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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat kommu-
nens kompetensförsörjning och utveckling av personal. Granskningen syltar till att bedöma
om kommunstyrelsen och nämnderna har ett ändamålsenligt arbetssätt auseende kompe-
tensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal. Granskningen syftar också till
att belysa och bedöma kommunens analyser och strategier för att hantera behoven av kom-
petensförsörjning.

Granskningen avgränsas till det kommunövergripande arbete som sker och till barn- och
ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Vår sammanfattande bedömning är att personaldelegationen inom kommunstyrelsen genom
kommunledningskontoret har svarat för en god överblick av kompetensförsörjningen inom
Kalmar kommun. Kalmar kommun har ett flertal dokument med gedigen information och sta-
tistik som omfattar såväl nuvarande personalsituation som kommande behov. Barn- och
ungdomsnämnden bedöms ha en god kontroll över sin verksamhet, tillgång och behov av
kompetens. Vi grundar vår bedömning på de analyser verksamheten och ledningen kontinu-
erligt gör gällande framtida behov, utmaninger och kompetensutveckling. Samme bedömning
görs av samhällsbyggnadsnämnden, men där noterer vi mot bakgrund av ett större rekryte-
ringsbehov ett mer påtagligt behov av nedtecknade strategier för att möta behoven.

Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok utgör ett bra stöd
för ett systematiskt arbete inom personalområdet. Iden kommunövergripande verksamhets-
handboken finns styrande och stödjande dokument och meller. Kalmar kommun är också
certifierat enligt ISO 9001 och 14001, vilket säkerställer att det finns dokumenterade rutiner
inom området.

Några tydliga strategier kring hur kommunen ska möta kommande behov finns finte nedteck-
nade. Kommunen har bedömt att arbetet av mer informell karaktär såsom nätverksträffar,
möten i personaldelegationen, möten med förvaltningsledningar och nämnder är tiliräckligt
för att möta de krav som ställs på verksamheterna.

Vi kan konstatere att kommunen står inför några store utmaninger när det gäiler att säker-
ställa tillgången till kompetens framöver. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden
står inför den absolut största utmaningen och Kalmar kommun är finte ensaur beträffande den
frågan. Vi ser det angeläget att kommunstyrelsen isin uppsikt nogsamt följer utvecklingen
inom samhällsbyggnadsområdet när det gäller kompetens och framtida tillgång till utbildad
personal. Andra store utmaninger är konkurrensen med den private marknaden.

Våra identifierade förbättringsområden/utvecklingsmöjligheter är enligt följande:

Mot bakgrund av att kompetensförsörjning är av avgörande betydelse för att kommu-
nen ska uppnå sine mål, och att ansvaret tili mycket stor del är delegeret till perso-
naldelegationen, anser vi att kommunstyrelsen på ett mer formaliserat sätt bör infor-
mera sig om och behandla frågor rörande personalsituationen för kommunen som
helhet.
Kalmar kommun har ett flertal dokument med gedigen information och statistik som
omfattar såväl nuvarande personalsituation som kommande behov. Några tydliga
strategier kring hur kommunen ska möta kommande behov finns finte nedtecknade. Vi
gör bedömningen att mer strukturerade och dokumenterade strategier skulle leda till
en större möjlighet att uppnå kommunens mål. Detta skulle med fördel kunna göras i
personalavsnittet idet årlige budgetdokumentet.
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årsredovisningen för 2014 finns uppföljning av mål som i viss mån har bäring på
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vår bedömning är att denna dei kan
tydliggöras och utökas.
intervjuer har det framförts behov av större samverken inom kommunen och vi be-

dömer att kommunstyrelsen med kommunledningskontoret kan förstärka samord-
ningen mellan förvaltningarna.
Vikten av goda kontakter med Linneuniversitetet har lyfts fram ett flertal tillfällen i vår
granskning, finte minst hos Samhällsbyggnadskontoret. Vi rekommenderar därför att
en detaljerad plan kring samarbetet med Linneuniversitetet och marknadsföring av
kommunen bör tas fram.
Samhällsbyggnadskontoret står inför store utmaninger gällande rekryteringsbehov
och vi noterer att det finte finns några nedtecknade strategier för kompetensförsörj-
ning. Vi rekommenderar nämnden att ta fram och dokumentere långsiktiga strategier,
samt tar en aktiv del i detta arbete.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kompetensförsörjning är, i likhet med hos många andra kommuner, en utmaning för Kalmar
Kommun. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre, och behoven av välfärd ökar,
uppnår många medarbetare pensionsålder de närmaste åren. Att kommuner har medarbe-
tare med rätt kompetens är avgörande för hur väl de fungerar och når sina mål. Kompetens-
försörjning är därmed en strategisk fråga för kommuner. Strategisk kompetensförsörjning
handlar om att systematiskt analysere vilken kompetens kommuner behöver på kort och på
lång sikt för att klara sine nuvarande och framtida uppgifter. Att ha rätt kompetens är en
framtidsfråga för många arbetsgivare och en stor utmaning är att kunna identifiera och rekry-
tera framtida medarbetare. Rekryteringsbehovet kommer att påverkas av förändringar i de-
mografin, ökad globalisering, konjunkturförändringar, teknikutveckling och ökad rörlighet på
arbetsmarknaden.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett ändamåls-
enligt arbetssätt auseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig per-
sonal. Granskningen syltar också till att belyse och bedöma kommunens analyser och stra-
tegier föratt hentere behoven av kompetensförsörjning.

