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Granskning av kompetensförsörjning och sjukskrivningar 

Granskningens inriktning 
KPMG 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. 

Sammanfattning  
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. Vi anser även 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. 
Vi har därför lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• utveckla uppföljning och analys som 
grund för prioritering och planering av 
kompetensförsörjningsåtgärder. 

• säkerställa relevant och tillgänglig HR-
statistik på verksamhetsnivå. 

• genomföra analyser inom HR-området. 
 
 

Revisorernas rapport ”Granskning av 
kompetensförsörjning och 
sjukskrivningar” kan i sin helhet läsas på 
www.kramfors.se (sökväg via kommun 
och demokrati, politik och demokrati, 
revision). 
 
För ytterligare information kontakta:  
Revisionens ordförande  
Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  
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