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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ystads kommun granskat kommunens arbete med 
kompetensförsörjning kopplat till digitalisering och effektivisering.  

Vår sammanfattande bedömning är att strategier och processer för att säkerställa kommunens 
kompetens inte är tillräckliga. Vi baserar denna bedömning på att det saknas en tydlig analys 
och tillhörande strategi kopplat till kommunens samlade kompetensförsörjning. Avsaknaden 
av en långsiktig planering avseende kompetensförsörjningen riskerar att leda till att insatser 
och åtgärder sker ad hoc.  

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser i granskningen: 

 Det finns ingen övergripande dokumenterad plan för den strategiska 
kompetensförsörjningen inom kommunen. 

 Det finns inte heller dokumenterade strategier för kompetensförsörjning inom de 
enskilda nämnderna.  

 Vid intervjuer framkommer att det finns en medvetenhet kring vilka utmaningar som 
finns inom de olika verksamhetsområdena kopplat till kompetensförsörjning.   

 Nämnderna har brutit ned kommunfullmäktiges mål om att vara en attraktiv 
arbetsgivare i olika åtaganden. Det saknas dock en övergripande samordning av 
arbetet med att Ystads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  

 Det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande digital strategi. Kopplat 
till detta arbete kartläggs processer som kan digitaliseras.  

 Samverkan med andra kommuner sker främst genom olika nätverk.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden att: 

 Kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet.  

Därutöver rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Utarbeta en kommunövergripande och långsiktig kompetensförsörjningsstrategi.  

 Däri tydliggöra det strategiska arbetet kring hur kommunen ska verka för att vara en 
attraktiv arbetsgivare i enlighet med fullmäktiges målsättning.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Det stundar stora utmaningar för Sveriges kommuner avseende kompetensförsörjning inom 
flertalet verksamheter. Redan idag råder det brist på kvalificerad personal inom ett flertal 
verksamheter i den kommunala servicen. Det är ett generellt nationellt problem att rekrytera 
och behålla personal inom ett flertal yrkesgrupper. SKL uppger i sin ekonomirapport för maj 
2018 att kompetensförsörjning är välfärdens största utmaning inför framtiden. För att landets 
kommuner ska kunna bibehålla sitt välfärdsåtganade krävs en kraftig ökning av antalet 
sysselsatta. Mellan 2017 och 2025 bedöms behovet av ökad sysselsättning uppgå till 60 
procent inom kommunal- och landstingssektorn.  

För att klara framtidens kompetensförsörjning behöver den offentliga sektorn öka sin 
produktivitet. För att lyckas med en omställning bedömer SKL att ett antal åtgärder krävs, bland 
annat: 

 Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter 

 Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben 

I SKL-rapporten lyfts flertalet exempel på verksamheter där effektiviseringar genom 
digitalisering är möjlig, så som utbildning, ärendehantering, äldreomsorg och tekniska 
verksamheter.  

Revisorerna i Ystads kommun har av denna anledning, samt mot bakgrund av genomförd risk- 
och väsentlighetsanalys, beslutat att ganska kompetensförsörjning kopplat till arbete med 
digitalisering och effektivisering. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner 
som styrelse och nämnder använder för att säkerställa kommunens behov av kompetens är 
ändamålsenliga.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det ändamålsenliga och aktuella strategier, kartläggningar, statistik, 
riskanalyser, prognoser och planer som stöd för det operativa arbetet?  

 Är tillämpade strategier för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens 
effektiva och ändamålsenliga?  

 Har det genomförts kartläggningar eller andra aktiviteter för att utröna hur 
digitalisering kan ersätta eller komplettera personella resurser? 

 Har det genomförts analyser för att utröna vad som skulle attrahera fler att söka 
anställning och stanna kvar på Ystads kommun? 

 Har det genomförts analyser och dialoger gällande samarbete med närliggande 
kommuner?  
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2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Granskningen är genomförd mellan 
oktober 2018 - december 2018.  

2.4. Ansvariga nämnder 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämndens samt socialnämnden. 

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Reglementen 

Kommunstyrelsen 

Reglementet antogs av kommunfullmäktige 2014-11-20. I reglementet anges att 
kommunstyrelsen ska ansvara för den övergripande personalpolitiken och vara kommunens 
centrala personalorgan samt ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

Kommunstyrelsen har därutöver ett övergripande ansvar för alla kommunala frågor av 
strategisk karaktär. Kommunstyrelsen ska även: 

 Utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska verksamhetsområdet 

 Ge råd och biträde i personalfrågor inom andra nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 

Reglementet antogs av kommunfullmäktige 2014-11-20. Reglementet fastställer att nämnden 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
reglementet. Nämndens uppgifter omfattar i stort: 

