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Revisionsrapport ”Granskning av 
kompetensförsörjning och sjukskrivningar” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjukskrivningar. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Granskningen syftar till att 
bedöma om kommunens arbete med att tillgodose behovet av 
personalförsörjning samt minska sjukfrånvaro är ändamålsenliga och 
tillräckliga.  
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 13 mars 2020. Av svaret bör det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens åtgärder för att lösa kompetensförsörjningen, med fokus på minskade 
sjuktal och arbetsmiljö. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete att tillgodose behovet 
av personalförsörjning samt minska sjukfrånvaro är ändamålsenliga och tillräckliga. 
I såväl kommunens personalpolitiska program som handlingsplan för 
kompetensförsörjning används en vedertagen modell som utgör en utgångspunkt för 
kommunens arbete med kompetensförsörjning. Vi bedömer att det inom ramen för 
handlingsplanen bedrivs ett systematiskt arbete avseende planering och uppföljning av 
enskilda aktiviteter. Däremot bedömer vi att det finns brister avseende planering och 
uppföljning på ett mer övergripande plan, samt anser att det bland annat finns 
möjligheter till att utveckla specifika samarbeten mellan verksamheter gällande 
kompetensförsörjning, exempelvis genom att personal tjänstgör inom flera 
verksamhetsområden. 
Vi uppfattar det som att kommunen gjort ett strategiskt vägval genom att lyfta fram det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som ett huvudsakligt verktyg för att minska 
sjukfrånvaron, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi bedömer 
dock att det finns brister gällande HR-statistik på flera nivåer, och att det finns ett 
behov av löpande analyser, som stöd för att identifiera och prioritera eventuella 
åtgärder. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen bedriver 
en mängd aktiviteter kring kompetensförsörjning och i huvudsak integrerat 
sjukfrånvaroarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men att uppföljning och 
analys behöver utvecklas för att säkerställa verkningsfulla insatser. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

— utveckla uppföljning och analys som grund för prioritering och planering av 
kompetensförsörjningsåtgärder (se avsnitt 3.2.1), 

— säkerställa relevant och tillgänglig HR-statistik på verksamhetsnivå (se avsnitt 
3.3.1), 

— genomföra analyser inom HR-området (se avsnitt 3.3.1 inklusive exempel). 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens åtgärder för att lösa kompetensförsörjningen, med fokus på minskade 
sjuktal och arbetsmiljö. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Drygt 30 % av kommunens medarbetare kommer inom en 10 års period att ha 
uppnått 65 års ålder. Till detta ska läggas att sjukfrånvaron för kommunens 
anställda år 2017 uppgick till drygt 7,7 % vilket är näst högst i länet. Lägre 
sjukfrånvaro innebär bättre hälsa och ekonomi för individen, minskat 
kompetensförsörjningsbehov och lägre kostnader för kommunen.  
Revisionens granskning år 2015 av övergripande kompetensförsörjning visade att 
kommunen inte hade något sammanhållet systematiskt arbetssätt för att lösa 
kompetensförsörjningen. I granskningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 
konstaterades att styrelse och nämnder inte har säkerställt att det finns ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar chefernas arbetssituation. 
Kommunen sedan år 2018 tagit fram en årlig handlingsplan för 
kompetensförsörjning. Det är viktigt att de aktiveter som finns i planen genomförs 
samt att resultatet utvärderas för att få information om vilka aktiviteter som är 
effektiva. 
Revisorerna bedömer att det finns risk för brist på tillgång till kompetent personal 
samtidigt sjukfrånvaro både påverkar kostnader och bemanningsbehov. Revisorerna 
anser det väsentligt att ledning och styrning bedrivs så att verksamheten bedrivs 
effektivt och inom givna ekonomiska ramar. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete att tillgodose 
behovet av personalförsörjning samt minska sjukfrånvaro är ändamålsenliga och 
tillräckliga.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 
om   processen för och rutiner kring kompetensförsörjningen är kartlagd och 

tydliggjord? 
om  upprättad handlingsplan överensstämmer med resultatet av 

kartläggningen? 
om det finns ett systematiskt planerings- och uppföljningsarbete kring 

personalförsörjning? 
om  roller och arbetsfördelning i personalförsörjningsarbetet är tydlig? 
om   det finns ett systematiskt arbete och om åtgärder vidtas för att minska 

sjukfrånvaron? 
om rutiner och roller är tydliga och efterlevs gällande sjukfrånvaro? 
om uppföljning av effekter görs av vidtagna åtgärder gällande sjukfrånvaro? 
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Granskningen avgränsas till att omfatta år 2019. 
Granskningen avser kommunstyrelsen som övergripande ansvarig samt 
välfärdsnämnd, utbildningsnämnd och produktionsnämnd. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys såsom 

- Personalpolitiskt program 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bland annat personalpolitiskt program, handlingsplan för 
kompetensförsörjning, riktlinjer och tjänsteföreskrifter. 

