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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
följsamheten till kommunfullmäktiges målsättning att kommunen ska ha en god 
personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt 
bedriver ett ändamålsenligt arbete med bäring på kommunens personalpolitiska 
målsättningar. Vi bedömer dock att det finns behov av att hitta former för 
kommunövergripande kompetensutveckling för nuvarande och potentiella framtida ledare 
med utgångspunkt i aktuella och framtida utmaningar som chefsleden på olika nivåer har att 
hantera. Vi bedömer också att situationen med ledare med ett stort antal underställda utgör 
en verksamhetsrisk. 
 
Vi har i sammandrag gjort följande iakttagelser utifrån revisionsfrågorna:  

 Nämnderna har formulerat relevanta åtaganden på personalområdet för 
verksamhetsåret, håller sig kontinuerligt uppdaterade i angelägna och aktuella 
personalfrågor, och har i olika avseenden initierat utvecklingsarbete inom dessa 
områden.  

 Nämnderna uppdateras kontinuerligt i relevanta frågor på personalområdet. 

 Organisationen på personalområdet ter sig ändamålsenlig utifrån uppdraget.  

 Under de personalintensiva nämnderna finns exempel på såväl strategiskt som operativt 
arbete för att tillförsäkra att verksamheterna kan rekrytera inför framtiden. 

 Inom social omsorg har en betydande del av cheferna ett stort antal underställda.  

 Det saknas kommunövergripande program för ledarskapsutveckling liksom för 
introduktion av nya medarbetare 

 På förekommen anledning har socialnämnden skärpt bevakningen på ohälsoområdet, 
och initierat ett utvecklingsarbete som ska ha tagit form under första halvåret 2016. 

Vi har i sammandrag identifierat följande förbättringsområden:   
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 
 
 Inventera behovet av ledarskapsutveckling för befintliga och potentiella chefer inom 

kommunens verksamheter, och finna former för att tillgodose detta behov. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 
 
 Fortsatt och löpande följa utveckling och behov kopplade till väsentliga personalpolitiska 

frågor såsom sjukfrånvaro och personalförsörjning inom de respektive ansvarsområdena. 

Socialnämnden rekommenderas att: 
 
 Initiera en analys av risker, konsekvenser och möjliga åtgärder med anledning av 

situationen med ett stort antal underställda per chef. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Ystad kommun har som ett av sju övergripande mål inför 2016 
formulerat att kommunen ska ha en god personalpolitik som främjar trivsel och 
arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Kommunen möter stora utmaningar avseende bl a personalförsörjning, hälsa, arbetsledning 
och kompetensutveckling, och detta brett över olika förvaltningar. Inte minst socialtjänst, 
skola och förskola har i likhet med många andra kommuner att handskas med en besvärlig 
situation i dessa avseenden. I Ystad uppmärksammas bl a att personalsituationen på vård- 
och omsorgssidan är ansträngd på grund av utökningar i verksamheten och ökad frånvaro. 
En begränsad tillgång till korttidsvikarier anges resultera i övertid för ordinarie personal samt 
konsekvenser även för andra yrkesgrupper.  

Situationen inom individ- och familjeomsorgen ter sig följa bekant mönster från andra 
kommuner, bl a avseende en ökad ärendebelastning på myndighetssidan kombinerat med 
avsevärda problem att såväl rekrytera som behålla erfaren och kompetent personal. Även på 
utbildningssidan erfars utmaningar angående rekrytering av kompetent personal, här i termer 
av behöriga lärare brett över ämnena. Sammantaget är rekryteringssituationen ansträngd för 
flera yrkesgrupper varför personalförsörjningsfrågan är högt prioriterad hos kommunstyrelsen 
och nämnderna.  

Vidare gäller generellt över verksamheterna att allt fler administrativa uppgifter ingår i 
uppdragen, vilket medför press på att hitta lösningar som mildrar arbetsbördan i de 
respektive förvaltningarna. 

Revisorerna har med utgångspunkt i detta i sin riskanalys identifierat kommunens arbete i 
personalfrågor som ett område som bör granskas. 

