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1 Sammanfattning 
Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 
säkerställer kompetensförsörjningen samt hur de arbetar med sjuktal. Syftet med 
granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har en tillfredsställande styrning och uppföljning av 
kompetensförsörjningen samt hur de arbetar med sjuktal. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Utmaningar att besätta vakanta tjänster i förskola, fritidshem, skola samt vård och 
omsorg, är enormt i hela landet, så också i Vetlanda kommun. HR-avdelningen har 
tagit fram ett HR-strategiskt program som stipulerar hur kommunen ska arbeta med att 
säkerställa kompetensförsörjningen i kommunens verksamheter. Nämnderna har även 
tagit fram egna program för att säkra personalförsörjningen och kompetensutveckling 
inom förvaltningarna. Barn- och utbildningsnämnden bör dock uppdatera sitt program 
årligen eller oftare vid behov.  

HR-avdelningen genomför årligen personalförsörjningsprognoser för att 
verksamheterna ska vara väl förberedda och kunna planera för kommande behov och 
förändringar. På grund av den ansträngda situationen gällande kompetensförsörjning 
kan det bli aktuellt både för barn- och utbildningsnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter att hitta nya sätt att planera, organisera och använda 
sig av de resurser som finns inom verksamheternas. 

Det finns kommunövergripande dokument gällande rehabilitering av medarbetare som 
är sjukskrivna. Vid samtal med HR-avdelningen framkommer dock att processen 
endast efterlevs till viss del och att det pågår ett projekt där HR-avdelningen ska träffa 
samtliga chefer och gå igenom processen för att cheferna ska få en bättre förståelse 
för processen och dess betydelse. HR-avdelningen har genomfört analyser till den 
förändrade sjukfrånvaron där ej närvarande chef, ej hälsosamma scheman och brist på 
delaktighet var de främsta faktorerna. Någon analys har inte genomförts på 
nämndsnivå. 

Utifrån granskningen har vi identifierat ett par förbättringsområden för 
kommunstyrelsen/nämndernas verksamhet. Vi rekommenderar följande:  

— att barn- och utbildningsnämnden årligen uppdaterar handlingsplanen för 
kompetensförsörjning samt att de i planen, om det anses lämpligt, tillfoga aktivitet 
kopplad till under vilka förutsättningar och på vilket sätt kommunen kan stödja 
personal som vill kompetensutveckla sig för att nå legitimation och/eller behörighet 

— att nämnderna genomför egna analyser av orsaken till förändrad sjukfrånvaro 
— att kommunstyrelsen och nämnderna gör en uppföljning av den 

kommunövergripande rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att rutinerna 
efterlevs och om processen resulterar i önskad effekt 

— att vård- och omsorgsnämnden följer upp förvaltningens arbete med att ta fram en 
plan för introduktion av chefer, detta är av vikt för att få en stabilitet i organisationen. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen 
säkerställer kompetensförsörjningen samt hur de arbetar med sjuktal.  

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och 
kompetensutveckling. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att systematiskt 
analysera vilken kompetens kommunen behöver på kort och på lång sikt för att klara 
sina nuvarande och framtida uppgifter. Att ha tillgång till personal i tillräcklig omfattning 
och med rätt kompetens är av stor betydelse för en god kvalitet i verksamheten. Stora 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och 
landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Utan en 
kvalitetssäkrad tillgång till personal finns en risk att kvaliteten i verksamheten inte kan 
upprätthållas.  

En nationell trend är att sjukfrånvaron ökar och Vetlanda kommun är inget undantag. I 
kommunen ökade det totala antalet sjukfrånvarodagar första halvåret 2017 med 915 
dagar till 40 737 dagar jämfört med samma period 2016 då antalet dagar var 39 822 
vilket även innebär en högre kostnad för kommunen.  

Utifrån ovanstående samt genom sin riskanalys anser revisorerna Vetlanda kommun 
att det är väsentligt att granska Kommunstyrelsens, Barn- och utbildningsnämndens 
samt Vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
och arbete med sjuktalen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsen, Vård- och 
omsorgsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden har en tillfredsställande styrning 
och uppföljning av kompetensförsörjningen samt hur de arbetar med sjuktal.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

─ Finns det strategier och handlingsplaner för att säkerställa kompetensförsörjning 
på kort och lång sikt? 

─ Har styrelsen och nämnderna, på ett övergripande plan, sammanställt och 
analyserat det nuvarande kompetensutvecklingsbehovet och det framtida 
kompetensbehovet?  

─ Vilka insatser genomförs för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt? 

─ Vilka utmaningar står kommunen inför vad gäller personalförsörjning, rekrytering 
av nyckelpositioner och bibehållande av nyckelkompetenser?  

─ Finns ändamålsenliga och kommunövergripande policyer, mål och riktlinjer 
gällande kort- och långsiktig sjukfrånvaro och hur efterlevs dessa?  

─ Vilket arbete görs för att förebygga sjukfrånvaro? 
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─ Har kommunstyrelsen och nämnderna genomfört någon övergripande analys av 
orsakerna till den ökade sjukfrånvaron? Vilka åtgärder har vidtagits utifrån 
analyserna? 