Granskningen avgränsas till det kommunövergripande arbete som sker och till barn- och
ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Granskningen ska svara på följande revisionsfrågor.

► Analyserer och säkerställer kommunstyrelsen verksamheternas kompetensbehov?
► Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträffande kompetens/personalbehovet

på kort och lång sikt? Vilka slutsatser dras/har dragits?

Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut beträffande kompetensförsörjningsfrågorna?

► Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de analyser och slutsatser som dragits?

► Vilka är effekterna av vidtegna åtgärder ex. beträffande rekrytering av vissa kritiske
yrkesgrupper?

► Har tillräckliga åtgärder vidtagits?

► Hur hanteras omvärldsförändringar? Hur speglar sig dessa i kommunen?
Analyserer och redovisar kommunstyrelsen kommunens personalomsättning?

► Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna kompetensutveckling av befintlig per-

sonal?
s Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kompetens överförs från de med-

arbetare som slutar till medarbetare som kvarstår?

Finns det strategier/arbetsmodeller för hur man ska arbeta för att säkerställa en god
personalförsörjning?

► Finns system för att årligen fånga upp behov av rekrytering i organisationen?

2.3. Revisionskriterier

Kommunallegen, SFS 1991:900, kapitel 6, som reglerar styreisens uppgifter och
nämndernas ansvar

~ Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen
Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för personalpolitiken
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2.4. Granskningens avgränsning och genomförande

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna inbegri-
per övergripande policydokument, riktlinjer samt för granskningen relevante sammanställ-
ningar och analyser. Följande har intervjuats: kommundirektör, personalchef, förvaltnings-
chef vid barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer, förvaltningschef och avdelningschefer vid
samhällsbyggnadsnämnden samt ledamot från personaldelegationen.
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3. Roller och ansvar

Av kommunstyrelsens' reglemente framgår att styreisen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bi.a. att leda och samordna
personalpolitiken. Kommunstyrelsen har två utskott (Arbetsutskot-
tet/kommunalrådsberedningen och Planutskottet) och en delegation (Personaldelegationen).

kommunen behandles frågor som rör personalen av kommunens personaldelegation. Per-
sonaldelegationen ska ta tillvara på kommunens intressen i löne- och avtalsfrågor. Kommun-
styrelsen får, enligt sitt reglemente, i vissa fall delegere beslutanderätt till utskott eller dele-
gation. Det finns vissa undantag, och det gäller exempelvis målformuleringer, överklaganden
och myndighetsutövning. Ivår granskning har det framkommit att Kommunstyrelsen under
2014 och 2015 finte specifikt har behandlet frågor rörande kompetensförsörjning.

Kalmar kommun har i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner ett delegeret nämndsan-
svar. Detta märks tydligt i organisationen också när det gäller personalfrågor. Ansvaret för
både kompetensutveckling och kompetensförsörjning ligger på respektive förvaltning och
enhet.

Antaget av KF och reviderat 2014-12-15
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4. Styrande dokument

Nedan anges i korthet de dokument som behandlar och har inverkan på kommunens arbete
med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

4.1. Budget 2015

Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2015 är beslutad av kommunfullmäktige och
i den framgår att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Visjonen är att attrahera, re-
krytera, utveckla, behålla och avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Några av de insat-
ser kommunen genomfört, är att all omsorgspersonal genomgått utbildning i den nationella
värdegrunden. I skola och förskola har satsning gjorts på utvecklings- och karriärstjänster.
Rätten till heltid är genomförd i stova delar av verksamheten. Kommunen har även satsat på
ett ledarförsörjningsprogram för att säkra kompetensen i hela den kommunale organisation-
en. Kommunen ska jobba med att stärka lederskapet och har en målsättning att personal-
processerna ska vara kostnadseffektive och kvalitetssäkrade. Tillsammans med Linneuni-
versitetet ska de arbeta för att attrahere kompetenser och ta tillvara på de kreative och inno-
vativa krafter som finns i Kalmar kommun.

4.2. Personalprogram

Kalmar kommun har tagit fram ett personalprogram som är beslutat av kommunfullmäktige.
Detta program riktev sig tili anstälida eller personer som är intresserade av en anställning i
Kalmar kommun. Personalprogrammet innehåller följande delar:

- Ny på jobbet
- Samverken
- Medarbetarskap
- Lederskap
- Hålibart arbetsliv
- Lönepolicy och likebehandling
- Mångfald och jämställdhet

Ett avsnitt i personalprogrammet beskriver kompetensutveckling, där kommunen har som
mål att ge en fortlöpande kompetensutveckling av hög kvalitet för att personalen ska kunna
följa utvecklingen inom sitt yrkesområde. Ökad kompetens ger en ökad säkerhet i yrkesrol-
len, det innebär en effektivere och mer flexibel arbetsplats. Kalmar kommun erbjuder ett le-
darFörsörjningsprogram, för de medarbetare som är intresserade av och önskar kunskaper
om lederrollen. Kalmar kommun som arbetsgivare erbjuder även kvalificerade internutbild-
ningar inom både specifika kompetensområden och allmänna områden såsom data, arbets-
miljö, kvalitet och miljö. Kalmar kommun vill att personalen ska få möjlighet till ny kunskap
och utvecklas som individ. I stova delar av verksamheten finns möjlighet för personalen att
vara mentor, handledere eller introduktionsansvarig för nyanställda.