1.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningens syfte är att bedöma följsamheten till kommunfullmäktiges målsättning att 
kommunen ska ha en god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt 
ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilka styrdokument finns på personalområdet, och i vilken mån har de bäring på 
kommunfullmäktiges mål?  

 I vilken mån är styrdokument tillämpade inom verksamheterna?  
 Hur fördelas ansvaret för personalfrågor mellan central nivå och de respektive 

nämnderna/verksamheterna? 
 Vilka strategier tillämpas för att trygga personalförsörjningen? 
 Vilka strategier tillämpas för att tillförsäkra relevant kompetensutveckling för såväl chefer 

som medarbetare, och vilka insatser vidtas för att tillvarata medarbetarnas kompetens? 
 Vilka mått vidtas för att minska sjukfrånvaron? 
 Finns det en tillfredsställande rekrytering, bemanning och arbetssituation gällande 

jourtjänstgöring inom socialtjänstens område? 
 Vilken uppföljning sker av relevanta mått på personalområdet? 
 Vilken återrapportering sker till nämnder, styrelse och fullmäktige avseende åtaganden 

på personalområdet? 
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Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
gymnasienämnden. 

1.3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (1991:900), företrädesvis kapitel 6 som reglerar styrelsens uppgifter och 
nämndernas ansvar 

 Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för personalpolitiken 
 Reglementen för styrelse och nämnder 

1.4. Genomförande 

Granskningen har skett genom dokumentstudier samt genom intervjuer med personalchef, 
förvaltningschefer och nyckelpersoner inom respektive förvaltning samt fackliga 
representanter. Utöver vår interna kvalitetssäkring har de intervjuade getts möjlighet att 
sakgranska rapportutkastet.  

2. Styrning och organisation 

2.1. Ansvarsfördelning och organisation 

 

Kommunstyrelsen har enligt reglemente ansvar för den övergripande personalpolitiken och 
utgör kommunens centrala personalorgan. Styrelsen har hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I urval, och 
med särskild bäring på de aktuella frågorna för granskning, innefattar detta bl a ansvar 
avseende avtalsreglering, tolkning och att föra kommunens talan. Styrelsen ansvarar för att 
utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska verksamhetsområdet samt för att 
verka och ansvara för utveckling och samordning av personaladministration inom 
kommunen. Ansvaret rymmer även rådgivning och biträde i personalfrågor inom andra 
nämnder samt utövande av det övergripande ansvaret gällande företagshälsovård, 
arbetarskydd, samverkan, jämställdhets-, mångfalds- och antidiskrimineringsarbete. 
Styrelsen har enligt reglementet också bl a att upprätta personalredovisning samt erforderlig 
löne- och personalstatistik. 
 
Centralt vid ledning och utveckling finns personalavdelningen samlad under personalchefen. 
Personalkonsulterna arbetar dels ut mot de respektive förvaltningarna, dels med mer 
övergripande strategiska frågor.  I den förra funktionen erbjuds stöd för chefer angående bl a  
lagen om anställningsskydd, arbetsmiljöregler och frågor kring rehabilitering m m, samt 
exempelvis analys av sjukfrånvaromönster och administrering/analys av medarbetar-
undersökningen.  Personalkonsultenterna fungerar också som föredragande i de respektive 
nämnderna när det gäller ärenden inom området.  När det gäller rekrytering sköts detta som 
regel i de respektive verksamheterna, i vissa fall med hjälp av rekryteringsfirmor.  

2.2. Kommunens mål på personalområdet 

 
Kommunfullmäktige tog i december 2013 beslut om portalparagrafen för ”Vision 2030” för 
Ystad kommun, och gav i samband med detta kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram texter 
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till de fem kärnområden som identifierats1. Kommunfullmäktige slår i budget 2016 fast ett 
antal övergripande och strategiska mål, som styrelse och nämnder brutit ner i sina 
målöversikter för året.  
 
Det övergripande mål som är av relevans i granskningen har bäring på ”en god 
personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare”. Till detta kommer ett nämndsövergripande strategiskt mål 
som slår fast att ”kompetensutvecklingen ska säkras”. 

2.3. Styrdokumentet Personalidé 

 
Kommunfullmäktige antog 2002 dokumentet Personalidé som anger den vilja och ambition 
som kommunen som arbetsgivare har i personalfrågor. I ingressen anges att: 
 

Ystads medborgare står i centrum för de behov och krav som ställs på Ystads 
kommun som arbetsgivare. 
 