Granskningen omfattar Kommunstyrelsens, Barn- och utbildningsnämndens samt 
Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjning samt arbete med sjuktal. 

 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

─ kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 

─ skollagen (2010:800) 2 kap. 11-14, 34 §§ 

─ tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

─ arbetsmiljöverket AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete 

─ arbetsmiljöverket AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

─ Dokumentstudier 
─ Intervjuer med barn- och utbildningsnämndens presidium, barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef, elevhälsochef, urval av rektorer, 
grundskollärare och medarbetare inom elevhälsan. 

─ Intervjuer med vård- och omsorgsnämndens presidium, vård- och 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef, funktionschefer och områdeschefer. 

─ Intervju med HR-avdelningens chef och HR-konsulter kopplade till barn- och 
utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen 

─ Intervju med kommunchef 
 

Rapporten är faktakontrollerad av Eva Gustavsson, chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, Marianne Karlsson chef för vård- och omsorgsförvaltningen 
samt Laszlo Pálffy HR-chef. 

3 Styrdokument/reglering 
3.1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning får bedriva undervisningen”, enligt 2 kap. 13 § skollagen. I fritidshemmet 
och förskolan får det också finnas annan personal med utbildning som lämpar sig för 
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att barnens och elevernas utveckling ska främjas, till exempel barnskötare. Kommunen 
avgör själv förhållandet mellan förskollärare och annan personal. Uppdrag i läroplanen 
riktar sig dock direkt till förskollärare och andelen måste därför vara så stor att dessa 
specifika arbetsuppgifter kan genomföras. 

Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få sätta betyg. Det 
gäller också för att kunna anställas utan tidsbegränsning. Reglerna gäller med 
undantag för bland annat modersmålslärare och yrkeslärare i gymnasiet. 
Övergångsregler gäller för lärare i grund- och gymnasiesärskola. 

Om det inte finns någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det 
finns något annat särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa 
förbehåll. Läraren ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor 
utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 
2 kap. 18 § SkolL) Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder. Om det handlar 
om längre än sex månader ska huvudmannen först fatta beslut. 

Betyg får bara sättas av legitimerad lärare. Om en icke-legitimerad lärare bedriver 
undervisning ska betyg sättas tillsammans med legitimerad lärare. Vid oenighet sätter 
den legitimerade lärare betyget såtillvida vederbörande är ämnesbehörig, annars 
rektor. 

Vid varje förskole- och skolenhet ska det också finnas en förskolechef respektive en 
rektor. För att få anställas som sådan krävs att personen i fråga ”genom utbildning och 
erfarenhet har pedagogisk insikt”. (2 kap. 11 § SkolL) 

Andra yrkesgrupper som ska finnas i skolan och som det ställs specifika krav på för att 
kunna anställas är studie- och yrkesvägledare, skolläkare, skolsköterska, psykolog 
kurator och personal som kan tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser. 

3.1.2 Vård- och omsorgsnämnden 
I den lagstiftning som verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnden ska följa 
stipuleras att personal inom äldre- och funktionsomsorgen ska ha den utbildning och 
erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna. Det är arbetsgivarens ansvar att 
personalen har rätt kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

Av 3 kap. 3 § andra stycket SoL framgår att för utförande av socialnämndens insatser 
inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Bestämmelsen är allmänt formulerad men syftar till att framhålla hur viktigt det är att 
upprätthålla en hög kompetens och välja personer med lämplig bakgrund och 
personlighet för yrken inom socialtjänsten. 

Enligt HSL 1 kap. 2 e § ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas den 
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. 
Vidare stipuleras i LSS att verksamheten ska vara av god kvalitet […]. För verksamhet 
enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en 
god service och omvårdnad ska kunna ges.  

Det som stipuleras i de lagar som vård- och omsorgsnämnden verksamheter ska följa 
sätter höga krav på att arbetsgivaren tillsätter de yrkesgrupper som behövs för de 
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insatser som ska utföras och att den både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv 
arbetar med kompetensförsörjningen inom förvaltningen. 

 

4 Resultat 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2015, § 145, om en personalpolicy. 
Policyn består av fyra delar, medarbetare och chef, jämställdhet och mångfald, 
kompetens och rekrytering samt hälsa, den beskriver de värderingar och 
förhållningssätt som är viktiga både i relationer mellan arbetskamrater på kommunens 
arbetsplatser och till de människor som kommunens medarbetare möter i arbetslivet. 
Det arbete som sker med kompetensförsörjning och sjuktal speglas i policyn.  

På en övergripande nivå finns dokumentet Vetlanda och dess bolag- HR-strategiskt 
program 2017-2020 som består av åtgärder och aktiviteter vilka grundar sig på den 
värdegrund och vision som stipuleras i personalpolicyn. HR-strategin har till syfte att 
sammantaget styra kommunens arbete med att anställa, utveckla, bruka och avveckla 
de mänskliga resurserna som kommunens verksamhet bygger på. Dokumentet är 
uppdelat i områden, de områden som har bäring på denna granskning presenteras i 
styckena nedan.    