— Intervjuer med berörda tjänstepersoner däribland HR-chef, förvaltningschefer och 
verksamhetschefer. 

Rapporten är faktakontrollerad av HR-chef, förvaltningschefer bildningsförvaltningen, 
välfärdsförvaltningen samt produktionsförvaltningen samt IFO-chef. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Nuläge 

Kramfors kommun har drygt 1 600 tillsvidareanställda medarbetare. Åldersfördelningen 
hos tillsvidareanställda inom Kramfors kommun visar att drygt 300 personer (19 
procent) är 60 år eller äldre, och därför kan beräknas gå i pension inom de närmaste 
fem åren. Se figur nedan. 

 
Figur 1: Åldersfördelning tillsvidareanställda. Källa: Kommunens årsredovisning 2018. 

Personalomsättningen gällande tillsvidareanställda är cirka nio procent1, vilket 
motsvarar cirka 150 nya anställda årligen. Det visar exempelvis att pensionsavgångar, i 
varje fall hittills, endast speglar en mindre del av det årliga rekryteringsbehovet. 
Den totala sjukfrånvaron har minskat något efter att ha ökad de senaste åren, men 
Kramfors har en högre sjukfrånvaro än såväl jämförbara kommuner, länet och riket2. 
Långtidsfrånvaro (91- dagar) utgör drygt 60 procent, och har minskat i antal år 2018 
jämfört med 2017. Korttidsfrånvarodagar (1-14 dagar) är i princip oförändrat mellan år 
2017 och år 2018 (21 procent). 

 
Figur 2: Sjukfrånvaro. Källa: Kramfors kommun, erhållet material. 

                                                
1 Kolada, N00215. 
2 Kolada, N00090. 
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3.2 Kompetensförsörjning 
Kramfors kommun har ett Personalpolitiskt program3. Syftet med det personalpolitiska 
programmet anges vara att ge en bild av kommunens övergripande ambition och 
viljeinriktning som arbetsgivare, och fungera som ett stöd i det dagliga arbetet för 
samtliga medarbetare. Programmet ger en gemensam ram för hela kommunen, med 
stöd av kommunövergripande styrdokument ska det underlätta en likvärdig behandling 
av alla medarbetare.  
I programmet anges att kommunstyrelsen ansvarar för att det finns riktlinjer inom HR-
området som är kopplade till det personalpolitiska programmet. Kommunchefen 
ansvarar för att stödja utvecklingen av de personalpolitiska strategierna. 
Förvaltningschefernas ansvar är att se till att förvaltningen följer och implementerar de 
kommunövergripande personalpolitiska strategierna i hela förvaltningsorganisationen. 
Samtliga chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att följa givna 
styrdokument inom personalområdet. 
Avseende kompetensförsörjning lyfts en modell fram som tydliggör viktiga delar att 
arbeta med för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas med 
kompetensförsörjningen. 

 
Figur: Modell för kompetensförsörjning, hämtad ur personalpolitiskt program, sid 3. 

Vidare lyfts fyra områden fram som viktiga att arbeta med: 

1 Medarbetarskap och chefskap 
2 En jämställd arbetsplats 
3 En bra arbetsmiljö 
4 Goda anställningsvillkor 

                                                
3 KF 2016-04-25, § 53. Programmet gäller fram till 2019-12-31. Arbete med revidering av program pågår. 
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Utifrån revisorernas granskning av kommunens övergripande kompetensförsörjning år 
2015 genomfördes en kompetenskartläggning under år 20164. I kartläggningen 
konstateras att nästan 13 procent (212 personer) kommer att uppnå 65 års ålder fram 
till år 2020, och sammanfattningsvis bedöms att alla förvaltningar upplever svårigheter i 
att rekrytera vissa yrkesgrupper och att arbetet med att trygga kompetensförsörjningen 
måste bedrivas på flera plan. Kartläggningen tar även upp ett antal förslag på insatser 
aktiviteter som behövs på längre sikt (7 stycken). 

- Marknadsföra kommunen och verksamheterna på bred front 
- Kramfors kommun – en karriärkommun 
- Framtida chefer 
- Vara mer aktiv i skolor 
- Personalförmåner 
- Hälsokommun 
- Anpassade tider för barnomsorg 

Kramfors kommun har även tagit fram en ”Handlingsplan för kompetensförsörjning 
2018-2022”5. Den grundar sig på det personalpolitiska programmet samt strategier 
som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att möta 
rekryteringsutmaningen och genomförd kompetenskartläggning. Handlingsplanen är 
strukturerad utifrån de fem områden som ingår i modellen för kompetensförsörjning (se 
ovan). Under varje område finns fördjupade delområden med tillhörande aktiviteter och 
ansvar. 