Personalidén anger det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan kraven i 
verksamheten och dem vi är till för samt varje medarbetares behov och förväntningar 
på tillfredsställelse och utveckling i arbetet. 
 
Ystad Kommuns personalidé bygger på att varje medarbetare tar och ges ansvar för 
att de fastställda målen uppfylls. 

 
I Personalidén betonas vissa förutsättningar för detta: Mål måste vara tydliga och väl kända, 
och medarbetaren ska ha nödvändigt ansvar, befogenheter och kompetens. På området för 
ledarskap anges ett mål i form av att ledare ska ha maximalt 30 underställda, där ej 
särskilda skäl finns. 
 
Kommunstyrelsen gav i oktober 2015 kommundirektören i uppdrag att uppdatera 
personalidén med anledning av att kommunen nyligen beslutat om en ny vision för 2030. 
Enligt vad som framkommer i intervju är arbete påbörjat, och ambitionen är att personalidén 
framöver ska kommunicera mer av den värdegrund som ska vara rådande inom området. I 
måluppföljningsdokumentet framgår att förslag för beslut ska vara framtaget under 2016. 

2.4. Arbetsmiljöpolicy 

 
Arbetsmiljöpolicyn (KF november 2014) gäller för 2015-2019 och stipulerar två 
arbetsmiljömål: 
 

- Medarbetarna upplever att Ystads kommun erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Det 
råder en god arbetsmiljö vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden. 

- Medarbetarna känner väl till varför det är viktigt med en god arbetsmiljö samt vad 
lagstiftningen ställer för krav. Därför ses arbetsmiljöpolicyn och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ett enkelt och självklart verktyg i den dagliga arbetsrutinen. 
 

Vidare beskriver policyn vilka roller och ansvar som åligger kommunfullmäktige, nämnden, 
förvaltningschefen, arbetsledaren och arbetstagaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

                                                
1 Tillväxt, Miljö, Kultur, Utbildning samt Vård &Omsorg 
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2.5. Övriga styrande och stödjande dokument 

 
Principer och processer för lönebildningen finns beskrivna i dokumentet Lönebildning i Ystad 
kommun (Personalavdelningen 2014, även hanterat i den kommunövergripande 
samverkansgruppen). Till detta kommer olika stödjande dokument, såsom 
Rehabiliteringsprocess och rehabiliteringspolicy (KF november 2008). 

2.6. Nämnderas styrning 

 
De granskade nämnderna har för sina respektive verksamheter brutit ned det 
kommunövergripande målet i sina respektive måluppföljningsdokument för 2016 enligt 
schemat nedan. 
 
 

 
 
Som framgår prioriteras bland annat uppdatering av Personalidén (Ledning och utveckling), 
behovsinriktad kompetensutveckling (Kultur och utbildning) samt kompetensbehovet, 
inflytandet och sjukfrånvaron (Social omsorg).  
 
Åtagandena och aktiviteterna hanteras på olika sätt i de respektive verksamheterna, bl a 
genom att de inkorporeras i verksamhetsplaner el dyl (social omsorg), är föremål för den 
årliga interna kontrollen (barn och utbildning 2015) eller hanteras i särskilda planer eller 
strategidokument. Inom social omsorg är utveckling av ledarskap och medarbetare ett av tre 
övergripande utvecklingsområden som identifierats i den övergripande utvecklingsplanen för 
2015-2018.  
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Pågående och planerade insatser inom områdena för kompetensutveckling, 
personalförsörjning och arbetsrelaterad ohälsa m m beskrivs löpande i de avsnitt som följer.  

2.7. Kommentarer 

 
Vi konstaterar att styrelsen och de granskade nämnderna brutit ner budgetmålet i relevanta 
åtaganden för verksamhetsåret. Enligt vad som framkommer i intervjuerna ter sig den 
centraliserade personalfunktionen på ett gott sätt stödja de respektive nämnderna och 
förvaltningarna i sitt stödjande och uppföljande arbete. 