4.3. Verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbokØ

Kalmar kommun har ett verksamhetsledningssystem, vers syfte är att systematiskt arbeta
med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Iden kommunövergripande verksamhetshando-
ken finns styrande och stödjande dokument och meller. Inom det område som granskningen
omfattar finns bland annat rekryteringsprocessen beskriven, checklista vid introduktion av
nyanställd och stöd vid genomförande av medarbetarsamtal. Därutöver finns även en mall
för kompetensutvecklingsplaner.
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Kalmar kommun är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. På detta sätt vill kommunen sä-
kerställa att det finns dokumenterade rutiner inom kommunens olika verksamhetsområden.
Att kommunen lever upp till ISO-certifieringen säkerställs såväl av extern revision som av
internrevisjon. Till stöd för arbetet med internrevisjonen finns upprättade frågelistor. I dessa
frågelistor finns bl.a. ett avsnitt gällande Kompetensutveckling och medarbetarsamtal som
berör frågor kring befintlig personals kompetensutveckling och behov av utbildning. Övergri-
pande frågor auseende hur kommunen och dess nämnder och förvaltningar kartlägger och
analyserar framtida behov av kompetensförsörjning behandlas dock finte. Resultatet av detta
rapporteras till ansvariga chefer och till kommunens ledningsprupp. På möten med förvalt-
ningschefsgruppen förs även minnesanteckningar gällande detta arbete.

Den externa revisjonen har genomförts av BMG TØDA Certifiering AB. I denna revision har
avvikelser noterats auseende användandet av checklistan för introduktion av nyanställda.
Åtgärdspian har upprättats och berörda förvaltningar har rapporterat att avvikelserna är åt-
gärdade. I övrigt nämns att kompetenskartläggning har skett på en detaljerad nivå på Barn-
och utbildningsförvaltningen och att kompetensbehovet utreds och fastställs varje år.



5. Strategier och arbetssätt

5.1. Kommunövergripande

Kart/äggning, analys och strategi
kommunens budget och verksamhetsplan beskrivs kommunens visjoner och målsättningar.

Kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för budgetmålen och kopplingen till
kompetens görs på ett flertal ställen. I avsnitt Verksamhet och medarbetare exemplifieras
finsatser som gjorts för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utöver detta innehåller budgetdo-
kumentet inga tydliga strategier eller åtgärdsplaner för att klara kompetensförsörjningen i
framtiden.

Kalmar kommun har tagit fram en rapport rörande det långsiktiga behovet av personal. Per-
sonalenheten vid kommunledningskontoret gör bedömningar och analyser utifrån denna rap-
port. Syftet är att visa inom vilka områden kommunen behöver vidta åtgärder och att utgöra
ett underlag i diskussionerna. Den senaste rapporten är upprättad för perioden 2009 — 2018.
rapporten framgår ett prognosticerat behov av personal samt beräknade personalavgångar.

Rapporten redovisar det rekryteringsbehov som beräknas finnas fram till år 2018. Analysen
uppdateras finte. Våra intervjuer ger signaler om att viss tveksamhet föreligger kring värdet av
rapporten då analyser görs på en tioårsperiod i en omvärld där förändringar sker mycket
snabbt. Övergripande behov av åtgärder och hur vissa rekryteringsbehov ska lösas framgår
för vissa områden. Exempel är; ökad sysselsättningsgrad och samverken med övriga aktö-
rer. I övrigt framgår inga specifika slutsatser eller förslag på åtgärder. Detta hanteras enligt
kommundirektören och ordförande i personaldelegationen i verksamhetsplaner och budget.

Ytterligere ett dokument som sammanställer uppgifter inom personalområdet är den perso-
nalöversikt som görs årligen. Sammanställningen ger en bild av den aktuelle situationen och
även historiske jämförelser framgår. Denne analys utgör ett underlag för diskussioner i såväl
personaldelegation, som i nämnder och andra forum inom kommunen.

Omvärldsanalys och analys av kommunens behov av kompetensförsörjning sker på ett flertal
olika sätt, till huvuddelen i möten av mer informell karaktär. Personalenheten vid kommun-
ledningskontoret är med i olika nätverk, bland annat hos SKL, där de får övergripande in-
formation om det som är aktuellt inom personalområdet. Informationen förmedlas via träffar
vidare inom kommunens olika verksamhetsområden. Då kontakten med Linneuniversitetet är
av stor betydelse för kommunen har personalenheten också täta kontakter med Linneuniver-
sitetet och har utsett en särskild universitetsstrateg. Enheten upplever att de har en hög be-
redskap och kan agere framåtsyftande och proaktivt. Ytterligere möten utgörs av träffar med
jämförelsekommunerna och med fackliga företrädare. Dessa träffar sker både på politisk nivå
och bland tjänstemän. Personaldelegationen har träffar med nämndernas presidier och med
förvaltningarna där kompetensförsörjning och kompetensutveckling diskuteres.

Den kartläggning som sker av kommunens personalsituation tar sin utgångspunkt i rapporte-
ring från förvaltningarna. Rapportering görs främst av pensionsavgångar men inkluderer
även bristyrken och områden där det finns ett behov av kompetens i större grupper. Ett av
verktygen som används för att kartlägga situationen är en ersättningsplanering vid generat-
ionsväxling. Förvaltningarna ska notere svårigheten att ersätta personal samt vilka åtgärder
de planerer att vidte.