 Förskola 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidsverksamhet 

 Kulturskola 

Socialnämnden 

Av reglementet framgår att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag och förordning och övriga tillämpliga bestämmelser sägs om 
socialnämnd. Nämnden ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter enligt tillämplig 
lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också för informationen om socialtjänsten i kommunen. 
Utöver detta innefattas nämndens ansvar av bland annat:  

 Den kommunala hälso- och sjukvården  

 Handläggningen av ärenden om stöd och service åt funktionshindrade (LSS)  

 Kommunens flyktingmottagande  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Reglementet anger att nämndens uppgifter avser: 

 Teknisk service 

 Fastighet 

 Trafik 

 Fysisk planering 

 Intern service  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i reglementet. 

Myndighetsnämnden 

Nämnden fullgör enligt reglementet, kommunens uppgifter avseende: 

 Byggnadsväsendet 

 Strandskyddsdispens 

 Trafiknämnd 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i reglementet. 

2.5.2. Kommunallagens 6 kap 

Lagens 6 kap reglerar kommunstyrelsen och nämndernas uppgifter. Enligt 1 § ska 
kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Enligt 3 § ska nämnderna besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag 
eller annan författning ska ha hand om. 

2.5.3. Kommunfullmäktiges mål 

Ystads kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer avseende kompetensförsörjningen. 
Däremot finns ett övergripande mål avseende personalpolitiken: 

 En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar 
möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målet är i sin tur definierat som strategiskt mål: 

 Kompetensutvecklingen ska stärkas. 

Samtliga nämnder har fastställt åtaganden kopplat till det strategiska målet (se avsnitt 3.2) 
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3. Iakttagelser 

3.1. Strategisk kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsen 

Det finns ingen övergripande dokumenterad plan för den strategiska kompetensförsörjningen 
inom kommunen. Vid intervju uppger personalchef och kommundirektör att det finns en god 
kännedom kring vilka utmaningar som kommunen står inför. Inom vissa yrkesgrupper såsom 
till exempel undersköterskor kan kommunen rekrytera lokalt, men för specialistfunktioner och 
bristyrken (exempelvis lärare) är konkurrensen högre.  

Löneläget är identifierat som ett utmaningsområde. Personalavdelningen genomför årligen en 
lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen1, som syftar till att uppmärksamma 
löneskillnader mellan olika grupper. I den senaste kartläggningen bedömdes följande 
yrkesgrupper behöva prioriteras inför 2018:  

 Vårdbiträden 

 Kockar 

 Förskollärare 

 Biståndsbedömare 

Som ett komplement till lönekartläggningen har lönejämförelser genomförts kopplat till 
löneöversynen inför 2019. I jämförelsen baseras Skånemedianen på statistik från samtliga 
kommuner förutom Svalöv och Åstorp. Utöver detta görs direkta jämförelser med ett antal 
kommuner2. Resultatet från lönejämförelsen visar att Ystads kommun, inom Kommunals 
avtalsområde, ligger i nivå med Skånemedianen avseende de flesta yrkesgrupperna. Däremot 
ligger kommunen efter när det gäller lärargrupper samt inom övriga akademiska yrken3. 
Ledning och utveckling har därför äskat om en högre löneökningstakt inför för 2019.  

Ledning och utveckling arbetar med införande av heltid som norm, vilket beslutats av 
kommunfullmäktige i maj 2017. Detta innebär att tillsvidareanställning på heltid ska vara 
normalfallet vid nyanställning, samt att redan anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid. 
Som del av arbetet har en handlingsplan utarbetats. Denna omfattar en nulägesanalys samt 
en uppskattning av rekryteringsbehovet. Utöver detta finns även förvaltningsspecifika avsnitt 
med beskrivningar av nuläge och åtgärder för att uppnå heltid som norm.   

Rekryteringsbehov 2017 2018 2019 2020 2021 

Social och omsorg 25 54 27 27 77 

Kultur och utbildning 16 15 15 15 15 

Samhällsbyggnad 9 5 5 5 5 

Ledning och utveckling 7 3 3 3 3 

Ystads kommun 57 77 50 50 100 

Tabell: Prognos över rekryteringsbehov 2017-2021. Tillägg har gjorts utifrån kända verksamhetsförändringar4. 
Källa: Handlingsplan Heltid som norm 2017-2021, Ystads kommun 

                                                
1 kap 3, 8-10 §§ 
2 Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Simrishamn, Trelleborg och Tomelilla.  
3 Yrkesgrupper med högskoleutbildning, ej hälso- och sjukvård.  
4 Exempelvis nya särskilda boenden samt demografisk utveckling avseende elever och barn i 
förskolan.  
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Ovan redovisas det prognosticerade rekryteringsbehovet per förvaltning till och med 2021. 
Beräkningen har baserats på den genomsnittliga förändringen av antalet tillsvidareanställda 
under 2014-2016. 