4.1 Kompetensförsörjning  

4.1.1 Strategier och handlingsplaner 

4.1.1.1 Övergripande 
I det HR-strategiska programmet, stipuleras mål gällande rekrytering och kompetens; 

─ Attrahera nya medarbetare genom att vända sig till nya målgrupper och nätverk 
i samhället 

─ Vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för minskad personalomsättning 
─ Skapa förutsättningar för att effektivisera rekryterings- och 

bemanningsprocessen 
─ År 2020 ska all Vetlanda kommuns korttidsrekrytering gå via 

bemanningsenheten 
─ Öka antalet medarbetare som anställs med rätt kompetens utifrån 

kompetensanalys 
─ Ge förutsättningar för att chefer och medarbetare kompetensutvecklas i sina 

yrkesprofessioner och skapa förutsättningar till intern karriärsutveckling  
─ Behålla kompetens inom verksamheterna genom stabilitet och minskad 

personalomsättning 
HR-avdelningen har även tagit fram aktiviteter som har olika prioritet under olika ån då 
programmet gäller. Att utveckla en övergripande rekryteringsstrategi för Vetlanda 
kommun, utveckla kommunens hemsida ”jobba hos oss” och vidareutveckla 
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praktikplatser och examensarbeten för högskolestudenter är exempel på dessa 
aktiviteter. 
Kommunen har tillsatt en ny tjänst som arbetar enbart med marknadsföring, detta för 
att marknadsföra sig på olika plattformar för att nå ut till olika målgrupper beroendes på 
vilken tjänst som ska tillsättas. Marknadsföring sker främst ute på skolor, på mässor 
och på sociala medier, som Facebook och Linkedin. I april 2018 anställdes även en 
kommunövergripande kommunikatör som arbetar med annonsering av tjänster. På 
grund av den korta tid funktionen har funnits inom kommunen har man inte sett någon 
effekt än. 
Vetlanda kommun arbetar med projektet ”aktiv matchning” som är ett projekt med 
målgrupp invandrare, gärna med högre utbildning, som är ”jobbredy”. Projektet har 
under det första året av två fått ut 104 personer i olika typer av anställning inom 
kommunens verksamheter. Kommunen arbetar även rekryteringsmässigt med 
ytterligare ett projekt, Jobbresan – ett helhetsgrepp, för kvinnor med utländsk 
bakgrund, med stöd från det svenska ESF-rådet. Dessa individer är inte ”jobbredy” 
utan projektet är en förberedelse för arbeten mot vård och omsorg samt kost- och 
städverksamheten. Vetlanda kommun är projektägare och samarbete sker tillsammans 
med Sävsjö och Uppvidinge kommuner, Arbetsförmedlingen är medfinansiärer. 
Projektet är precis uppstartat och har således inte gett någon effekt än. 
Kommunen har ett kommunövergripande projekt ”ledarutveckling över gränserna”, som 
är en utbildning för medarbetare inom Vetlanda som vill utbilda sig till chefer/ledare, en 
utbildning som pågår i ett år. HR-avdelningen framför att det finns ett stort intresse för 
utbildningen; statistiken visar att 65 procent av de som har läst utbildningen senare 
arbetar som chefer, antingen i Vetlanda kommun eller externt. 

4.1.1.2 Barn- och utbildningsnämnden 
På barn- och utbildningsförvaltningen har en personalförsörjningsprognos för 2018-
2022 tagits fram. I prognosen framgår att ”barn och utbildningsförvaltningen har haft 
svårt att rekrytera till i stort sett samtliga yrkesgrupper under året 2017 och har även 
framöver ett omfattande rekryteringsbehov i stort sett över hela linjen. Detta då 
yrkesgrupperna som förvaltningen anställer för närvarande är bristyrken i hela riket. 
Exempel på tjänster som varit extra svåra att rekrytera till är förskolelärare, behöriga 
lärare, elevhälsopersonal och chefer/rektorer.” 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att låta förvaltningen ta fram ett ”Program 
för att säkra kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsförvaltningen”. 
Nämnden beslutade om programmet 2016-09-06. ”Syftet med programmet är att 
genom målinriktade satsningar och genom tydlig ansvarsfördelning underlätta och 
säkerställa rekrytering, för att leva upp till de mål och riktlinjer […], samt att ta vara på 
och utveckla medarbetarnas kompetens.” Barn- och utbildningsnämndens program 
fokuserar på områden som är specifika för nämndens uppdrag och som ligger utanför 
insatser som görs av HR och andra instanser på övergripande kommunal nivå. Till 
programmet finns en handlingsplan med angivna aktiviteter kopplad. I handlingsplanen 
framgår vad som ska göras, av vem, när det ska ske och när aktiviteten ska följas upp. 
Handlingsplanen är inte uppdaterad efter läsåret 2016/2017, men förvaltningschefen 
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menar att förvaltningen arbetar med de aktiviteter som framgår av planen. Presidiet 
framför att programmet kan behöva ses över. 

