. 
 
 
Framåtriktad analys 
Kommunen bedömer att ett utvecklat arbetssätt med kommunövergripande 
kompetensförsörjningsaktiviteter, liksom nya rutiner och metodstödsmaterial kopplat 
till HR-policyn som ska tas fram under 2021, ytterligare kommer att stödja och stärka 
kommunens chefer och medarbetare i deras olika uppdrag. 
 
Förväntade effekter av de planerade åtgärderna är att kundnöjdheten ökar, 
medarbetarundersökningar visar på ett högt hållbart medarbetarengagemang och att 
kandidater och medarbetare upplever kommunen som en attraktiv arbetsgivare med 
kostnadseffektiva verksamheter. 
 
Att följa rekommendationerna från revisionen kommer att bidra till att stärka 
kommunens arbetsgivarvarumärke ytterligare och en möjlighet för 
kommunledningskontoret att ge kommunstyrelsen tydligare och säkrare 
beslutsunderlag för framtida prioriteringar och beslut. 
 
Vi tackar för rapporten och kommer att använda den i vårt utvecklingsarbete. 