Rapportering av rekryterings- och kompetensbehov som erhålls från förvaltningarna sam-
manställs i verksamhetsplan och i budget. PA-nätverk, ledningsgrupper och samverkans-
grupper använder materialet och diskuterer frågorna aktivt. Personalchefen rapporterer till,
och deltar vid verje möte med, personaldelegationen utifrån de inrapporterade siffror som
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förvaltningarna lämnar. Någon ytterligere analys har finte bedömts nödvändig att göra, finte
heller att ta fram någon särskild strategi. Kommundirektören har finte fått i uppgift att göra
eller till kommunstyrelsen/personaldelegationen rapportere några dokumenterade analyser
för kommunen som helhet.

Personaichefen har tagit fram ett dokument gällande pensionsavgångar och rekryteringsbe-
hov där, pensionsålder, verktyg för kompetensförsörjning samt generationsväxiing framgår.
Kalmar kommun har en låg personalomssättning på ca 2 %. Vidare har de en rörlig pens-
ionsålder mellan 61-67 år, med en genomsnittlig pensionsålder på 64,9 år. En av de slutsat-
ser som dras är att förväntade pensionsavgångar kommer att öka på sikt. 2015 är det 127
personer och 2024 förväntas 166 personer gå i pension. Dokumentet beskriver även perso-
nalstatistik, omvärldsanalys, organisationsöversyn samt kompetensanalys inför rekrytering.
Precis som i budget 2015 beskriver Kalmar kommun vikten av samarbete med universiteten
och framförallt Linneuniversitetet.

Förvaltningscheferna förväntas lyfta frågor till personalenheten vid problem.

De åtgärder som vidtas på en kommunövergripande nivå är främst av karaktären att styra
resurser till de områden där satsninger behöver göras. Detta kan ske genom löneöversyn
eller via satsninger på utbildning. Som exempel kan nämnas ledarförsörjningsprogram och
chefsstöd. Löneförhandlingar sker Gentralt och för att ha kontroll över löneutvecklingen måste
personalenheten godkänna eventuelle aysteg från ordinarie löneöversyn. Denne stäms se-
dan muntligt av med personaldelegationen.

Framtida utmaninger enligt kommunen
Merparten av kommunens målområden kommer att påverkas av hur kommunen lyckas med
kompetensförsörjningen. Därutöver påverkas kommunen av samhällsutvecklingen och ex-
empel som nämnts är migrations- och asylprocessen som kommer att få påverkan på beho-
vet av socialsekreterare och introduktionshandläggare.

På kommunövergripande nivå finns en utmaning i att entalet invånare förväntas uppgå till
75 000 personer inom en 10-årsperiod. Detta kommer att få effekt på kommunens samtlige
verksamhetsområden och i budgetprocessen för 2016 diskuteres detta aktivt. Kommunens
ledende tjänstemän uppger att det finte finns några akuta rekryteringsbehov, med undantag
av specifika tjänster. De "tarmrapporter" som kommit har finte faliit in. Det finns en beredskap
för kommande pensionsavgångar och förändringar såväl inom kommunen som i kommunens
omvärld.

Kompetensutveckling
kommunens verksamhetshandbok har kommundirektören fastställt en process för kompe-

tensutveckling. Syftet är att beskrive processen för hur den Gentrala personalenheten arbetar
med kompetensutveckling. Kompetensutveckling av befintlig personal hanteras inom olika
nivåer inom kommunen. På en kommunövergripande nivå görs årligen en behovsanalys och
ett utbildningsprogram. Detta program tas fram av tjänstemän på personalenheten. Förvalt-
ningarna har möjlighet att lyfta de ämnen som de anser sig vara i behov av. Förvaltningsö-
vergripande finsatser görs där förvaltningen har identifierat ett behov utifrån exempelvis note-
rade brister eller förändrade lagkrav. Den yrkesspecifika kompetensutvecklingen identifieras
på individnivå och den utbildning som sker på individuell nivå tar sin utgångspunkt i medar-
betarsamtalet. Samtlige anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan där utgångspunkten
är en kartläggning av nuläget och därefter en bedömning av behovet av utbildning.

Kommunen använder ett IT-baserat utbildningsprogram, Viacompetence. I detta program
finns kurskataloger och där sker anmälan till kurser. Programmet registrerer även individens
genomförda utbildningar.
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Kalmar kommun har en central budget för utbildning och för ledarutveckling. Därutöver läggs
en budget av respektive förvaltning.

budget 2015 nämns att en stor utmaning är att identifiers och rekrytera framtida chefer. Mot
bakgrund av detta har kommunen ett ledarförsörjningsprogram vars mål är att identifiers
kommande ledere och att formulere en kompetensprofil och utvecklingsplan.

Rekrytering och introduktion
Kommundirektören har i kommunens verksamhetsledningssystem fastställt en gemensam
rekryteringsprocess. Syftet med processbeskrivningen är att klargöra arbetssättet vid rekryte-
ring och att utgöra ett stöd till de anställda.

kommunens gemensamma verksamhetshandbok finns även ett dokument som behandlar
introduktion av nyanställda. Detta är fastställt av kommundirektören. Dokumentet beskriver
syfte, ansvar och mentorskap inom kommunen och innehåller även en checklists att använ-
~fas vid nyanställning. I revisjonen i samband med fortsatt ISO-certifiering har vissa brister i
användandet av rutinen konstaterats. Miljö- och kvalitetsansvarig inom kommunen har tillsett
att åtgärdsplaner har vidtagits för att komma tillrätta med dessa brister.
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6. Nämnderna

6.1. Barn- och ungdomsnämnden

Kart/äggning, ana/ys och strategi
Barn- och ungdomsförvaltningen kartlägger löpande kompetensen och framtida rekryterings-
behov. Man identifierar och matchar övertalighet och vakanser inför såväl hösttermin som
vårtermin. Detta görs främst i förvaltningens olika geografiska nätverk, men också i de nät-
verk som utgår från de olika skolstadierna. Övertalighet och vakanser som finte kan matchas
mot varandra rapporteras till förvaltningsledningen. Svårrekryterade tjänster rapporteras till
personadelegationen. Rekryteringsprognoserna uppdateras halvårsvis och helårsvis och
barn- och ungdomsnämnden informeras varje år i februari tillsammans med den årsrapport
som då lämnas.