Intervjuade rektorer framför att Vetlanda stads geografiska förutsättningar, med 
förhållandevis långt avstånd till andra centralorter, försvårar rekrytering, men också gör 
att personalen, av samma skäl, stannar kvar. Förvaltningschefen lyfter särskilt fram 
vikten av att sticka ut, att ”visa på vad vi kan erbjuda som ingen annan gör”, som det 
formuleras i kompetensförsörjningsprogrammet.1 Det är viktigt att föra en diskussion 
med personalen om vad det är att ”sticka ut” och vad som är unikt med Vetlanda 
kommun, menar förvaltningschefen. Hon ger bland annat exempel på att förvaltningen 
använder sig av till exempel film på sociala medier, såsom Facebook och Linkedin, för 
rekrytering. 

I programmet för att säkra kompetensförsörjning inom barn- och 
utbildningsförvaltningen framgår i handlingsplanen aktiviteter som vidtas. Aktiviteterna 
är grupperade efter ett av fyra syften. Det handlar om att 

─ underlätta rekrytering, 

─ säkerställa att personalen behålls, 

─ att medarbetarnas kompetens tas till vara och 

─ utveckla och bredda personalens kompetens. 

Vi har redan nämnt betydelsen av att ”sticka ut”, till exempel vad gäller hur rekrytering 
sker och vilka kanaler som används. Den aspekt som upptar en stor del av 
diskussionen är löneläget. Det är förskollärarnas och lärarnas marknad. Det 
förhållandevis stora avståndet till andra centralorter upplevs alltså av rektorerna ha en 
dämpande effekt på befintliga lärare som skulle vilja Vetlanda för en annan kommun. I 
våra intervjuer har inte löneläget i kommunen tagits upp som ett större problem för 
kompetensförsörjningen. Intervjuade lärare påtalar dock risken för att lärare som 
arbetat länge i kommunen, men inte erbjudits karriärtjänster, missgynnas lönemässigt. 
I programmet talas om en ”aktiv och känd lönepolitik”. Någon rektor menar att man bör 
överväga att differentiera lönerna genom att betala högre lön till de medarbetare som 
väljer att arbeta på enheter till vilka det är svårt att rekrytera behörig personal. 

Av både handlingsplan och intervjuer lyfts vidare betydelsen av att ”uppmärksamma 
medarbetare” genom att ge dem ansvar och få möjlighet att utvecklas och använda sin 
kompetens. Detta sätt att tänka är också viktigt för möjliggöra för barn och elever att få 
likvärdig tillgång till olika kompetenser. 

Ytterligare en aktivitet handlar om utbildning, både att försöka få ”relevanta 
högskoleutbildningar till Vetlanda, men också att det finns möjlighet att läsa på distans. 
Det finns inom nämndens ansvarsområde ingen tydlig policy eller riktlinje för vad som 
gäller för lärare som vill kompetensutveckla sig för att uppnå legitimation eller 
ämnesbehörighet. Insatser har gjorts inom specifika yrkesgrupper såsom stöd för 

                                                
1 Ett område på kommunal nivå ”som påverkar intresset hos blivande medarbetare”. Program för att säkra 
kompetensförsörjning inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
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barnskötare att läsa upp till förskollärare2 och för lärare att läsa in 
specialpedagogexamen. Den sistnämnda satsningen har finansierats genom 
”statsbidrag för fortbildning inom specialpedagogik”. I hög grad handlar det om medel 
för inköp av läromedel och reskostnader och till ingen eller ringa del om studier på 
arbetstid. Någon övergripande ytterligare satsning har inte gjort förutom att personal 
kan delta i den statliga satsningen ”Lärarlyftet”. Enskilda rektorer har med sina egna 
medel för kompetensutveckling erbjudit lärare på individnivå att läsa in behörigheter. 
Rektorerna menar att det behövs övergripande riktlinjer på området. 

Vetlanda kommun marknadsför sig på kringliggande lärosäten och erbjuder 
praktikplatser åt lärarstuderanden. På gymnasieskolan har barn- och fritidsprogrammet 
startat upp igen, efter en tids vila.3 Vid höstterminsstarten 2018 började 25 elever på 
barn- och fritidsprogrammet, enligt gymnasiechefen. För att öka intresset för 
programmet har gymnasieskolan haft informationsinsatser till studie- och 
yrkesvägledare samt till vårdnadshavare och elever i årskurs 9. 

Presidiet informerar också att nämnden med rektorerna har initierat en diskussion om 
hur lärare som närmar sig pensionering eller är pensionerade skulle kunna motiveras 
att fortsätta att verka i skolan. 