Barn- och utbildningsnämnden  

I likhet med övriga kommuner i landet märker även Ystads kommun av den rådande 
lärarbristen, vilket har gett upphov till löneglidning inom yrkesgruppen. Av intervju framgår att 
nämnden har äskat mer medel för löneökningar de senaste 5 åren. Det finns ingen 
dokumenterad plan eller strategi för kompetensförsörjningen inom förskola och grundskola. 
Enligt uppgift följer barn- och utbildningsnämnden upp hälsotal för kultur- och utbildning 
varannan månad.  

Revisionen har tidigare konstaterat i sin granskning avseende den långsiktiga ekonomiska 
planeringen från juni 2018 att andelen barn i förskoleålder, och elever i grundskoleålder 
kommer öka mer än i övriga riket enligt en prognos till 2027. I den kommungemensamma 
handlingsplanen för heltid som norm anges att den demografiska utvecklingen innebär ett 
utökat personalbehov om 15-20 medarbetare om året, för hela kultur- och utbildning.  

Socialnämnden 

Social Omsorg har upprättat en framtidsanalys (verksamhetsplan) som sträcker sig från 2017 
till 2030. Analysen utgår från SKL:s dokumentation kring kommuners utmaningar fram till år 
2025. Förvaltningen konstaterar att Ystads kommun har en högre andel pensionärer jämfört 
med riket, samt att andelen äldre kommer att öka.  

Vidare framgår att verksamheterna har svårt att rekrytera chefer och att väldigt få ansökningar 
kommer in på de annonser som ligger ute. Det finns även en problematik i att chefstätheten är 
låg, och att chefer inom vård- och omsorg genomsnittligen har personalansvar för 40 
medarbetare. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ligger utmaningen framförallt i att 
rekrytera erfarna socionomer. Vid intervju uppger förvaltningschefen dock att personalläget 
har stabiliserats inom IFO. Den största utmaningen uppges ligga i att rekrytera och behålla 
vårdpersonal inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri. Följande yrkesgrupper nämns specifikt i förvaltningens framtidsanalys: 

 Undersköterskor 

 Sjuksköterskor 

 Socionomer 

 Chefer 

I framtidsanalysen lyfts att verksamheten behöver arbeta vidare med lönefrågor, vara en 
attraktiv arbetsgivare och erbjuda kompetensutveckling samt karriärmöjligheter för att kunna 
rekrytera den personal som behövs. Utöver detta kommer man att fortsätta erbjuda 
traineetjänster för att knyta åt sig studenter till vissa tjänster.  

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden  

I likhet med övriga förvaltningar uppger samhällsbyggnadsförvaltningen att de har svårt att 
rekrytera inom ett antal yrkesgrupper. Framförallt rör detta yrkesgrupper vilka även är attraktiva 
inom den privata sektorn. Exempel på bristyrken uppges vara byggnadsingenjörer, 
projektledare och planarkitekter. Ytterligare ett bristyrke är kockar, något som även lyfts fram i 
lönekartläggningen.  

Det finns för nämnderna ingen dokumenterad kompetensförsörjningsstrategi. Vid intervju 
uppges att arbetet med kompetensförsörjning framförallt sker på de enskilda avdelningarna. 
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Det finns exempel inom avdelningarna där man har gjort egna planer, såsom 
pensionsavgångsplan i syfte att hålla koll på kommande avgångar samt rekryteringsbehov.  

3.2. Kompetensutveckling och attraktiv arbetsgivare 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens åtagande kopplat till kommunfullmäktiges övergripande mål är: 

 Implementera värdegrunden internt samt göra den känd i "employer branding" syfte. 

 Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och 
chefer. 

 Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och 
medarbetares nöjdhet. 

Ledning och utveckling har tillsammans med representanter från övriga förvaltningar tagit fram 
en värdegrund för de anställda i Ystads kommun. Under 2018 och 2019 genomförs workshops 
på samtliga förvaltningar för att implementera värdegrunden. Vid intervju framkom att detta 
arbete har fungerat bra och att syftet är att skapa ambassadörer i verksamheterna. 
Värdegrunden används även för att kommunicera Ystads kommun som en attraktiv 
arbetsgivare. Utöver detta arbetar man med att öka synligheten i sociala medier. Det har 
bildats en grupp med representanter från olika verksamheter i syfte att utveckla 
rekryteringsfrågor.  

Kommunen har under 2017 och 2018 genomfört en ledarskapsutbildning för samtliga chefer i 
kommunen med fokus på utvecklande ledarskap. 