3. Uppföljning och återrapportering 

3.1. Återrapportering 

 
Budgetmålen på personalområdet följs upp inom ramen för den gängse tertialvisa 
måluppföljningen. Under nämnderna som ansvarar för stora personalgrupper sker vid sidan 
av detta kontinuerlig återrapportering kring personalfrågor. För utbildningsnämnden gör 
personalkonsult varannan månad en mer utförlig dragning av personalrelaterade frågor. 
Vidare framgår av uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan att nämnden regelbundet 
har fått information genom att förvaltningens chef för administration och bemanning träffat 
nämnden regelbundet och redovisat aktuellt personalläge och utmaningar i verksamheten. 
 
Motsvarande sker inom socialnämnden, där nämnden kvartalsvis får en personalrapport som 
även presenteras av personalkonsulent vid mötet. Rapporten bygger, utifrån nämndens 
särskilda begäran, på statistik kring bl a frisknärvaro och övertid. I februari 2016 
presenterades nämnden en fördjupad analys avseende sjukfrånvaron (se längre fram). 

3.2. Medarbetarundersökning  

 
Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år (senast 2015) och avser genom måttet 
NMI att fånga hur medarbetarna uppfattar kommunen som arbetsgivare. Inom social omsorg 
är det sammanlagda NMI-resultatet oförändrat i jämförelse med 2013 års mätning (3,8). För 
övriga förvaltningar ses en viss förbättring.2 I sammanställningen för 2015 pekas följande 
frågor ut som angelägna förbättringsområden, med anledning av låga och/eller försämrade 
resultat:  

- Upplevd stress 
- Befarat psykosomatiska besvär 
- Kopplingen prestation och lönesättning 
- Chefens kommunikation och konflikthantering 
- Kringarbetsuppgifter 
- Uppdragets rimlighet i tid och omfattning 
- Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan 

 

                                                
2 Ledning och utveckling: från 3,8 till 4,1. Kultur och utbildning: från 3,8 till 3,9. Samhällsbyggnad: från 
3,7 till 3,8. 
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När det gäller den sista punkten påtalas i sammanställningen att det finns stora skillnader 
mellan förvaltningarna med avseende på om utvecklingsplaner upprättas och om 
medarbetarsamtalen upplevs som meningsfulla. 

3.3. Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn 

 
Arbetsmiljöpolicyns första mål (kring stimulerande och god arbetsmiljö) följs upp i den 
biannuala medarbetarundersökningen. I 2015 års medarbetarundersökning uppgick NMI3 för 
arbetsmiljön minst till policyns målsättning (4,0) i alla förvaltningar.  Det andra 
arbetsmiljömålet (kring medvetenhet i arbetsmiljöfrågor och -lagstiftning) fångas i den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (ej ännu färdigställd för 2015). 

3.4. Kommentarer 

Nämnderna med stora personalvolymer uppdateras kontinuerligt i relevanta frågor på 
personalområdet. Utifrån vad som framkommer finns ett aktivt intresse för frågorna, och vi 
konstaterar att nämnderna formulerar uppdrag utifrån det som framkommer i 
personalfrågorna under året. 
 
Vi noterar från 2015 års medarbetarundersökning att nöjd medarbetarindex överlag visar 
förbättringar från föregående år. angående utvecklingsområden noterar vi särskilt det faktum 
att frågor kring allmän ledarkompetens (kommunikation och konflikthantering) lyfts upp som 
ett område i behov av förbättring. Särskilt nämnvärt är också de förvaltningsmässiga 
skillnader som poängteras avseende infrastrukturen för medarbetarens utveckling 
(utvecklingsplaner och medarbetarsamtal). 
 
Vi konstaterar att rapporten från medarbetarundersökningen anger ett felaktigt värde för 
Ystad kommun totalt vad gäller NMI för arbetsmiljön (4,2, bör vara 4,0 försåvitt de 
förvaltningsrespektive siffrorna är rätt). 