4.1.1.3 Vård- och omsorgsnämnden 
På vård- och omsorgsförvaltningen har ledningsgruppen tagit fram en utbildningsplan 
som beskriver den kompetensutveckling som är prioriterad år 2018. Planen bygger 
dels på resultatet från kvalitetsårshjulets andra hållplats, kompetens och utveckling, där 
medarbetarna och personal tillsammans har inventerat förvaltningens behov av 
fortbildning och dels på utbildning som är beslutad på högre nivå (exempel brand och 
säkerhet). Utbildningsplanen för vård och omsorg 2018 är uppdelad i två delar: kvalitet 
i verksamheten samt personal och arbetsmiljö. Exempel på utbildningar i de två 
delarna är demens – förhållningsätt och bemötande, vilken lyftes vid hållplatsen 2017 
och förflyttningsteknik vilken samtliga medarbetare ska genomföra var tredje år. Planen 
stipulerar utbildning, omfattning, målgrupp, total kostnad, utförare och vem som har 
ansvar för att medarbetarna får den prioriterade utbildningen. Intervjuade 
tjänstepersoner menar att hållplatsen kompetens och utveckling är uppskattad bland 
medarbetarna, för att man där har chans att lyssna och fånga upp medarbetarnas 
åsikter, vilket gör att medarbetarna känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka 
sin kompetensutveckling. 

Det finns möjlighet att som undersköterska söka till ett program som innebär att man 
får läsa till sjuksköterska samtidigt som man har kvar sin anställning i Vetlanda 
kommun. Ett liknande program finns för de som är sjuksköterskor och önskar studera 
en specialistutbildning på halvfart och samtidigt arbetar halvtid på ordinarie tjänst i 
Vetlanda kommun med heltidsersättning.  

                                                
2 Under 2006 gjorde kommunen en utbildningssatsning där man som barnskötare fick möjlighet att läsa 
vidare till förskolelärare på Vetlanda lärcentrum. Inom förvaltningen pågår diskussionen om hur vi skulle 
kunna göra en sådan satsning igen, tyvärr har de närliggande högskolorna i dagsläget inte varit 
intresserade av att förlägga en utbildning till förskolelärare till Vetlanda, enligt verksamhetsutvecklare vid 
Barn och utbildning. 
3 Senast elever togs in på programmet var läsåret 2012/13 och de lämnade skolan efter läsåret 2014/2015 
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Utöver de planer och program som nämnts ovan finns det ingen dokumenterad 
handlingsplan för hur man ska säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång 
sikt. Det framkommer dock att de arbetar för att marknadsföra sig med hjälp av den 
kommungemensamma kommunikatören och genom den funktionen använda sig av 
olika marknadsföringskanaler för att nå ut till rätt målgrupp. Det kan röra sig om film 
som delas på sociala medier, likt Facebook och Instagram, hemtjänsten har även 
marknadsfört sig genom en film som visats på ICA.  

Genom förvaltningens samarbetsavtal med kringliggande lärosäten erbjuder de 
praktikplatser till studerande med relevant utbildning. Praktikplatserna har haft positiv 
effekt på rekryteringen av biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal som 
har valt att jobba inom kommunens verksamhet efter slutförda studier. Det upplevs 
dock inte varit så bra utbyte med universiteten vad gäller sjuksköterskor eller 
socionomer. 

På kommunens gymnasieskola finns vård- och omsorgsprogrammet som har ett 
samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsförmedling och fack. 
Förvaltningen är behjälplig vid kursupplägg och vid utbildning på programmet. Det 
bidrar till att man marknadsför sin verksamhet på skolan vilket förvaltningen hoppas 
ska attrahera eleverna att välja ett fortsatt arbete hos dem efter avslutade studier. 
Förutom marknadsföring på skolorna medverkar de även vid mässor och på 
kommungemensamma arrangemang som anordnas. Vid intervjuer med 
tjänstepersoner framkommer en oro för att ett lågt antal sökande till vård- och 
omsorgsprogrammet och ett lågt antal som går ut med godkända betyg samt att få av 
de med godkända betyg väljer fortsatt arbete på vård- och omsorgsförvaltningen.  

4.1.1.4 Bedömning 
Vi bedömer att det på kommunövergripande nivå och vid de granskade nämnderna 
finns strategier och handlingsplaner som syftar till att säkra kompetensförsörjningen. 
Det är angeläget att dokumenten utvärderas och uppdateras så att de åtgärder som 
vidtas blir ändamålsenliga och är effektiva. 

Nämnderna vidtar åtgärder inom en rad områden som både berör rekrytering av ny 
personal och insatser för att befintlig personal ska stanna kvar. Även frågan om hur 
personal i slutet av sin arbetskarriär kan beredas möjlighet att försätta att arbeta har 
lyfts på nämndnivå. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna vidtar åtgärder. Barn- och 
utbildningsnämnden bör analysera om och hur nämnden kan tydliggöra förutsättningar 
för personal som vill vidareutbilda sig så att de erhåller behörighet och legitimation. 