Kartläggning av personal och befintlig kompetens sker genom att samla information om detta
i en plattform på barn- och ungdomsförvaltningens hemsida. Övertalighet och vakanser regi-
streras iplattformen av rektorn, och på så vis erhålls en överblick över personalbehovet.
Rektorerna får endast göra en extern rekrytering om resurserna inom förvaltningen finte räck-
er till. Analyser av kompetensbehovet, för varje rektors verksamhetsområde, görs regelbun-
det och ger en bra överblick av hur nuvarande situation och framtida behov ser ut.

Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan flera år kartlagt förskollärares och lärares kom-
petens, för att se hur stor del av undervisningen som sker med behörig personal. Kartlägg-
ningen sker både på förvaltningsövergripande nivå och ner på individnivå. Kartläggningen av
behörigheterna tillsammans med prognoser om väntade pensionsavgångar samt kommande
barn- och elevtal ger en god vägledning i arbetet att uppskatta framtida kompetensbehov.

Ansvaret för personalfrågor är delegerat till förvaltningens olika rektorsområden. För att
stödja detta arbete och i syfte att på ett strukturerat sätt uppnå den mest optimala beman-
ningen har en projektgrupp Gentralt inom förvaltningen bildats. Gruppen arbetar med att för-
bättra kartläggning av behörigheter och har utvecklat en strategi för kompetensförsörjning.
Strategin tar sin utgångspunkt i den förväntade ökningen av barn- och elevantal, pensions-
avgångar samt införandet av lärarlegitimationer, med ett ökat rekryteringsbehov som följd.
strategin framgår även behov av kartläggning och finsatser för att uppnå nämndens fast-
ställda mål.

Framtida utmaningar enligt barn- och ungdomsnämnden
skollagen 2 kap 13§ regleras den lagändring som inneburit en utmaning för Sveriges skolor

och även för Kalmar kommun. Från och med den 1 juli 2015 är det krav på att lärare måste
ha en lärarlegitimation för att självständigt få sätta betyg. Lagändringen har påverkat barn-
och ungdomsförvaltningen då ett flertal lärare saknade lärarlegitimation när lagändringen
fastslogs. För att stödja verksamheterna i arbetet att maximera behörigheten har en stöd-
grupp på förvaltningskontoret bildats. Stödgruppen syltar till att förbättra kartläggningen av
behörighet samt att utveckla en kompetensförsörjningsstrategi. Enligt intervjuade har rekto-
rerna på skolor engagerat sig för att deras personal ska ha en lärarlegitimation. För en del
skolor har detta fungerat bra och inför höstterminen har lärarna en legitimation. För andra
skolor har det inneburet att ett fåtal lärare tvingats sägas upp då de finte tagit sin legitimation.
Enligt intervjuade har resurser och engagemang mellan rektorer och personal resulterat i att
nästan all personal fått en lärarlegitimation.

De intervjuede ser olika utmaninger inom verksamheten utöver lärarlegitimationen. En av de
intervjuede ser en framtida utmaning gällande nyanlända flyktingbarn då språkbristen hos
lärare kan leda till brister i undervisningen. Dagens lärare är finte flerspråkiga på den nivå
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som framtiden kommer kräva. Kommunen ska säkerställa att alla elever får lika skolunder-
visning och det kan bli problematiskt på grund av språkbrister.

Barn med neuropsykiatriska diagnoser tycks öka enligt en av de intervjuade. Detta ger ett
ökat behov av specialpedagoger. Samtliga lärare bör ha en utbildning i specialpedagogik för
att hantera förändringen.

Kompefensutveckling
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar aktivt för utveckling av befintlig personal. I en peda-
gogisk arbetsgrupp diskuteras och lyfts förslag på områden för kompetensutveckling och en
plan för kompetensutveckling tas fram för varje termin.

Förvaltningen gör kontinuerlige analyser av behov av kompetensutveckling, bland annat med
hjälp av enkäter och nationella prov. Enkäterna inriktar sig på både trygghet och pedagogik.
De utvecklingsbehov enkäterna visar är de behov skolen bland annat prioriterer. Nationella
prov är tester som kommer från Skotverket och mäter Sveriges elevers kunskap. Utifrån nat-
ionella proven kan gemensamma satsninger göras. Två satsninger som kommunen medver-
kar i är de nationella satsningarna Matematiklyftet och Läslyftet. Utöver dessa satsninger har
Kalmar kommun även ett Slöjdlyft för att förbättra kompetensen och kunskapen inom slöjd.
Barn- och ungdomsförvaltningen har även avsatt strategiske medel till Lärarlyftet II, som syf-
tartill att fler lärare ska bli behöriga i bristämnena.

Medarbetarsamtalen är av stor vikt för att fånga behovet av kompetensutveckling. Vid med-
arbetarsamtalen diskuteres både det som fungerat bra och det som kan bli bättre. Utifrån
dessa diskussioner identifieras vilket kompetensutvecklingsbehov som föreligger. Kompe-
tensutveckling ges både på individ-, grupp- och allmän nivå. Föreläsningar och andra hjälp-
medel bokar skolverksamheten själva till de som behöver, alternativt kontaktar de Gentrala
förvaltningen för att få hjälp.