 

                                                
4 Daterat 2016-10-17. 
5 KS 2018-01-09 § 14. 



 

 8 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av kompetensförsörjning och sjukskrivningar 
 
 2019-11-11 

Figur: Huvud- och delområden i Handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-2022. 

En uppföljning av handlingsplanen avseende år 2018 har gjorts, som redovisar de 
aktiviteter som genomförts under året. Dock saknas beskrivning av resultat för nästan 
samtliga aktiviteter. Det finns även en tidsplan för 2019 som visar de aktiviteter som 
planerats att genomföras under 2019.6 För närvarande pågår uppföljning avseende 
planerade aktiviteter år 2019.  
Vi har inte uppfattat att det sker någon övergripande eller systematisk prioritering och 
urval av aktiviteter i tidsplanen, utan att denna i huvudsak utgör en sammanställning av 
respektive verksamhets aktiviteter. Vid faktakontrollen framkommer att prioriteringar är 
gjorda av den på HR-enheten som jobbar med frågan. Någon uppföljning eller 
bedömning av handlingsplanens resultat eller effekter har inte genomförts eller 
planerats. 
Sammantaget kan konstateras att det pågår ett antal aktiviteter av olika karaktär och 
på flera nivåer inom kommunens verksamheter, och vid intervjuer framkommer även 
att det finns en stor medvetenhet inom förvaltningarna kring vikten av området och den 
utmaning det innebär. 

3.2.1 Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen är personalmyndighet, och ska bl.a. initiera och driva för kommunen 
viktiga personalstrategiska frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott är delegat gällande 
att utforma personal- och lönepolitik. Vidare är kommunstyrelsen anställande 
myndighet medan nämnderna har ett verksamhets- och arbetsmiljöansvar.7 
För HR-frågor finns även ett HR-råd, som sammanträder 4-6 gånger per år. Rådet 
fungerar som en samrådsgrupp kring HR-frågor, men rådet har inget formellt 
beslutsmandat. I rådet lyfts såväl övergripande som mer detaljerade frågor. De som 
deltar i rådet är HR-chef, HR-konsulter och HR-strateg, kommundirektören, 
förvaltningscheferna, kommunalråd, vice kommunalråd, oppositionsråd, 
Räddningstjänstförbundet samt HR-chef och VD på Krambo. 
HR-enheten ansvarar för strategiska kompetensförsörjningsfrågor på ett övergripande 
plan i kommunen. Förvaltningarna ansvarar för att med stöd av HR-enheten planera 
och genomföra aktiviteter riktade mot förvaltningarnas specifika 
kompetensförsörjningsbehov. Handlingsplanen för kompetensförsörjning följs upp 
årligen i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vid intervjuer framkommer att arbetsfördelningen bedöms vara tydlig mellan 
verksamheter och HR-enheten. Det framkommer också att verksamheterna och dess 
chefer får ett bra stöd i operativa HR-frågor. Samtidigt efterfrågas ytterligare stöd i 
verksamheterna, i första hand gällande strategiskt arbete där avsaknad av analyser 
lyfts, t.ex. för att nyttja samarbetsmöjligheter mellan verksamheter gällande bemanning 
och hantering av heltidsmålet. Andra områden som kan utvecklas är samarbetet med 

                                                
6 Uppföljning och tidsplan behandlat på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05 § 11. Båda 
dokumenten daterade 2018-11-07. 
7 Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun, avsnitt 2.1.5, KF 2018-11-
26, § 130. 
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vuxenutbildning och andra arbetsgivare, liksom sammanställning av erfarenheter på 
aggregerade nivåer gällande t.ex. avslutssamtal. 

3.2.2 Bedömning 
I såväl kommunens personalpolitiska program som handlingsplan för 
kompetensförsörjning används en vedertagen modell som utgör en utgångspunkt för 
kommunens arbete med kompetensförsörjning. Resultaten av den 
kompetenskartläggning som genomfördes har fångats upp i handlingsplanen. I 
handlingsplanen har också ansvarsfördelning på övergripande nivå tydliggjorts. Vi 
bedömer att det inom ramen för handlingsplanen bedrivs ett systematiskt arbete 
avseende planering och uppföljning av enskilda aktiviteter.  
Däremot bedömer vi att det finns brister avseende planering och uppföljning på ett mer 
övergripande plan, vilket bland annat riskerar medföra att prioritering mellan olika 
aktiviteter inte görs utifrån ett helhetsperspektiv eller utifrån olika aktiviteters 
kostnadseffektivitet. Vidare anser vi att det även finns möjligheter till specifika 
samarbeten mellan verksamheter gällande kompetensförsörjning, exempelvis genom 
att personal tjänstgör inom flera verksamhetsområden. 