 

4.1.2 Nuvarande kompetensutvecklingsbehov och framtida kompetensbehov 

4.1.2.1 Övergripande 
Vetlanda kommun gör varje år en inventering av personalförsörjningsbehovet för att 
kommunen ska ha en framförhållning inför kommande pensionsavgångar och 
nyrekryteringar samt att analysera föregående års rekryteringsläge. Syftet är att 
verksamheterna ska vara väl förberedda och kunna planera inför ökat eller minskat 
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personalbehov, samt att få en överblick över tidigare år. En del av inventeringen består 
av att fundera på de framtida förändringar verksamheterna står inför och hur 
verksamheterna arbetar för attrahera individer att söka tjänsterna i de kommunala 
verksamheterna. 

Under 2017 hade Vetlanda kommun en personalomsättning motsvarande 12 procent 
(272 tillsvidareanställda medarbetare). 9,7 procent av dessa avslutade sin anställning 
på egen begäran och 2,7 procent gick i pension4. Pensionsavgångar är en förändring 
som är väntad och ses därför inte som ett problem i de mindre förvaltningarna. 
Däremot leder pensionsavgångar i de större förvaltningarna (barn- och 
utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen) till ytterligare 
rekryteringsbehov, då det redan är ett ansträngt läge är det inte lätt att ersätta 
medarbetare som når pensionsålder. 

Barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen har stora 
rekryteringsbehov inom flertalet yrkesgrupper, vilket vi kan läsa mer om nedan. Övriga 
förvaltningar har också svårt att rekrytera med rätt kompetens och önskad erfarenhet 
när rekryteringsbehov uppstår. I rapporter framtagna av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) rapporteras att svårigheterna att rekrytera förväntas fortsätta och inte 
vända inom en femårsperiod.  

4.1.2.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är rekryteringsbehoven stora 
både nu och i framtiden inom flera yrkeskategorier, till exempel lärare, förskollärare, 
barnskötare och skolpsykologer.  

Inom kategorin lärare är det, enligt intervjuade rektorer, främst lärare i matematik och 
naturorienterande ämnen, men också svenska som andraspråk och teknik nämns samt 
lärare med specialpedagogisk kompetens. Nämndens presidium menar dock att 
kommunen har kunnat rekrytera rektorer, även om det vore önskvärt att de stannade 
längre på sina poster. I personalprognosen 2018/2022 framkommer dock att 2017 var 
ett tufft år för gymnasieskolan då personalomsättningen låg på 40 procent bland 
rektorerna. 

Barn- och utbildningsnämnden har av förvaltningen begärt att årligen vid läsårsstarten 
få en redovisning av hur behörighetssituationen ser ut. Vid höstterminsstarten 2017 
angav skolledarna att i genomsnitt 83,16 procent av lärarna var legitimerade och av 
dessa satte drygt fyra procent betyg i ämnen som de inte var behöriga i. De ämnen 
som är svårast att bemanna med legitimerade och behöriga lärare är primärt de 
praktiskt-estetiska ämnena, men också idrott- och hälsa, hem- och konsumentkunskap, 
matematik, naturorienterande ämnen, spanska och teknik. Andelen behöriga lärare var 
som lägst vid Landsbros skolas högstadium och Björkö skola. Vid tre enheter var alla 
lärare legitimerade även om de i något fall satte betyg i ämnen som de inte var 
behöriga i. Vid höstterminsstarten 2018 hade läget försämrats och andelen 
legitimerade och behöriga lärare hade sjunkit till 73 procent. Av de legitimerade lärarna 
undervisar och sätter åtta procent betyg i ämnen som de inte är behöriga i. Lägst andel 
                                                
4 42 procent av de som gick i pension var yngre än 65 år, 45 procent var 65 år och 13 procent var 66-67 
år. 
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legitimerade och behöriga lärare finns det vid Ramkvilla skola 1-6 (50 procent) och 
högst vid Holsby skola, som var den enda skola vid vilken alla var legitimerade och 
behöriga. Ämnen som är särskilt svåra att rekrytera behöriga lärare inom var desamma 
som året innan. 

Under den närmaste femårsperioden från 2018-2022 kommer 93 tillsvidareanställda 
inom barn och utbildningsförvaltningen att gå i pension. Av dessa är de flesta personal 
inom förskolan och lärare, men även personal inom skolhälsovård, resurscentrum och 
språkcentrum.  

De framtida utmaningar för skolan del är i hög grad kopplade till undervisande personal 
som är legitimerad och behörig. Förvaltningschefen framför att de studenter som inom 
framtiden kommer att utexamineras från närliggande lärosäten inte kommer att kunna 
fylla de vakanser som framtida pensionsavgångar skapar. Hon menar att det gör att de 
måste tänka i andra banor vad gäller organisering och planering av undervisningen. 
Lärarna måste även i framtiden ansvara för undervisningen och planeringen, men i 
utförandet behöver nog lärarassistenter finnas tillgängliga. Inom förvaltningen planerar 
man för en ansökan om att få starta en YH-utbildning som syftar till att utbilda 
lärarassistenter.5 Samhällsvetare är en annan yrkesgrupp som skulle kunna arbeta 
med elevernas utveckling mot målen i egenskap av mentorer, i alla fall för äldre barn 
och ungdomar. Förvaltningschefen menar att huvudmannen måste tänka i vida banor 
och lösa svårigheterna med kompetensförsörjningen på olika sätt utifrån rådande 
förutsättningar. 

