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Sammanfattning 
Revisorerna i Karlstads kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys funnit det relevant att 

granska vård- och omsorgsnämndens arbete med personal- och kompetensförsörjning inom hem-

tjänsten. 

Syftet med granskningen är att bedöma om vård- och omsorgsnämndens åtgärder avseende per-

sonal- och kompetensförsörjning inom hemtjänsten är ändamålsenliga. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

• Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns mål och strategier utformade för per-

sonal- och kompetensförsörjningen inom hemtjänsten? 

• Vilka aktiviteter genomförs? 

• Genomför vård- och omsorgsnämnden uppföljningar avseende personal- och kompetens-

försörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov? 

 

En handlingsplan för kompetensförsörjning för koncernen Karlstad finns upprättad som omfattar 

åren 2018 - 2020. Syftet med planen är att ha en gemensam strategi för att klara koncernens fram-

tida kompetensförsörjningsbehov. Den koncernövergripande handlingsplanen utgör grund för 

handlingsplaner som utformas på respektive förvaltning och bolag. Vård- och omsorgsförvaltning-

en har med utgångspunkt i koncernens handlingsplan utarbetat en egen handlingsplan. 

Vi bedömer att det i allt väsentligt finns mål och strategier för personal- och kompetensförsörjning-

en inom nämndens ansvarsområden, men specifika mål för hemtjänsten finns inte formulerade. 

Vi konstaterar att en rad aktiviteter genomförs på nämnd-/förvaltningsnivå i syfte att säkerställa 

framtida kompetens. Mycket av de aktiviteter som genomförs handlar om att ändra på attityder och 

synsätt på yrket. Det pågår löpande marknadsföringsinsatser i syfte att informera och attrahera till 

yrken inom vård- och omsorgsområdet. 

Utifrån redovisningen som vi tagit del av bedömer vi att vård- och omsorgsnämnden följer upp 

aktiviteter och resultat för kompetensförsörjningsinsatser i tillräcklig grad. Nämnden får vid varje 

sammanträde en verksamhetsuppföljningsrapport som bland annat innehåller uppgifter om sjuk-

frånvaro. Rapportering sker även i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

Utifrån svaren på revisionsfrågorna är vår samlade bedömning att vård- och omsorgsnämndens 

åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.  
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Inledning 
Bakgrund 

Under de senaste tio åren har Sveriges kommuner i snitt rekryterat 60 000 nya medarbetare varje 

år enligt uppgift från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De demografiska förändringarna 

med bland annat ett ökande antal äldre innebär att behoven av att rekrytera nya medarbetare 

kommer att öka än mer framöver. Mot denna bakgrund blir personal- och kompetensförsörjning ett 

område som blir allt viktigare för kommunerna för att klara leveransen av välfärdstjänster inom bl a 

vård- och omsorgsområdet. 

För att möta utmaningarna krävs att kommunen är attraktiv som arbetsgivare både för att attrahera 

nya medarbetare men även för att behålla de medarbetare som redan är anställda. En viktig grund 

för arbetet är att det finns ett tydligt ansvar inom organisationen för personal- och kompetensför-

sörjningen, att det finns strategier att utgå ifrån samt mål. Strategierna ska sedan omsättas i aktivi-

teter som löpande följs upp.  

Revisorerna i Karlstads kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys funnit det relevant att 

granska vård- och omsorgsnämndens arbete med personal- och kompetensförsörjning inom hem-

tjänsten. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om vård- och omsorgsnämndens åtgärder avseende per-

sonal- och kompetensförsörjning inom hemtjänsten är ändamålsenliga. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

• Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns mål och strategier utformade för per-

sonal- och kompetensförsörjningen inom hemtjänsten? 

• Vilka aktiviteter genomförs? 

• Genomför vård- och omsorgsnämnden uppföljningar avseende personal- och kompetens-

försörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov? 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna mot vilka granskningens bedömningar görs består av beslutade styrdokument 

så som policys, mål och strategier. 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till hemtjänsten och vård- och omsorgsnämndens ansvar. 

Metod 

Genomgång av förekommande styrdokument, protokoll och uppföljningar.  