4. Personalförsörjning 

 
Situationen avseende socialsekreterare inom barnavårdsområdet följer av allt att döma den 
generella trenden i landets kommuner, med svårigheter att rekrytera och behålla erfaren 
personal inom myndighetsutövningen. Från ledningens håll påpekas dock att Ystad inte 
upplever problem av samma dignitet som många andra kommuner i detta hänseende. 
Genomgående betonas i intervjuerna dock att det finns problem att trygga försörjningen av 
undersköterskor inom vård och omsorg. Från ledningens såväl som från fackligt håll ges 
uttryck för att denna problematik medvetandegjorts och agerats på från såväl förvaltningens 
som personalavdelningens sida. Bland annat påpekas att verksamheten har en aktiv strategi 
att tidigt möta potentiell arbetskraft, t ex i kommunens skolor. 
 
När det gäller jourtjänstgöring inom omsorgen lägger timvikarier in sina tillgängliga tider i 
planeringsverktyget. För helgtjänstgöring ska man enligt vad som framkommer lägga in sig 
varannan helg. Från fackligt håll påpekas att de timmar man gör sig tillgänglig för helgarbete 
bör avlönas, då det leder till att man kan tvingas säga nej till andra arbeten om man gjort sig 
tillgänglig. 
 

                                                
3 Nöjd medarbetarindex. 
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Genomgående i intervjuerna påtalas att Ystad har en utpräglat lokal arbetsmarknad vad 
gäller de breda personalgrupperna. Detta har såväl fördelar (t ex ur konkurrenssynpunkt och 
personalkontinuitet) som avigsidor (t ex i fall av expanderande rekryteringsbehov).  
 
Inom social omsorg uppges att man haft stora bekymmer avseende rekrytering till flera 
chefstjänster, med resultat att en extern rekryteringsfirma anlitats. Nämnden har löpande 
uppdateras om läget under 2015 och 2016. Från facklig företrädares sida påpekas att det i 
mycket liten utsträckning sker chefsrekrytering ur de egna leden, och att det är angeläget att 
driva ett arbete för att uppmuntra till detta på olika sätt.  
 
Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har ett arbete kring den framtida personal-
försörjningen inletts i form av utarbetandet av en rekryteringsstrategi; denna har för avsikt att 
fånga bl a hur fler ska studera till pedagogiska yrken och välja Ystad som arbetsgivare och 
bosättningskommun. Befintliga åtaganden – bl a aktiva insatser riktade mot vikarier, interna 
och externa samarbeten, samt utåtriktade informationsinsatser – föreslås utvecklas och 
kompletteras i flera avseenden, bl a med erbjudande om kompetenshöjande och fortbildande 
insatser för att kunna möta behov inom olika yrkeskategorier. 
 
På strategisk nivå betonas från centralt håll vikten av att ha ett kommunövergripande 
helhetsperspektiv på personalförsörjningen; det handlar om boende, pendling, barnomsorg 
osv. Här ges uttryck för en strävan att inlemma personalfrågorna i ett mer övergripande 
perspektiv kring Ystad som en attraktiv kommun för boende och arbete. 

4.1. Kommentarer 

Vi konstaterar att det i nämnderna finns en medvetenhet och viljekraft vad gäller att hantera 
utmaningarna avseende personalrekrytering, och att man med stöd av den centrala 
personalavdelningen på olika sätt vidtagit mått för att på sikt säkra en god personal-
försörjning. 
 
Frågan om förhållandena kring jourtjänstgöring inom social omsorg lyftes varken av fackliga 
företrädare eller av förvaltningsledningen fram som något avsevärt problemområde. 

5. Stöd och kompetensutveckling m m 

 
Det finns ingen kommungemensam introduktion för nya medarbetare eller chefer. Det finns 
heller inget gemensamt program för framtida eller nya ledare, och som har bäring på 
ledarstödjande insatser. Ansträngningarna är i detta avseende avhängiga av 
ambitionsnivåerna på de respektive förvaltningarna utifrån vad som framkommer i 
intervjuerna. Det uppges t ex att cheferna inom social omsorg erbjuds handledning i sitt 
ledaruppdrag, vilket då hanteras inom den egna förvaltningen. Exempel framkommer också 
på förvaltningsegna lösningar vad gäller introduktionsträffar för nyanställda; här finns bl a 
material framtaget inom samhällsbyggnad, där förvaltningschefen håller i introduktionen. 
 