Lärarnas kompetens behöver vidare stärkas ytterligare för att de ska kunna möta 
elever med olika behov i klassrummen. Det kan till exempel handla om elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

För elevhälsan handlar utmaningarna om att kunna rekrytera personal, i dagsläget 
främst skolpsykologer, så att elevhälsan kan arbeta, i enlighet med gällande 
styrdokument, samlad förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas 
utveckling mot målen. 

4.1.2.3 Vård- och omsorgsnämnden 
I personalförsörjningsprognosen 2018-2022, framarbetad av HR-avdelningen 
framkommer att många av förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken, vilket innebär att 
det finns en större efterfrågan än utbud på utbildad personal. Det är således svårt att 
rekrytera personal med rätt kompetens på samtliga av verksamhetens nivåer och 
tjänster. Vid intervjuer med ledande tjänstepersoner inom förvaltningen framkommer att 
det är mycket svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper. En av de yrkesgrupper som 
tillhör de som är mycket svåra att rekrytera till är personliga assistenter till 
funktionshinderomsorgen. Analysen som gjorts angående rekryteringen av personliga 
assistenter är att yrket innehåller allt mer avancerad vård vilket gör att man i mindre 
utsträckning kan använda sig av outbildad personal, att assistentgrupperna är 
utspridda över kommunen och att det i många fall krävs körkort. Inom personlig 

                                                
5 YH - yrkeshögskola 
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assistens är det vid tidpunkten för granskningen flertalet tjänster som förvaltningen inte 
lyckats rekrytera till.  

Hemtjänsten har en svår rekryteringssituation och få sökande med rätt kompetens, 
både till underskötersketjänsterna och områdeschefstjänsterna. Hemtjänsten står 
framöver inför ett ökat behov av personal som grundar sig i införandet av 
hemtagningsteamet. Hemtagningsteamet är ett team som möter upp brukare, som 
efter sjukhusvistelse, återvänder till hemmet och har behov av insatser. Det finns ett 
biståndsbeslut om hemtagningsteam. Teamet arbetar mer utredande och ger möjlighet 
för biståndshandläggarna att göra ”rätt” bedömning av insatser framåt i tiden. Till dessa 
tjänster har det varit ett stort internt intresse. Vidare kommer hemtjänsten att införa ett 
nytt planeringsverktyg och de behöver därmed tillsätta två planerartjänster med 
kompetens inom schemaplanering och ekonomi. 

Bland hälso- och sjukvårdspersonal är de främst sjukgymnaster som det är svårt att 
rekrytera och det fanns vid tiden för granskningen vakanser. Vid annonsering av 
sjukgymnasttjänster har inte en enda kandidat med rätt kompetens sökt. För att göra 
tjänsterna mer attraktiva har förvaltningen fått ta en alternativ väg och skapat ett annat 
innehåll i tjänsten med utvecklingsansvar, samt skapat en tjänst som 
rehabiliteringsassistent som har tagit över vissa delar av sjukgymnastens enklare 
arbetsuppgifter. Sökunderlaget till sjukskötersketjänsterna 2017 har varit relativt bra 
och man har kunnat tillsätta samtliga med kandidater med rätt kompetens. 

Gemensamt för samtliga funktioner är att det är svårare att rekrytera till tjänster med 
lägre sysselsättningsgrad och till kommunens ytterområde än till centralort, vilket oftast 
beror på att anställningsbara individer saknar körkort. Detta är något man försöker ta 
hänsyn till när man placerar sommarvikarier men inga förflyttningar göras av den 
befintliga personalen för att lösa bristerna i ytterområdena. Diskussion har förts på 
förvaltningen angående hur man ska göra dessa arbetsplatser mer attraktiva men inga 
åtgärder har vidtagits. Det geografiska läget tas också upp som en utmaning gällande 
avståndet till större städer och pendlingsmöjligheter till kommunen. 

Under den närmaste femårsperioden från 2018-2022 förväntas 110 tillsvidareanställda 
inom vård- och omsorgsförvaltningen gå i pension6. Som nämnts ovan underlättar inte 
pensionsavgångarna den redan ansträngda rekryteringssituationen.  

Vård- och omsorgsförvaltningen hade under år 2017 en total personalomsättning på 
tillsvidareanställda medarbetare på 12,4 %. Förvaltningen har under den senaste 
perioden haft en hög personalomsättning vad gäller områdeschefer, främst inom 
hemtjänsten. Flertalet av de intervjuade ledande tjänstepersonerna menar att detta 
beror på en bristande introduktion som har gjort att cheferna kort efter tillträde till 
tjänsten har valt att avsluta anställningen. Förvaltningen har under våren tillsatt en 
grupp, där även förvaltningens kontaktperson på HR-avdelningen ingår för att arbeta 
fram en plan för en introduktion som är anpassad och ger den kunskap/introduktion 
som behövs vid tillträde till en ny tjänst. Förvaltningschefen menar att det även är av 
vikt att sänka personalomsättningen bland cheferna för att få en stabilitet i 

                                                
6 Prognoser baseras på pension vid 65 års ålder. 
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organisationen och därmed även minska personalomsättningen bland resterande 
medarbetare. 