Intervju har gjorts med HR-specialist inom kompetensförsörjning. Då verksamheten inom vård- och 

omsorgsområdet är kraftigt påverkad och tyngd av den rådande Corona-situationen har ytterligare 

intervjuer inte genomförts. 
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Övergripande om organisation 
och resurser 
Vård- och omsorgsförvaltningen ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsätt-

ning i kommunen. Underställd vård- och omsorgsdirektören har förvaltningsledningskontoret det 

övergripande ansvaret för ledning/styrning och stöd till förvaltningens hela verksamhet. Här åter-

finns ekonomistab, HR-stab, utvecklingsstab samt kommunikationsstab. 

Biståndskontoret ansvarar för myndighetsutövning, beställning, upphandling och tillsyn. 

Utförarverksamheten är indelad i fem områden: 

• Hälso- och sjukvård 

• Hemtjänst 

• Vårdboende 

• Trygghetsboende 

• Funktionsstöd 

Inom förvaltningskontoret återfinns HR-staben som leds av HR-chefen. I HR-staben arbetar sex 

HR-specialister, en HR-administratör och fyra löneadministratörer. Därutöver finns två projektle-

dare och även en friskvårdssamordnare och fem friskvårdskonsulenter. 

Varje verksamhetsområde har en uttalad HR-specialist att tillgå som har i uppdrag att stötta verk-

samhetens chefer och medarbetare. Arbetsområdena omfattar bland annat lön/avtalsfrågor, reha-

bilitering, friskvård, arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 
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Iakttagelser och 
bedömningar utifrån gransk-
ningens revisionsfrågor 
Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns mål och strategier ut-
formade för personal- och kompetensförsörjningen inom hemtjänsten? 

Iakttagelser 

Kommunens styrmodell bygger på en strategisk plan som styr arbetet mot visionen. Den strate-

giska planen är kommunövergripande och nämnden bidrar med mål och indikatorer inom utpekade 

områden.  

Av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för år 2020 framgår att den röda tråden för 

år 2020 är att fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats mot det som benämns ”Modern orga-

nisation” och som innefattar tre områden; det personcentrerade arbetssättet, attraktiv arbetsgivare 

samt välfärdsteknik och digitalisering. 

Av verksamhetsplanen framgår vidare att förvaltningen ska bidra till koncernens gemensamma 

utveckling i de strategier/handlingsplaner som upprättas bland annat avseende kompetensförsörj-

ning. Inom området ”En attraktiv arbetsgivare” finns kommunövergripande mål formulerade som 

konkretiserats i nämndmål. Till nämndmålen finns indikatorer kopplade för uppföljning och bedöm-

ning av måluppfyllelse. Se tabell nedan. 

Övergripande mål Nämndmål Indikatorer 

Karlstads kommun ska 

ha bra ledarskap och 

medarbetarskap 

Verksamheten ska präglas av 

goda strukturer för 

rekrytering, kompetensut-

veckling och intern rörlighet 

• Arbetssätt för Breddat basupp-

drag ska tas fram 

• Genom Modern bemannings-

strategi ska den interna rörlig-

heten öka 

• En förstudie om att tillskapa ett 

kunskapscenter för medarbe-

tare ska utvecklas vid Resurs-

centrum 

 

Karlstads kommun ska 

arbeta för jämställdhet 

och mångfald 

 

Mångfald ska tas tillvara för 

att skapa attraktiva 

arbetsplatser 

• Medarbetare som är handle-

dare för studerande ska ge-

nomgå en utbildning i mångfald 

Karlstads kommun ska 

ha en god arbetsmiljö 

Medarbetare ska vara delakt-

iga i arbetets utformning så 

att förutsättningar för trivsel, 

stolthet och hög frisknärvaro 

skapas  

 

• Genom det personcentrerade 

arbetssättet och samverkan i 

teamet skapas förutsättningar 

för stolthet 

• Vi ska genom riktade insatser, 

information och piloter skapa 

förutsättningar förmedarbetare 

att ta till sig och utveckla verk-
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samheten med stöd av nya 

metoder. 