Det finns dock en struktur för stöd i mer specifika chefsfrågor. Nya chefer erbjuds från 
personalavdelningen individuell information kring exempelvis arbetsmiljö-, rehabiliterings- 
och lönefrågor. I en särskild Handbok för introduktion av chefer finns en genomgång av 
vilken information som erbjuds från olika funktioner (chef, personalavdelning, 
ekonomiavdelning osv).  
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Från fackligt håll ges uttryck för att aktuella och förestående förändringar avseende chefer 
inom social omsorg innebär att organisatoriska problem kommer i dagen; växande enheter 
har kunnat hanteras av ett befintligt och erfaret chefsled, men den stora arbets- och 
ansvarsbelastningen i och med det stora antalet underordnade medför enligt uppgift 
avsevärda utmaningar för dessa chefers efterträdare. I socialnämndens rapportering under 
2015 har påtalats att personalenhetens stöd ut till första linjens chefer kommer att behöva 
förstärkas då förvaltningen omsätter ett stort antal personal. Statistik från social omsorg visar 
att närmare hälften av första linjens chefer har ansvar för över trettio medarbetare. Av 
tabellen nedan framgår att någon chef har över femtio underställda. Deviationerna från 
målvärdet i personalidén (max 30 underställda) förklaras från förvaltningens sida av 
avsaknaden av resurser. 
 

 
 

 
Inom social omsorg genomförs enligt vad som framkommer kompetensinventering vartannat 
år. Ett särskilt utvecklingsarbete har initierats inom socialpsykiatrin, bl a med sikte på 
kompetensutveckling och -försörjning. En strategi och handlingsplan, liksom en 
utbildningsplan, har arbetats fram för verksamheten i sydöstra Skåne. 
 
Inom kultur och utbildning poängteras från ledningens håll att den befintliga 
personalplaneringsprocessen ger goda förutsättningar för såväl kompetenssäkring som en 
säkerhet och framförhållning i bemanningsfrågorna. Enligt vad som uppges präglas 
processen – i jämförelse med tidigare – av en hög grad av kontinuitet under hela 
verksamhetsåret, vilket ses som en uppenbar fördel. 

5.1. Kommentarer 

Vi konstaterar att det finns stöd och information till chefer vad gäller specifika frågor såsom 
arbetsmiljö och lönefrågor m m, men att det brett påtalas ett behov av systematisk och 
strukturerad utveckling vad gäller mer generella ledarskapsfrågor. Kopplat till detta noterar vi 
att det inte heller finns något kommungemensamt program för Ystad kommuns framtida 
ledare. Tillvägagångssätten för introduktion av nyanställda skiljer sig av allt att döma 
avsevärt åt mellan de olika förvaltningarna. Vi konstaterar också att antalet underställda per 
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chef inom social omsorg i stor utsträckning överstiger målvärdet som anges i rådande 
Personalidé. 

6. Sjukfrånvaro 

Stöd i arbetet med att hantera arbetsrelaterad ohälsa finns i det tidigare nämnda kommun-
övergripande dokumentet Rehabiliteringsprocess och rehabiliteringspolicy, riktad till chefer i 
de respektive verksamheterna. Här beskrivs bl a vilken övergripande policy och vilka mål 
som råder på området, samt hur ansvarsfördelning Verksamhetsstöd på området finns i form 
av systemet Adato, som erbjuder verktyg för dokumentation, bevakning och uppföljning i 
rehabiliteringsärenden. 
 
Statistiken i kommun- och landstingsdatabasen Kolada visar att sjukfrånvaron bland 
anställda i Ystad kommun (6,2 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid) ligger en bit under 
medianvärdet för Sveriges kommuner (6,8 procent), vilket illustreras i stapeldiagrammet 
nedan. 
 