3.3 Sjukfrånvaro 
Ett område som lyfts fram i det personalpolitiska programmet som viktigt att arbeta 
med är en bra arbetsmiljö. ”En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och utgör 
grunden för ett hållbart arbetsliv. Fokus i arbetet ska ligga på hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Chefens ansvarar för att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av 
arbetet. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och ett personligt 
ansvar för sin egen hälsa.” 
Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö8 ska ge en övergripande inriktning på vem som är 
ansvarig för arbetsmiljöfrågorna, vilka delar som ingår i arbetsmiljöarbetet och hur 
arbetsmiljöarbetet ska följas upp. Riktlinjen gäller tillsvidare men ska årligen följas upp 
för eventuella behov av förändringar. 
Som ett stöd till det praktiska arbetsmiljöarbetet finns tjänsteföreskrifter samt ett antal 
mallar och checklistor. Exempel på tjänsteföreskrifter är introduktion, friskvård, 
korttidsfrånvaro och rehabiliteringsprocessen. Vid intervjuer framkom det att roller och 
arbetsfördelning upplevs som tydlig, vilket också framgår av de riktlinjer och 
tjänsteföreskrifter vi tagit del av. 
Enligt intervjuade är det arbete som sker inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet det främsta verktyget för att minska sjukfrånvaron. Tidigare har 
särskilda insatser genomförts men de har inte bedöms vara lika effektiva som generellt 
arbetsmiljöarbete. I sammanhanget framförs även avsaknad av resurser för att t.ex. 
erbjuda mer omfattande företagshälsovård till medarbetare utöver nuvarande nivå. 
Dock kan friskvårdspeng nämnas som en generell åtgärd. Även verksamhetsnära 
insatser gällande verksamhetsutveckling och chefsstöd i olika former lyfts vid intervjuer 
fram som relevanta åtgärder. Vid intervjuer nämndes goda exempel där arbetsplatser 
                                                
8 Beslutad av KSAU 2017-02-28 § 23. 
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med fokus på ordning och reda, delaktighet och eget ansvar också resulterar i låg eller 
sänkt sjukfrånvaro.  
Vi har dock inte uppfattat att det genomförts analyser av vilka effekter och andra 
lärdomar uppnåtts i enskilda exempel, som t.ex. kan användas som underlag för att 
prioritera och planera fortsatta åtgärder. 
Vid intervjuer framkommer det att brister finns gällande tillgång till frekvent HR-statistik 
inom verksamheterna samt stöd i form av analyser av utfall och lämpliga åtgärder på 
verksamhetsnivå. Vid faktakontrollen framförs dock att det finns tillgång till HR-statistik i 
verksamhetssystemet. Det pågår även ett arbete inom HR-enheten med att ta fram 
månadsrapporter med standardiserade och tillförlitliga nyckeltal inom HR-området.  

3.3.1 Bedömning 
Vi uppfattar det som att kommunen gjort ett strategiskt vägval genom att lyfta fram det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som ett huvudsakligt verktyg för att minska 
sjukfrånvaron, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det har också 
inneburit att det inte genomförs specifika åtgärder på övergripande nivå gällande 
sjukfrånvaro, och att eventuella åtgärder ska ske i verksamheten. Vi noterar även att 
det inte görs någon särskild analys av effekter av vidtagna åtgärder inom 
verksamheterna gällande exempelvis goda exempel. Vi bedömer att det finns ett behov 
av analyser inom HR-området på flera verksamhetsnivåer, som stöd för att identifiera 
och prioritera eventuella åtgärder.  
Ett exempel är fördjupade analyser av sjukfrånvaro och personalavgångar. Andra 
exempel på fördjupad analys är goda exempel, d.v.s. verksamheter som har såväl god 
ekonomi som låga sjukskrivningstal och personalomsättning. Ett syfte med sådana 
analyser är att klargöra faktiska effekter, vidareutveckla och skapa möjligheter till 
systematisk spridning inom berörda organisationsdelar. Även fler stödfunktioner än HR 
kan vara involverade i sådana analyser. 
Vi bedömer vidare att det finns brister i och ett eftersatt behov av frekvent och 
tillgänglig HR-statistik på flera nivåer.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen bedriver 
en mängd aktiviteter kring kompetensförsörjning och i huvudsak integrerat 
sjukfrånvaroarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men att uppföljning och 
analys behöver utvecklas för att säkerställa verkningsfulla insatser. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— utveckla uppföljning och analys som grund för prioritering och planering av 
kompetensförsörjningsåtgärder (se avsnitt 3.2.2) 

— säkerställa relevant och tillgänglig HR-statistik på verksamhetsnivå (se avsnitt 3.3.1) 
— genomföra analyser inom HR-området (se avsnitt 3.3.1 inklusive exempel) 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Lena Medin  Mikael Lindberg 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
 
 
Oskar Nordmark 
Kommunal revisor 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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