Vid intervju uppges att dessa åtaganden är viktiga delar i att bibehålla och rekrytera personal. 
Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.1) ligger kommunen lågt när det gäller löneläget inom vissa 
yrkesgrupper, det betonas därför att andra värden prioriteras i syfte att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Detta exemplifieras vidare med möjligheten för medarbetare boende i andra kommuner att 
arbeta på distans i syfte att bibehålla personal.  

En kommunövergripande medarbetarenkät genomfördes 2017. Nedan tabell redovisar 
resultatet av enkäten, i nöjd-medarbetar-index (NMI)5.  

Nöjd-Medarbetar-Index 2011 2013 2015 2017 

NMI Arbetsmiljö 4,1 4,3 4 4 

NMI Ledarskap 3,9 3,7 3,6 3,6 

NMI Organisation 3,9 3,6 3,9 3,8 

NMI Utveckling 3,8 4 4 3,9 

NMI Totalt 3,9 3,9 3,8 3,8 

Tabell: Resultat medarbetarenkäter 2011-2017. Källa: Ledning och utveckling 

De svarande har enligt en detaljerad sammansättning gett höga betyg på nedan frågor (3,9 
respektive 4,0). Värdet för medarbetare i chefsposition är däri högre än genomsnittet.  

 Jag kan rekommendera andra att söka jobb i kommunen. 

 Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats.  

                                                
5 Skala 1-5 där 1 är lägsta värde och 5 är högsta värdet.  



 
 
 

9 

Kommunen fick genomgående sämre resultat på frågor kring stress, kringarbetsuppgifter och 
lönesättning.  

 

Diagram: Personalomsättning och förändring av personalgruppen 2016-sept 2018. Källa: Ledning och utveckling 

Det framkommer att kommunen inte löpande följer upp personalomsättningen. Enligt uppgift 
beräknar personalsystemet fram omsättningen men använder en formel som inte är 
representativ. I ovanstående diagram har personalomsättningen6 beräknats manuellt utifrån 
data som personalavdelningen har tagit fram. Staplarna redovisar personalomsättning och 
linjerna representerar förändring av personalgruppens omfattning (procentsats). 
Personalomsättningen indikerar hur stor andel av personalen som har bytts ut under 
mätperioden, samtidigt som förändringen av personalgruppen visar om detta har inneburit en 
expansion eller avveckling av personal. Exempelvis har Ystads kommun en 
personalomsättning på 11 % per september 2018 samtidigt som personalgruppen inte har 
utökats. Detta tyder på att man i stort har fått ersätta den personal som slutat och inte 
expanderat alternativt avvecklat personal.  

Staplarna är indelade i den samlade personalomsättningen för anställda i Ystads kommun och 
anställda på ledning och utveckling. Statistiken omfattar endast tillsvidareanställd personal.  

Av diagrammet utläses att personalomsättningen inom Ledning och Utveckling har minskat 
sedan 2016 och att personalgruppen under 2017 utökades med 7 %. På kommunövergripande 
nivå har personalomsättningen legat på samma nivå mellan åren. Under 2016 utökades den 
totala personalgruppen med 14 %. 

Barn- och utbildningsnämnden  

Nämnden har valt att bryta ner kommunfullmäktiges mål enligt: 

 Kultur och Utbildning är en attraktiv arbetsgivare. 

Vid intervju uppgavs att förvaltningen har satsat på att utbilda rektorerna i lönesamtal och 
medarbetarsamtal för att skapa en tydlighet i hur de individuella utvecklingsplanerna för 
medarbetarna används. Detta arbete påbörjades efter att förvaltningen fått viss kritik från 
facket. Förvaltningschefen ingår tillsammans med personalavdelningen i den 

                                                
6 Beräknat enligt: Lägsta antalet av antal som slutat och nyanställda, dividerat med medelantal 
anställda för perioden.  
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rekryteringsgrupp som arbetar med att utveckla rekryteringsprocessen. Det finns en ambition 
om att arbeta mer med riktade annonser och att använda sociala medier i större utsträckning. 
Gruppen för även samtal med ett rekryteringsföretag som kan verka som en samarbetspartner 
i projektet framöver.  

Förvaltningen arbetar nära Malmö universitet och fungerar som övningsskola för lärar- och 
förskollärarstudenter. Det innebär att studenterna har sin verksamhetsförlagda utbildning på 
någon av kommunens skolor eller förskolor.  

Nämnden erbjuder anställda lärare och förskollärare möjligheten att gå en utbildning på 
universitet i syfte att bli handledare. Vid intervju lyfts detta som ett lyckat projekt då det dels 
kan fungera som en möjlighet till rekrytering, samtidigt som anställd personal får en möjlighet 
att utvecklas som handledare. Samarbetet har pågått under tre år och vid tiden för 
granskningen fanns upp emot 150 studenter i organisationen. Det har för granskningen inte 
varit möjligt att undersöka effekterna av samarbetet i brist på sådan dokumentation.  