 
 
Liksom i andra kommuner möter verksamheterna inom social omsorg särskilda utmaningar 
vad gäller utvecklingen av sjukfrånvaron. Personalläget, inklusive sjukstatistik, föredras som 
nämnts regelbundet till nämnden. I början av 2016 presenterades för nämnden en fördjupad 
analys av sjukskrivningsmönstren inom social omsorg. Sjukfrånvaron totalt inom social 
omsorg 2015 visar en ökning på runt 12 procent jämfört med föregående år (från 7,6 till 8,5 
procent). En något större del av ökningen kan tillskrivas de långa sjukfallen, den mest 
ökande gruppen består av medarbetare mellan 30 och 49 år, och kvinnor. I linje med den 
nationella utvecklingen är det psykisk ohälsa och muskuloskeletala besvär som står för den 
avsevärt största delen av frånvaroorsakerna.  
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I diagrammet bredvid framgår att det 
finns avsevärda skillnader mellan de 
olika avdelningarna inom social 
omsorg. Vård och omsorg möter de 
avsevärt största problemen i 
sjukskrivningshänseende. Inom 
funktionsnedsättning och social-
psykiatri märks en viss nedgång i 
sjukskrivningstalen mellan 2014 och 
2015. Den största ökningen märks 
inom individ och familj, om än från 
en relativt sett låg sjukskrivnings-
nivå.  

  Uppgifter från sjukfrånvaroanalys social omsorg, februari 2016 
 

Från fackligt håll poängteras kopplingen mellan sjukskrivningar och ett ansträngt 
personalläge som bottnar bl a i få vikarier (vård- och omsorg) och svårt rekryteringsläge 
(barn- och familjesidan). Från detta håll välkomnas att man i nämnd och förvaltning ägnat 
sjukskrivningsfrågorna en växande uppmärksamhet på senare tid. 
 
Nämnden gav i februari 2016 socialchefen i uppdrag att senast i juni ha tagit fram en 
handlingsplan för ökad frisknärvaro inklusive kostnadsberäkning.  

6.1. Kommentarer 

I nationell jämförelse ter sig sjukskrivningsnivån i Ystad kommun vara måttlig. Utvecklingen 
och situationen inom vissa delar av social omsorg är sådan att särskilt fokus kan vara 
motiverat. Vi konstaterar att nämnden härvidlag har följt utvecklingen och med anledning av 
resultaten initierat ett utvecklingsarbete för att förbättra läget vad gäller sjukskrivning inom 
förvaltningen. 
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7. Samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 
Vår samlade bedömning är att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt bedriver ett aktivt 
arbete med bäring på kommunfullmäktiges mål angående Ystad kommun som en attraktiv 
arbetsgivare. Organisationen på personalområdet ter sig ändamålsenlig utifrån uppdraget. 
Nämnderna har formulerat relevanta åtaganden på personalområdet för verksamhetsåret, 
håller sig kontinuerligt uppdaterade i angelägna och aktuella personalfrågor, och har i olika 
avseenden initierat utvecklingsarbete inom dessa områden. Vi bedömer dock att det finns 
behov av att hitta former för kommunövergripande kompetensutveckling för nuvarande och 
potentiella framtida ledare med utgångspunkt i aktuella och framtida utmaningar som 
chefsleden på olika nivåer har att hantera. Vi bedömer också att situationen med ledare med 
ett stort antal underställda utgör en verksamhetsrisk. 
 
 Vilka styrdokument finns på personalområdet, och i vilken mån har de bäring på 

kommunfullmäktiges mål? I vilken mån är styrdokument tillämpade inom 
verksamheterna?  

Styrelsen och nämnderna har brutit ner det övergripande målet på personalpolitikens 
område, och har i flera avseenden initierat utvecklingsarbeten med bäring på de frågor 
som ansetts prioriteringsvärda; detta gäller bl a framskrivningen av en ny 
kommungemensam personalidé (kommunstyrelsen), sjukskrivningsreducerande åtgärder 
(socialnämnden) och strategiskt arbete i rekryteringshänseende (barn- och 
utbildningsnämnden). Enligt vad som framkommer är den ännu rådande personalidén 
från 2002 i begränsad utsträckning ett levande styrdokument. 

 Hur fördelas ansvaret för personalfrågor mellan central nivå och de respektive 
nämnderna/verksamheterna?  

Ansvarsfördelningen och samverkan mellan den centrala personalfunktionen och de 
respektive förvaltningarna ter sig utifrån vad som framkommer i granskningen vara tydlig 
och i allt väsentligt ändamålsenlig. 

 Vilka strategier tillämpas för att trygga personalförsörjningen? 

