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KS § 229 Dnr 2021/775  

Svar på revisionsrapport "Granskning av kommunens 
personal- och kompetensförsörjning" 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen är frågande till den del i missivet som gäller bemötande. 
Förvaltningen har försökt få kontakt med KPMG för att få en beskrivning 
av upplevelsen men KPMG har valt att inte svara. Både kommunstyrelsen 
och förvaltningen anser att värdegrunden är viktig även fortsättningsvis. 
Kommunstyrelsen tackar för granskningen och vill framföra att 
kommunstyrelsen delvis instämmer i vad man kommit fram till i rapporten. 
Kommunstyrelsen anser att arbetet med personal- och 
kompetensförsörjning är ett viktigt område att arbeta med och utveckla för 
att säkerställa behovet av rätt kompetens både nu och i framtiden. 
Kommunstyrelsen beslutar att se över innehåll och periodicitet i den 
politiska uppföljningen och analysen av kompetensförsörjningen. 
Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla lösningar för planering, 
uppföljning och analys för att stödja ett effektivt beslutsfattande. Uppdrag 
ges också till förvaltningen att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, 
revidera nuvarande kompetensutvecklingspolicy samt se över kommunens 
nuvarande process för introduktion av nyanställda. 
Ärende 
Kommunens revisorer har överlämnat granskning av kommunens  
personal- och kompetensförsörjning.  
Granskningsrapporten har överlämnats till kommunfullmäktige för 
kännedom och till kommunstyrelsen för svar. 
Svar ska vara revisionen tillhanda senast den 7 december 2021. 
Tjänsteskrivelse från HR-chef Fredrik Stihl redovisas. 
Ärendets tidigare handläggning 
AU § 146/2021 
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Yrkanden 
Jenny Önnevik (S): Allmänna utskottets förslag ska förtydligas med att 
kommunstyrelsen anser att arbetet med personal- och kompetensförsörjning 
är ett viktigt område att arbeta med och utveckla för att säkerställa behovet 
av rätt kompetens både nu och i framtiden. 
Mikael Efverman (M): Kommunstyrelsen ska bemöta skrivningen i 
missivet som gäller bemötandet. 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och allmänna utskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsyrkandena.  
______ 

Exp 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
Fredrik Stihl, HR-chef 
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