Respektive skolenhet (rektor) genomför behovsanalys avseende kompetensutveckling och 
rekrytering. Därefter fördelas centralt de insatser och åtgärder som bedöms nödvändiga till 
skolenheterna. Tidigare skedde detta en gång om året, men har fått utökas och sker numera 
regelbundet under läsåret med anledning av att rekryteringsbehoven har ökat. Vid intervju 
lyftes exempel på insatser som genomförts, så som att vidareutbilda barnskötare till 
förskollärare, där förvaltningen stod för delar av kostanden för de anställda.  

 

Diagram: Personalomsättning och förändring av personalgruppen 2016-sept 2018. Källa: Ledning och utveckling 

Av diagrammet ovan framgår att personalomsättningen7 har ökat inom utbildning8 från 2016 
till september 2018. Personalomsättningen ligger dock i nivå med kommunens totala 
personalomsättning. Under perioden har personalgruppens omfattning inte ökat noterbart (1 
% under 2016 och 2017). Vid intervju uppger förvaltningschefen att denne inte är oroad för 
personalomsättningen i nuläget men att det på grund av lärarbristen kan komma att bli en 
förvärrad situation framöver.  

 

                                                
7 För förklaring se sida 10. 
8 Grundskola och förskola.  
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Socialnämnden 

Socialnämnden har valt att bryta ned kommunfullmäktiges mål gällande personalpolitik och 
attraktiv arbetsgivare i två åtaganden: 

 Förbättra arbetsmiljön i samtliga verksamheter. 

 Öka frisknärvaron till i första steget 93 % med målet att nå 97 % år 2021. 

I delårsrapporten per 2018-08-31 bedöms åtagandena vara delvis uppfyllda. Bland annat 
framgår att antalet medarbetare per chef har minskat men att ytterligare åtgärder krävs, samt 
att frisknärvaron har ökat på två avdelningar.  

Förvaltningens handlingsplan kopplat till medarbetarenkäten lyfter två områden: 

 Arbetsmiljö/organisation 

 Utveckling 

De enheter som uppvisat låga resultat rörande arbetsmiljön ska under hösten 2018 ta fram 
handlingsplaner för att förbättra detta. Avseende utveckling ska respektive ledningsgrupp 
diskutera löneprocessen.  

Förvaltningen arbetar med Vård- och omsorgs-college för att vidareutbilda befintlig personal. 
Utbildningar inom demensvård och andra specialistkompetenser lyftes som exempel under 
intervjun med socialchefen. Inom verksamheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
har utbildningar genomförts rörande tydliggörande pedagogik. Utbildningsinsatserna baseras 
enligt uppgift på de behov som finns ute i verksamheterna, och detta är framförallt en fråga 
som tas upp i verksamheternas ledningsgrupper.  

 
Diagram: Personalomsättning och förändring av personalgruppen inom social omsorg 2016-sept 2018. Källa: 
Ledning och utveckling 

Diagrammet ovan redovisar personalomsättning och förändring av personalgruppen inom hela 
socialförvaltningen, samt fördelat mellan de olika avdelningarna. Staplarna representerar 
personalomsättningen och linjerna redovisar förändringar i personalgruppens omfattning.  

Den totala personalomsättningen på socialförvaltningen har ökat mellan perioderna från 10 % 
år 2016 till 13 % år 2017 (12 % per september 2018). Inom funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri (FoS) ökade personalomsättningen med 9 % mellan 2016 och 2017. Hälsa, 
Vård och Omsorg (HVO) har under perioden haft en ökande personalomsättning som uppgår 
till 13 % per september 2018. Inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) har 
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personalomsättningen tvärtom sjunkit något. Avseende förändringarna i personalgruppen 
följer samtliga verksamheter samma trend förutom IFO som utökade personalgruppen med 24 
% under 2016 och minskade personalgruppen med 14 % per september 2018.  

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden  

Båda nämnderna har formulerat samma åtagande kopplat till kommunfullmäktiges mål: 

 Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna så att samhälls-
byggnadsförvaltningen kan vara en attraktiv arbetsgivare.  

Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan kopplat till resultatet från 
medarbetarundersökningen. I handlingsplanen lyfts bland annat behovet av att få till en 
långsiktig planering i arbetet, ett gemensamt årshjul för uppföljningar och förtydligande av 
stödfunktionernas9 ansvar och uppgifter. De risker som förvaltningen har uppmärksammat 
genom medarbetarenkäten är kopplat till stress, arbetsuppgifter/uppdrag och lön. Kopplat till 
varje riskområde finns ett antal åtgärder och förbättringar som ska genomföras under 2018 
och 2019.  