Ledarförsörjningsprogram är ett kompetensutvecklande program som ges till rektorer. Pro-
grammet innehåller kommunikation, lagerbete, konflikthantering samt medarbetarsamtal.
Enligt en av de intervjuede är programmet givande och underlättar chefsrollen.

Kalmar kommuns skolor har påbörjat ett projekt för att utveckla undervisningen. Upplägget är
att rektorn deltar på lärarens lektion på förmiddagen, för att på ertermiddagen analysere lekt-
ionens upplägg tillsammans med läraren. Syftet är att lyfta fram vad som är bra och vilka
utvecklingsmöjligheter snm finns.

Rekrytering och introduktion
När personal slutar och ny anställs görs alltid en överlämning. Det finns ingen formellt fast-
ställd rutin för detta, men det finns personal som utarbetat egna rutiner för överlämning. När
en överlämning av elever görs från årskurs 6 till årskurs 7 har rektorn en tydlig rutin för vilken
lärare som ska träffa den nya för överlämning. Överlämningen syltar till att gå igenom hur
den tidigare läraren arbetat samt hur eleven upplevts. En annan av de intervjuede mener
också att en överlämning kan ske både muntligt och skriftligt.

Det finns en tydlig ambition att genomföra en strukturerad överlämning från tidigare anställd
till nyanställd genom en så kailad "bredvidgång". Om detta finte är möjligt görs en skriftlig
överlämning. Vidare används en checklists för nyanställda för att all nödvändig information
ska ges.

13



6.2. Samhällsbyggnadsnämnden

Kart/äggning, ana/ys och strategi
Samhällsbyggnadskontoret har under det senaste året genomfört organisationsförändringar,
vilket innebär att kontoret har fått en ny struktur, ny organisation samt flera nya chefer. För-
valtningen har även arbetat för att på ett strukturerat sätt dokumentere de olika processerna
inom kontoret.

Förvaltningsledningen gör Hoggranna analyser av det rekryteringsbehov som finns inom
verksamhetsområdet. Såväl pensionsavgångar som bristende kompetens har identifierats.
Dokumentation görs i budget och verksamhetsplanen. Analysen ser lika ut i hela landet och
ledningen bedömer därför att det finte finns något behov av att dokumentere den mer detalje-
rat för Kalmar kommun. Ett strategiskt tänkande uppges vara en förutsättning för att klara de
rekryteringsbehov som finns.

Genomförda organisationsförändringar har gjort att enheterna fått en större självständighet.
Omorganisation och en brist på chefer kan ha lett till en känsla av oro och ett mindre stöd
från såväl kommunledning som förvaltningsledning, något som vissa intervjuede noterat. Då
planerade kompetensförstärkningar finte kunnat genomföras, bland annat på Brund av den
höga konkurrensen på arbetsmarknaden och att man saknar tillräckligt många kompetente
sökande, uppges att oron och känslan av ett mindre stöd från ledningen förstärks.

De intervjuede på planenheten och bygglovsenheten funderer på enheternas och framtidens
utveckling. Det framkommer att det finns funderingar gällande arbetsuppgifter och vilken
kompetens som behövs för framtida utmaninger.

Det vidtas flere åtgärder för att klara rekryteringsbehovet. Som exempei kan nämnas att
samhällsbyggnadskontoret deltar i olika mässor för att marknadsföra Kalmar kommun. Kon-
takten med Linneuniversitetet och lantmäteriet har bedömts som ytterst viktige. Därutöver
försöker förvaltningen påverka utbildningar i landet när det gäller praktikplatser mm. Enligt
ledningen innebär "att synes", att berätta vad de gör och vad de kan erbjuda som arbetsgi-
vare och arbetsplats, att Kalmar blir attraktivt som arbetsgivare. Åtgärderna uppges ha lett
till en fördubbling av entalet förfrågningar om praktikplatser och sommarjobb och även en
ökning av entalet sökande på vissa tjänster. Internt försöker förvaltningen inventera persona-
lens kompetens för att kunna använda befintlig personal för att täcka upp kompetensbeho-
vet, exempelvis då man tillsätter projektledare.

Framtida utmaninger enligt samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret är medvetet om vilka utmaninger som väntar. Det råder stor kon-
kurrens mellan kommunerna i Sverige om kompetente chefer och handläggare som har en
inriktning mot samhällsbyggnadsområdet såsom olika typer av ingenjörer, arkitekter och per-
soner inom miljöområdet. Specialister med en sådan kompetens är en bristvara i Sveriges
alla kommuner och de intervjuede mener att Kalmar kommun måste bli attraktivare och sy-
nas mer för klara konkurrensen. Kontakten med universiteten och främst Linneuniversitet bör
förbättras för att kunna fånga upp nyutexaminerade innan de lämnar Kalmar stad. Ytterligere
utmaninger ligger i att hitta och erbjuda helhetslösningar inom kommunen. En situation som
uppkom under en rekrytering var att dennes anhörige finte lyckades få arbete i Kalmar och
därmed kunde finte rekryteringen genomföras.