• Det samlade frisktalet förvård- 

och omsorgsförvaltningen ska 

öka 

 

Karlstads kommun ska 

ha en god arbetsmiljö 

Medarbetare ska ges bättre 

möjligheter att påverka sina 

arbetstider 

• Genom Modern bemannings-

strategi skapas hälsosamma 

scheman 

• Genom piloter i Modern orga-

nisation skapas olika arbets-

tidsmodeller 

 

Bedömning 

Vi bedömer att mål och strategier finns för personal- och kompetensförsörjningen inom nämndens 

ansvarsområden men specifika mål för hemtjänsten finns inte formulerade. Vi bedömer dock att 

revisionsfrågan i allt väsentligt är uppfylld.  

Vilka aktiviteter genomförs? 

Iakttagelser 

En handlingsplan för kompetensförsörjning för koncernen Karlstad finns upprättad som omfattar 

åren 2018 - 2020. Syftet med planen är att ha en gemensam strategi för att klara koncernens fram-

tida kompetensförsörjningsbehov. Den koncernövergripande handlingsplanen utgör grund för 

handlingsplaner som utformas på respektive förvaltning och bolag. Nedan framgår vård- och om-

sorgsförvaltningens handlingsplan. De markerade åtgärderna ska hanteras inom respektive för-

valtning, övriga är förvaltningens egna. 

Följande uttrycks inom området ”Attrahera framtida medarbetare”: 
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Enligt intervju handlar mycket av de aktiviteter som genomförs om att ändra på attityder och syn-

sätt på yrket. Ett exempel som nämns är ”Ung omsorg” som innebär att ungdomar på helger och 

lov utifrån brukarnas behov och önskemål och i nära samarbete med medarbetare i verksamheter-

na erbjuder aktiviteter för brukare. Enligt HR-stabens verksamhetsberättelse för år 2019 arbetar 

drygt 50 ungdomar i Ung omsorg. Prao för elever i årskurserna åtta och nio nämns också som ett 

sätt att visa upp yrket. Enligt uppgift fylls prao-platserna. Av verksamhetsberättelsen framgår vi-

dare att det löpande pågår marknadsföringsinsatser i syfte att informera och attrahera till yrken 

inom vård- och omsorgsområdet, bland annat genom deltagande på Yrkesmässan. Förvaltningen 

tar årligen emot ca 600 praktikanter. För att på bästa sätt ta emot dessa har en praktikantstrategi 

skapats. Strategin ska sätta en struktur för att underlätta för verksamheterna och öka attraktions-

kraften.  

Inom området ”Rekrytera och introducera” ser planen ut enligt nedan: 
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Följande utmaningar och åtgärder uttrycks inom området ”Engagera och utveckla”.  

 

 

Utöver aktiviteterna ovan pågår arbete med att ta fram en kompetenstrappa för omvårdnadsperso-

nalen. 

Bedömning 

Vi konstaterar att en rad aktiviteter genomförs på nämnd-/förvaltningsnivå i syfte att säkerställa 

framtida kompetens.  
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Genomför vård- och omsorgsnämnden uppföljningar avseende personal- 
och kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov? 

Iakttagelser 

I HR-stabens verksamhetsberättelse för 2019 redovisas uppföljning av de strategiska utvecklings-

områdena. Uppföljningen görs genom att de övergripande målen och nämndmålen redovisas och 

mätmetoder och målvärden anges. 

I tabellen åskådliggörs strukturen. 

Övergripande 
mål 

Nämndmål  Mätmetod och 
målvärde 

Uppföljning 

Karlstad kommun 
ska ha en god 
arbetsmiljö 

Medarbetare ska 
vara delaktiga i arbe-
tets utformning så att 
förutsättningar för 
trivsel, stolthet och 
hög frisknärvaro 
skapas 

Frisktalen ska öka 
Andelen medarbe-
tare som anser att 
de är stolta över 
att jobba inom 
koncernen Karl-
stad kommun ska 
vara större än vid 
förra mätningen. 

Sjukfrånvaron har minskat inom 
vård- och omsorgsförvaltningen 
mellan 2018 och 2019 från 8,6 
procent till 8,4 procent. 
 
Inom hemtjänsten uppgår sjuk-
frånvaron under 2019 till 10,9 
procent.  
 