Inom kostenheten tittar man på möjligheten att använda fondmedel för att vidareutbilda 
måltidsbiträden till kockar vilket, som tidigare nämnts, är ett bristyrke. Förvaltningen 
samarbetar även med Lunds tekniska högskola och med yrkeshögskolor för att ta emot 
praktikanter och studenter som gör sitt examensarbete. I övrigt är 
kompetensutvecklingsinsatser kopplade till specifika behov inom förvaltningen.  

Under 2017 genomfördes en enkät avseende kompetensförsörjning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som en del i den interna kontrollen. Resultatet från 
enkätundersökningen visade att det saknades ett samordnat arbete med rekrytering inom 
förvaltningen. Vidare bekräftade enkäten att löneanspråken skiljer sig från vad förvaltningen 
kan erbjuda. Enkätresultatet visar att de flesta har nyrekryterat under året på grund av 
pensionsavgångar eller på grund av att en ny tjänst har tillkommit. Det samlade resultatet från 
enkätundersökningen utgör ett underlag som används för diskussion på avdelnings- och 
förvaltningsnivå.  

 

Diagram: Personalomsättning och förändring av personalgruppen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-
sept 2018. Källa: Ledning och utveckling 

                                                
9 Ekonomi, personal, upphandling och kommunikation.  
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I diagrammet ovan framgår att det finns variationer i personalomsättningen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I det stora hela har samhällsbyggnadsförvaltningen en 
personalomsättning som är jämförbar med andra förvaltningar. Stadsbyggnad sticker ut med 
en hög personalomsättning under 2016 och 2017 (24 % respektive 27 %10). Dock ska beaktas 
att stadsbyggnad är den minsta personalgruppen, tillsammans med fastighetsavdelningen, 
vilket gör att enskilda avgångar och nyanställningar ger stora förändringar procentuellt. Under 
perioden har personalgruppen inom stadsbyggnad ökat, 10 % under 2016 och 5 % under 2017. 
Mellan 2016 och 2017 ökade personalomsättningen inom kost- och lokalvård med 6 %. 
Fastighetsavdelningen har haft en låg personalomsättning under 2016 och 2017 men den har 
ökat till 13 % per september 2018. Under 2017 ökade personalgruppen inom tekniska med 20 
% vilket främst beror på att personal som tidigare varit säsongsanställd fick tillsvidaretjänster.   

3.3. Digitalisering och effektivisering  

Kommunstyrelsen 

Det pågår ett arbete med att ta fram en digital strategi för Ystads kommun. Strategin ska enligt 
uppgift bestå av dels en kartläggning av nuvarande processer som kan digitaliseras och dels 
hur arbetet ska se ut de kommande åren. Ett exempel som lyfts vid intervjun är det pågående 
arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen, som i delar kan digitaliseras. Granskarna har 
inte tagit del av något underlag kopplat till framtagandet av den digitala strategin.  

Kommunen har centralt upphandlat ett schemaläggningssystem som ska vara gemensamt för 
samtliga förvaltningar. Vid intervju lyfts detta som en form av effektiviseringsåtgärd då det finns 
fördelar med att ha ett och samma system, istället för olika på de enskilda verksamheterna.  

Det pågår även en översyn gällande de fem bemanningsenheterna i kommunen, placerade på 
olika förvaltningar. Syftet med översynen är att undersöka möjligheten att införa en samlad 
funktion.  

Ystads kommun samverkar med andra kommuner avseende bland annat räddningstjänst 
(SÖRF), miljö- och livsmedelstillsyn (Ystad-Österlenregionens Miljöförbund) och 
överförmyndarverksamhet och turism. Det finns även ett nätverk för HR-konsulter och en 
chefsträff där kommunchefer, förvaltningschefer och avdelningschefer träffas för att utbyta 
erfarenheter. 

Barn- och utbildningsnämnden  

Vid intervju uppger förvaltningschefen att det pågår ett arbete med att kartlägga processer som 
kan digitaliseras. Enligt uppgift är 157 processer identifierade. Verksamheten har delats in i 
fyra grupper som arbetar med frågan kring hur den administrativa tyngden kan minska för 
lärarna. Bland annat testas att digitalisera vaccinationssamtycke, vilket ska leda till att frigöra 
skolsköterskeresurser. Det finns ingen samlad dokumentation kring arbetet med att digitalisera 
processer, enligt uppgift ska arbetsgrupperna återrapportera till förvaltningschefen under 
hösten 2018.  