I det strategiska arbetet uttalas att personalförsörjningen bör ses i ett större sammanhang 
av kommunens attraktivitet avseende bl a boende, pendling och omsorg. Under de 
personalintensiva nämnderna finns exempel på såväl strategiskt som operativt arbete för 
att tillförsäkra att verksamheterna kan rekrytera inför framtiden. Här kan nämnas att en 
rekryteringsstrategi har arbetats fram inom Barn och utbildning, och att utåtriktade 
insatser genomförs för att attrahera framtida arbetskraft inom bl a vård och omsorg. 

 Vilka strategier tillämpas för att tillförsäkra relevant kompetensutveckling för såväl 
chefer som medarbetare, och vilka insatser vidtas för att tillvarata medarbetarnas 
kompetens?  

Medarbetarnas fortbildningsbehov ter sig bli föremål för systematisk sammanställning 
och insatser inom såväl social omsorg som barn och utbildning. Det finns dock ingen 
kommunövergripande struktur för introduktion av nya medarbetare eller chefer. 
Avsaknaden av kommungemensam struktur för ledarstöd till nya och framtida chefer 
lämnar till den enskilda förvaltningen att rusta organisationen och ledarskapet inför 
framtiden. Detta medför enligt vår bedömning en risk att inte kunna tillförsäkra 
rekryteringen och kontinuiteten i chefsleden på längre sikt. Till detta ska läggas att antalet 
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underställda per chef inom social omsorg i stor utsträckning överstiger det målvärde som 
anges i kommunens övergripande styrdokument på området. 

 Vilka mått vidtas för att minska sjukfrånvaron? 

Styrning och stöd på området för kommunens arbetslivsinriktade rehabilitering finns 
dokumenterad i en särskild policy- och processbeskrivning. På förekommen anledning 
har socialnämnden skärpt bevakningen på ohälsoområdet, och initierat ett 
utvecklingsarbete som ska ha tagit form under första halvåret 2016. 

 Finns det en tillfredsställande rekrytering, bemanning och arbetssituation gällande 
jourtjänstgöring inom socialtjänstens område? 

I granskningen lyfter de intervjuade från fackligt respektive förvaltningshåll inte upp 
någon avsevärd problematik kopplad till förhållandena kring jourtjänstgöring inom social 
omsorg, undantaget att förhållandena kring timvikariernas uppbokning lyfts fram som ett 
problemområde från fackligt håll. 

 Vilken uppföljning sker av relevanta mått på personalområdet? Vilken 
återrapportering sker till nämnder, styrelse och fullmäktige avseende åtaganden på 
personalområdet? 

Nämnderna med stora personalvolymer uppdateras kontinuerligt i relevanta frågor på 
personalområdet. Utifrån vad som framkommer finns ett aktivt intresse för frågorna, och 
vi konstaterar att nämnderna formulerar uppdrag utifrån det som framkommer i 
personalfrågorna under året. Kommunfullmäktiges mål på personalområdet följs upp och 
återrapporteras till vederbörlig politisk nivå i den gängse och löpande rapporteringen 
under verksamhetsåret. 

8. Identifierade förbättringsområden  

Utifrån vad som framkommer i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 
 Inventera behovet av ledarskapsutveckling för befintliga och potentiella chefer inom 

kommunens verksamheter, och finna former för att tillgodose detta behov. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 
 
 Fortsatt och löpande följa utveckling och behov kopplade till väsentliga personalpolitiska 

frågor såsom sjukfrånvaro och personalförsörjning inom de respektive ansvarsområdena. 

Socialnämnden rekommenderas att: 
 
 Initiera en analys av risker, konsekvenser och möjliga åtgärder med anledning av 

situationen med ett stort antal underställda per chef. 

Ystad den 12 maj 2016 

 

Erik Wesser   
EY 
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Källförteckning 

 
Intervjuer 
 
Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Clas Martinsson, personalchef 

Christer Olofsson, förvaltningschef Kultur och Utbildning  

Liselotte Granberg, personalkonsult Kultur och utbildning 

Dan Kjellsson, förvaltningschef Social omsorg  

Fackliga representanter för Kommunal (telefonintervju) 

Facklig representant för SSR (telefonintervju) 

Facklig representant för Lärarförbundet har tillfrågats men ej hörts av 

 