Utöver redovisning av sjuktalen 
redovisas en rad aktiviteter och 
uppföljningar som genomförts 
inom områdena: 

• Systematiskt arbetsmil-
jöarbete 

• Samverkan 

• Arbetsskador och tillbud 

• Hälsosam 

• Digitalisera arbetet 

Karlstads kom-
mun ska arbeta 
för jämställdhet 
och mångfald 

Mångfald ska tas 
tillvara för att skapa 
goda arbetsplatser 

Enhetschefernas 
kunskap om våld i 
nära relation, he-
dersrelaterat våld 
och förtryck samt 
våldsprevention 
ska öka. 
 
Organisationens 
beredskap för att 
hantera diskrimi-
nering och trakas-
serier ska öka. 
 

Uppföljning sker genom be-
skrivning av åtgärder inom om-
rådena: 

• Kränkande särbehand-
ling och trakasserier 

• Mångfald för att skapa 
attraktiva arbetsplatser 

• Diskriminering kopplat 
till systematiskt arbets-
miljöarbete 

Karlstad kommun 
ska ha en god 
arbetsmiljö 

Medarbetare ska ges 
bättre möjligheter att 
påverka sina arbets-
tider. 

Andelen medarbe-
tare som anser sig 
kunna påverka sin 
arbetssituation ska 
vara större än vid 
förra mätningen.  

En ökning har på en femgradig 
skala skett från 3,6 år 2016 till 
3,7 år 2018. 
 
Därutöver beskrivs åtgärder 
inom området. 

• Modern bemannings-
strategi 

Karlstads kom-
mun ska ha bra 
ledarskap och 
medarbetarskap 

Verksamheten ska 
präglas av goda 
strukturer för rekryte-
ring, kompetensut-

Antalet sökande 
med rätt kompe-
tens till lediga 
anställningar ska 

Redovisning görs av att ”Lära 
nytt” på en femgradig skala har 
ökat från 4,0 till 4,1 och att ”Ut-
vecklas i arbetet” har ökat från 
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veckling och intern 
rörlighet. 

öka. 
 
Andelen medarbe-
tare som anser att 
det finns förutsätt-
ningar att lära nya 
saker och utveck-
las i arbetet ska 
vara större än vid 
förra mätningen. 
 
Eget val vid intern 
rörlighet ska öka. 

3,9 till 4,0. 
 
En omfattande redovisning görs 
av aktiviteter och insatser för att 
skapa attraktion för vård- och 
omsorgsyrket, såsom: 

• Ung omsorg, PRAO 
och marknadsfö-
ringsinsatser 

• Praktikanter i olika for-
mer 

• Sommarrekrytering 

• Ambassadörer 

• Studenter 
Vidare redovisas kompetensut-
vecklingsinsatser såsom: 

• Kompetenstrappa för 
omvårdnadspersonal 

• Kompetenstrappa för 
legitimerad personal 

• Ledarutveckling 

• Värdegrundsarbete 

• Intern rörlighet 

• Samverkan enligt 2.0 
 

 

Bedömning 

Utifrån redovisningen ovan bedömer vi att vård- och omsorgsnämnden följer upp aktiviteter och 

resultat för kompetensförsörjningsinsatser i tillräcklig grad. 

Nämnden får vid varje sammanträde en verksamhetsuppföljningsrapport som bland annat innehål-

ler uppgifter om sjukfrånvaro. Rapportering sker även i samband med delårsbokslut och årsredo-

visning. 
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Revisionell bedömning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämndens åtgärder avseende 

personal- och kompetensförsörjning inom hemtjänsten är ändamålsenliga. 

De revisionsfrågor som skulle besvaras var:   

• Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att det finns mål och strategier utformade för per-

sonal- och kompetensförsörjningen inom hemtjänsten? 

• Vilka aktiviteter genomförs? 

• Genomför vård- och omsorgsnämnden uppföljningar avseende personal- och kompetens-

försörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov? 

Utifrån svaren på revisionsfrågorna är vår samlade bedömning att vård- och omsorgsnämndens 

åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Karlstads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar 

som framgår av projektplan från den 2020-03-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 