Socialnämnden 

Även på socialförvaltningen kartläggs processer i syfte att hitta möjliga digitaliseringsprojekt. 
Under hösten 2018 kommer ett nytt verksamhetssystem att upphandlas. När detta är på plats 
kommer man att se över möjligheterna att robotisera det ekonomiska biståndet. Förvaltningen 

                                                
10 Under 2016 började 8 anställda och 5 avslutade sin anställning. Under 2017 började 7 anställda och 
6 avslutade sin anställning.  
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kommer även att införa digitala lås för hemtjänsten i samband med att det nya 
verksamhetssystemet införs.  

Genom statsbidrag kommer förvaltningen möjliggöra för sjuksköterskor att dokumentera direkt 
i digitala läsplattor. Det planeras även att införskaffas läkemedelsrobotar som placeras ut hos 
brukare och delar ut läkemedel utan att personalen behöver närvara. Nämnden prognosticerar 
ett underskott motsvarande 31 mnkr för helåret 2018 vilket begränsar möjligheterna att göra 
investeringar i ny teknik. Kommunstyrelsen har utfärdat en extern granskning av 
socialnämndens verksamheter, ur ett ekonomiskt perspektiv. Förvaltningen påbörjar under 
december 2018 arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån granskningens resultat.  

Kopplat till arbetet med att införa heltid som norm pågår ett pilotprojekt på två särskilda 
boenden. Projektet innebär att den anställde har fått ett erbjudande om att höja sin 
tjänstgöringsgrad. Syftet bryts ned i tre delar: 

 De anställda ska få möjlighet till en bättre försörjning 

 Verksamheten ska få bättre tillgång till arbetskraft 

 Brukarna ges en högre kontinuitet, med samma personal 

De anställdas arbetspass fördelas ut på de två boendena och på så sätt utökas antalet 
arbetade timmar per anställd. Införande av dessa så kallade ”resurspass” uppges vara en 
nödvändighet för att få upp andelen heltidsarbetande inom förvaltningen. Det kan i sin tur 
minska vikariekostnader och leda till en effektivisering.  

Socialförvaltningen är med i olika nätverk kopplade till de enskilda verksamheterna. Det förs 
även diskussioner om att dela tjänster med intilliggande kommuner, detta har dock inte 
realiserats. Det finns ett samarbete med Tomelilla kommun avseende alkoholtillsyn.  

Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden  

I likhet med övriga förvaltningar uppges att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att 
kartlägga processer. Detta rör bland annat tomtkö, bygglovshantering, köhantering för 
uthyrning och lokalbokningar. I samband med att detta arbete initierades framfördes att 
förvaltningen efterfrågade mer stöd från IT-avdelningen i syfte att finna lösningar på de 
enskilda avdelningarna. Med bakgrund av den höga arbetsbelastningen inom förvaltningen 
uppges det vara svårt att hitta tid till ett sådant utvecklingsarbete.  

Kommunfullmäktige antog under 2017 en GIS-strategi som samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram. I strategin beskrivs målen med arbetet i termer av att utveckla och förbättra GIS-
systemet och med en vision att GIS ska vara ett effektivt verktyg i hela kommunkoncernen. 
Vidare ges rekommendationer på insatser som ska genomföras avseende ansvarsfördelning, 
teknisk struktur, ekonomisk struktur samt information och utbildning. Förvaltningschef uppger 
dock att arbetet inte har fungerat fullt ut, beroende på att ansvariga har avslutat sin anställning 
och att resurser inte har varit tillräckliga.  

Vid intervju framkommer att det finns få konkreta samarbeten med andra kommuner rörande 
kompetensförsörjning och digitalisering. Dock deltar olika funktioner i nätverk på lokal, regional 
och nationell nivå inom förvaltningens olika verksamhetsspecifika områden.  
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4. Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att strategier och processer för att säkerställa kommunens 
kompetens inte är tillräckliga. Vi baserar denna bedömning på att det saknas en tydlig analys 
och efterföljande strategi kopplat till kommunens samlade kompetensförsörjning. Avsaknaden 
av en långsiktig planering avseende kompetensförsörjningen riskerar att leda till insatser och 
åtgärder sker ad hoc. Kommunstyrelsen har ett utökat uppdrag i förhållande till andra nämnder, 
att leda och samordna, och bör därför säkerställa att det finns en långsiktig planering avseende 
den kommunövergripande kompetensförsörjningen.  

I samband med införandet av heltid som norm har delvis analyser av framtida 
rekryteringsbehov och insatser genomförts. Vi bedömer att detta är positivt men också att 
analysen bör implementeras i den ordinarie verksamheten genom kompetenskartläggningar 
för framtida behov. Vi anser att det finns en medvetenhet kring de utmaningar kommunen står 
inför samt att det inom nämnderna och kommunstyrelsen finns exempel på åtgärder för att öka 
attraktiviteten som arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska enligt reglementet ansvara för den 
övergripande personalpolitiken, vara kommunens centrala personalorgan samt ha ansvar för 
kommunala frågor av strategisk karaktär. Vi bedömer med bakgrund av detta att 
kommunstyrelsen bör ta ett större ansvar för att leda och samordna arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.  