Kompetensutveckling
Medarbetarsamtalen är en central del i att fånga upp behovet av kompetensutveckling.
dessa samtal kan individen ta upp egna önskemål och ansvarig chef kan framföra vilken ut-
veckling som han/hon ser framöver. Utifrån medarbetarsamtalen Bes en helhetssyn på för-
valtningens och de olika enheternas behov.
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På Brund av besparingskrav har resursfördelningen sedan 2014 gällande utbildning föränd-
rats. Det är numera en förvaltningsövergripande budget som fördelas efter behov och efter
ansökan hos förvaltningschefen. Fördelen med detta är att det möjliggör en helhetsbiid av
utbildningsbehovet samtidigt anser vissa intervjuade att förändringarna i resurstilldelning
hämmar kompetensutvecklingen.

Kompetensförsörjningsplaner kommer under 2015 att tas fram för samtliga enheter. Dessa
planer baseras på de behov som finns i verksamheten och dess mål tillsammans med de
individuelle kompetensutveckiingsplaner som görs i samband med de årlige medarbetarsam-
talen.

Då det finns problem att finne erfarne chefer behöver kommunen arbeta mer med chefsre-
krytering och chefsförsörjning. Ledarutvecklingsprogrammet kan förbättras och man tittar nu
på särskilda finsatser för samhällsbyggnadskontoret.

Rekrytering och introduktion
När samhällsbyggnadskontoret rekryterar ny personal används en särskild checklists som
innehåller nödvändig information för den nyanställde. För nyanställda i Kalmar kommun Bes
alltid en introduktionsutbildning som innehåller övergripande information om kommunen.

När en nyanställd börjar sin anställning hos samhällsbyggnadskontoret tilldelas personen en
mentor. Mentorskapet syltar till att på ett snabbt och effektivt sätt introducers den nyanställde
i sine arbetsuppgifter och i organisationen. Mentorn är ofte en anställd som arbetar i samme
enhet och med liknande arbetsuppgifter som den nyanställda.

Vid en nyanställning ska överlämning ske av den person som ska sluta. Detta hinner dock
ofte finte slutföras innan personen som ska sluta lämnar arbetsplatsen.
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7. Bedömningar och svar på revisionsfrågorna

7.1. Övergripande nivå

Enligt 6 kap 1 § kommunlagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet. Detta inkluderer att följa tillgång och behov av personal och kompetens. Ansvaret för
personalfrågor är enligt kommunstyrelsens reglemente delegeret till ett utskott inom styrel-
sen, personaldelegationen. Mot bakgrund av att kompetensförsörjning är av avgörande bety-
delse för att kommunen ska uppnå sine målsättningar anser vi att kommunstyrelsen på ett
mer formaliserat sätt bör informere sig om och behandla frågor rörande personalsituationen
för kommunen som helhet.

Vår sammenfattende bedömning är att personaldelegationen inom kommunstyrelsen genom
kommunledningskontoret har svaret för en god överblick av kompetensförsörjningen inom
Kalmar kommun. Kalmar kommun har ett flertal dokument med gedigen information och sta-
tistik som omfattar såväl nuvarande personalsituation som kommande behov. Några tydliga
strategier kring hur kommunen ska möta dessa behov finns finte nedtecknade. Kommunen
har bedömt att arbetet av mer informell karaktär såsom nätverksträffar, möten i personalde-
legationen, möten med förvaltningsledningar och nämnder är tillräckligt för att möta de krav
som ställs på verksamheterna. För att öka tydligheten gör vi bedömningen att mer strukture-
rade och dokumenterade strategier skulle leda till en större möjlighet att uppnå kommunens
målsättningar. Detta skulle med fördel kunna göras i personalavsnittet i det årlige budgetdo-
kumentet.

Kalmar kommun är ISO-certifierad vilket säkrar att det finns dokumenterade och fungerande
rutiner inom kommunens verksamhetsområden. Detta omfattar även personalområdet,
såsom rekrytering, introduktion och utbildning. Den externs revisjonen som genomfördes för
2014 resulterade i en rekommendation om fortsatt certifiering.

årsredovisningen för 2014 finns uppföljning av mål som i viss mån har bäring på kompe-
tensförsörjning och kompetensutveckling. Vår bedömning är att denne del kan tydliggöras
och utökas.

Ansvaret för kompetensförsörjning och kompetensutveckling är tydligt. Kommundirektörens
sätt att direkt kommunicera med förvaltningscheferna bedöms skapa bra förutsättningar för
att styra verksamheten och dessa frågor. Rektorer och enhetschefer har en direkt kontakt
med förvaltningsledningen vilket skapar bra förutsättningar för att hela kedjan arbetar mot
samme mål.

7.2. Nämnderna

Barn- och ungdomsnämnden
Vår bedömning är att barn- och ungdomsförvaltningen har en god kontroll över sin verksam-
het, tillgång och behov av kompetens. Vi grundar vår bedömning på de analyser verksam-
heten och ledningen kontinuerligt gör gällande framtida behov, utmaninger och kompetens-
utveckling. Förvaltningen har arbetat med att skapa tydliga karriärvägar för att höja attraktivi-
teten som arbetsgivare. Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med skolorna en
god dialog som underlättar det fortsatte arbetet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har en årlig process för att matcha vakanser och övertalig-
het. De har tydliga rutiner för att kartlägga och dokumentere kompetensbehovet. Därutöver
harde en rekryteringsprognos som uppdateras årligen. Processen hos samhällsbyggnads-



kontoret är finte fullt ut så tydlig. Den nya organisationen och ett flertal nya chefer gör att de
är i uppstarten av processen.