Vidare pågår ett arbete inom samtliga förvaltningar med att kartlägga processer kopplat till 
digitalisering, samt att det ska tas fram en kommungemensam digital strategi. Vi har för 
granskningen inte tagit del av något underlag kopplat till detta arbete vilket gör det svårt att 
bedöma ändamålsenligheten. Vi anser dock att det är positivt att det påbörjats ett arbete i syfte 
att effektivisera och digitalisera delar av verksamheterna.  

Revisionsfrågor Svar 

Finns det ändamålsenliga och aktuella 
strategier, kartläggningar, statistik, 
riskanalyser, prognoser och planer som 
stöd för det operativa arbetet?  

Nej.  

Det saknas i stort dokumenterade strategier och planer 
kopplade till kompetensförsörjning. Vid intervjuer 
uppger förvaltningschefer att det finns en medvetenhet 
kring vilka utmaningar och bristyrken som finns inom 
respektive verksamhet.  

Är tillämpade strategier för att tillvarata 
och utveckla medarbetarnas kompetens 
effektiva och ändamålsenliga?  

Delvis. 

Granskningen visar att det genomförs insatser för att 
vidareutbilda befintlig personal. Det saknas dock en 
samlad strategi och uppföljning av de insatser som 
erbjuds medarbetare. Mot bakgrund av de utmaningar 
som är identifierade inom flertalet verksamheter finns 
därmed en risk att arbetet sker ad hoc.  

Har det genomförts analyser för att utröna 
vad som skulle attrahera fler att söka 
anställning och stanna kvar på Ystads 
kommun? 

Delvis. 

Det finns pågående arbeten på kommunövergripande 
nivå och även på de enskilda förvaltningarna för att 
attrahera och bibehålla personal. Däri genomförs 
medarbetarenkäter. Det finns inget tydligt samlat arbete 
för att vara en attraktiv arbetsgivare, detta åligger 
respektive förvaltning kopplat till nämndernas 
åtaganden.  

Har det genomförts kartläggningar eller 
andra aktiviteter för att utröna hur 

Nej.  

Det pågår ett arbete med att kartlägga processer som 
kan digitaliseras, i samtliga förvaltningar. Däri ingår att 
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digitalisering kan ersätta eller 
komplettera personella resurser? 

utarbeta en gemensam digital strategi. Det har för 
granskningen inte varit möjlig att ta del av det pågående 
arbetet vilket är varför detta inte är möjligt att utvärdera.  

Har det genomförts analyser och dialoger 
gällande samarbete med närliggande 
kommuner?  

Delvis.  

Kommunen har viss samverkan med närliggande 
kommuner för särskilda verksamheter. Därtill finns 
flertalet dialogbaserade forum i syfte att utbyta 
information. Det finns dock inte kartläggningar kring 
strategisk samverkan avseende kommuners 
tjänsteutbud eller liknande.  

 

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden att: 

 Kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet.  

Därutöver rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Utarbeta en kommunövergripande och långsiktig kompetensförsörjningsstrategi.  

 Däri tydliggöra det strategiska arbetet kring hur kommunen ska verka för att vara en 
attraktiv arbetsgivare i enlighet med fullmäktiges målsättning.  

 

Ystad den 19 december 2018 

 
Linus Aldefors  Emmy Lundblad   
EY   EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 

 Kommundirektör 

 Personalchef 

 Förvaltningschef Social omsorg  

 Förvaltningschef Kultur och utbildning 

 Förvaltningschef samhällsbyggnad 

 
Dokument: 

 Budgetäskande avseende löneökningar, Ledning och utveckling 

 Lönejämförelse, Ledning och utveckling 

 Lönekartläggning 2017, Ledning och utveckling 

 Kommunens värdegrund, Ledning och utveckling 

 Handlingsplan för heltid som norm, Ledning och utveckling 

 Pilotprojekt för heltid som norm, Ledning och utveckling 

 Policy om heltid som rättighet och deltid som möjlighet, Ledning och utveckling 

 Medarbetarundersökning 2017, Ledning och utveckling 

 Avtal övningsskola, Kultur- och utbildning 

 Handlingsplan medarbetarenkät, Kultur- och utbildning 

 Handlingsplan medarbetarundersökning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Enkätundersökning kompetensförsörjning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Rutinbeskrivning för tillfälligt arbete hemifrån, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Handlingsplan medarbetarundersökning, Social Omsorg 

 Framtidsanalys för Social Omsorg, Social Omsorg 

 
 
 
 
 