Samhällsb yggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret bedöms ha en god kontroll av de förutsättningar som gäller för
tiligång och behov av kompetens. Bedömningen görs utifrån de intervjuer vi har genomfört
som ger en samstämmig bild av rekryteringsbehovet och de utmaninger som förvaltningen
stär inför. Vi noterer att några strategier för kompetensförsörjning finte finns nedtecknade.
Enhetschefer har visjoner och tankar om hur de ska hentere förändringar men det är tankar
som saknar dokumentation. Långsiktiga strategier och dokumentation kan förbättras. Detta
leder till en ökad tydlighet och därmed bör förutsättningar för att lyckas bli bättre. Nämnden
bör i detta auseende ta en mer aktiv roll.

Vid våra intervjuer har det framförts behov av att förvaltningarna ikommunen bör samverka i
frågan om kompetensutveckling för att ta vara på och behålla framtida kompe-
tens/specialistkompetens. Detta för att finte förlora tänkbar rekrytering på grund av exempel-
vis boende eller anhörigas situation. Vi delar synen på detta behov och bedömer att kom-
munstyrelsen med kommunledningskontoret kan förstärka samordningen mellan förvaltning-
arna.

Vi bedömer att samhällsbyggnadskontoret vidtar åtgärder för att lösa den kompetensbrist
som finns utifrån de förutsättningar som finns. Detta grundar vi på det faktum att Kalmar
kommun och Sveriges kommuner tillsammans står inför en konkurrenssituation där personal
inom samhällsbyggnad är en bristvara. Vi rekommenderar därför att en detaljerad plan kring
samarbetet med finneuniversitetet och marknadsföring av kommunen bör göras.

Behovet av en kommunövergripande samordning gällande rekrytering av medflyttande part-
ner är tydligt hos samhälisbyggnadskontoret. Näringslivskontoret har totsar och de kommu-
nala botagen är involverade. Vår bedömning är att kommunen bör arbeta fram en strategi för
möjligheten till s.k. tandemrekrytering.

En strategisk viktig fråga som nämns i flere dokument och i flere intervjuer är kontakten med
Linneuniversitetet. Vi anser att kommunen på flere nivåer arbetar aktivt med detta. Försök
görs för att pä ett bra sätt lösa frågor kring lokaler och infrastruktur, praktikplatser erbjuds
och kommunen har en utsedd universitetsstrateg. Medvetenheten om att fortsätta utveckla
kontakterna och samarbetet är hög.

7.3. Svar på revisionsfrågor

Nedan beskrivs i komprimerad form de bedömningar som görs utifrån respektive revisions-
fråga. Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande revisionsfrågan.

Revisionsfråga Svar
Analyserer och säkerställer kommunstyrelsen Ja, indirekt via personaldelegationen och
verksamheternas kompetensbehov? kommunledningskontoret.

Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträf-
fande kompetens/personalbehovet på kort och
lång sikt? Vilka slutsatser dras/har dragits?

På såväl övergripande nivå som på förvalt-
ningsnivå har analyser av kompetensbeho-
vet genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden
står inför store utmaninger och vidtar ätgär-
der för att komma tillrätta med kompetens-
brist. I övrigt har kommunen en god kontroll
över situationen och något skut behov har
finte identifierats.
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Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut beträffande
kompetensförsörjningsfrågorna?

Vilka är effektevna av vidtegna åtgärder ex. be-
träffande rekrytering av vissa kritiske yrkesgrup-
per?

Har tillräckliga åtgärder vidtagits?

Hur hanteras omvärldsförändringar? Hur speglar
sig dessa i kommunen?

Analysevar och redovisar kommunstyrelsen
kommunens personalomsättning?

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna
kompetensutveckling av befintlig personal?

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna
att kompetens överförs från de medarbetare som
slutar till medarbetare som kvarstår?

Finns det strategier/arbetsmodeller för hur man
ska arbeta för att säkerställa en god personalför-
sörjning?

Ansvaret är delegeret till nämnder och för-
valtningar. Vi gör bedömningen att ansvaret
är och uppievs som tydligt.

Granskade nämnder har viset att de åtgär-
der som vidtagits delvis givit resultat. Barn-
och utbildningsnämnden har i dagsläget
endast några ensteka lärare utan legitimat-
ion. Samhällsbyggnadskontoret har märkt ett
ökat fintresse för praktikplatser och utannon-
serade tjänster.

Delvis. Åtgärder inom Barn- och ungdoms-
nämnden har lett till goda resultat. Inom
samhällsbyggnadsnämnden syns resultat i
vissa rekryteringsfrågor, medan det för vissa
tjänster alltjämt finns ett rekryteringsbehov.

Omvärldsanalys och analys av kommunens
behov av kompetensförsörjning sker på ett
flertal olika sätt, till huvuddelen i möten av
mer informell karaktär. Personal är med i
olika nätverk och förmedlar information till
berörda. I årsrapporter och i budget återfinns
även omvärldsanalyser.

Ja

Ja, detta sker på olika nivåer inom kommu-
nen och samtlige anställda haren kompe-
tensutvecklingsplan.

Delvis. Det finns rutiner för överlämning som
till viss del kan förbättras genom att de do-
kumenteras på ett enhetligt sätt.

Delvis. Arbetet är till viss del av informell och
muntlig karaktär och för att öka tydligheten
gör vi bedömningen att mer strukturerade
och dokumenterade strategier skulle leda till
en större möjlighet att uppnå kommunens
målsättningar.

Finns system för att årligen fånga upp behov av Ja.
rekrytering i organisationen?

Växjö 2015-08-20

Kristina Lindstedt
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Helena Hellgren
Verksamhetsrevisor
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