En annan utmaning som lyfts av såväl tjänstepersoner som politiker är löneläget. 
Kommunen har svårt att konkurrera med större kommuner och industrin om erbjudna 
löner vilket bidrar till att individer med exempelvis en utbildning som undersköterska 
väljer att arbeta inom industrin istället för inom vården då industrin kan erbjuda en 
högre lön. Kommunen är befolkningsmässigt för liten för att täcka det behov som finns 
och behöver således locka kompetenser från andra kommuner vilket anses svårt då 
lönen är en betydande faktor för att en medarbetare ska pendla en längre sträcka eller 
välja vården istället för industrin. 

Förvaltningschefen menar att utmaningarna med rekryteringen gör att man behöver 
tänka i andra banor vad gäller organisering och planering av verksamheten, vilket 
redan görs till viss del av både tjänstepersoner och politiker. Ett exempel på detta är att 
hemtjänsten hos vissa brukare använder sig av tillsynshjälpmedel, som 
kameraövervakning, istället för fysiska besök hos brukaren vid nattillsyn. 

4.1.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen och nämnderna sammanställer och analyserar det framtida 
kompetensbehovet. Vi påpekar särskilt vikten av att frågan om kompetensförsörjningen 
på kort och lång sikt är prioriterad. Flera yrkesgrupper inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, särskild de med legitimationskrav, är bristyrken. 
Situationen är densamma i stora delar av riket. Det utbildas färre förskollärare och 
lärare än vad som pensioneras. Det gör utmaningarna särskilt besvärliga och barn- och 
utbildningsförvaltningen tänker därför i vida banor för att kunna möta behoven, till 
exempel annat sätt att organisera verksamheten och andra arbetssätt så att befintlig 
kompetens används på bästa sätt. Vi delar uppfattningen att åtgärder ska vidtas ur ett 
brett perspektiv. Likaså är flera yrkesgrupper inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet bristyrken. För att klara av det framtida kompetensbehovet kan 
förvaltningen behöva se över planering och organisering av verksamheten samt se 
över hur man använder de resurser som finns tillgängliga inom kommunen.  

 

4.2 Sjuktal 

4.2.1 Styrdokument 
I det HR-strategiska programmet för 2017-2020 återfinns det kommunmål som är 
beslutat gällande rehabilitering från kort- och långtidsfrånvaro. Målet lyder ”En väl 
fungerande rehabiliteringsprocess som bidrar till att våra medarbetare får en snabbare 
och mer hållbar återgång i arbetet samt aktivt arbeta för att sänka den totala 
sjukfrånvaron fram till och med 2021”. Till målet har de även tagit fram aktiviteter för 
hur målet ska uppnås, vilka har olika prioritet beroende på år. Utöver detta 
kommunövergripande mål har Vård- och omsorgsnämnden beslutat om ett nämndmål, 
”minska totala sjukfrånvaron för hela förvaltningen motsvarande 1 % från juni 2018”. 
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Uppföljning av målet har ej skett. Barn- och utbildningsnämnden har inte ställt upp 
något mål kopplat till närvaro eller sjuktal. 

Personal- och organisationsutskottet har beslutat om en rehabiliteringsprocess som 
gäller för hela kommunen (se bilaga 1). Processen gäller för långtidsfrånvaro och 
sträcker sig från dag ett då medarbetaren sjukanmäler sig, till dag 30 då man upprättar 
en handlingsplan för rehabilitering. Efter dag 30 görs uppföljning av rehabiliteringen. 
Om medarbetaren inte kan återgå till sitt ordinarie arbete görs en utredning för 
stadigvarande förflyttning vilket innebär att medarbetaren förflyttas till en annan tjänst 
inom förvaltningen. Om detta är möjligt återgår medarbetaren till arbete i en annan 
tjänst, är detta inte möjligt görs en arbetsförmågebedömning. Vid samtal med 
tjänstepersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen samt HR-avdelningen 
framkommer att processen inte alltid efterlevs. Detta beror till viss del på den höga 
omsättningen av områdeschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen som har gjort att 
vissa chefer inte har någon relation till sina medarbetare och de som är 
långtidssjukskrivna. Vidare framkommer att HR-avdelningen ska göra en stor satsning 
på hur cheferna ska arbeta främjande och förebyggande samt hur de ska använda sig 
av processen. HR-avdelningen har som mål att träffa samtliga chefer före den 31 
december 2018. 

Vid sex eller fler korttidsfrånvarotillfällen får ansvarig chef ett mail av HR-avdelningen 
där det framgår att medarbetaren har varit frånvarande ett flertal gånger. Samtal hos 
företagshälsan ska då ske med syfte att utreda varför medarbetaren har varit sjuk samt 
åtgärdsförslag kopplat till utredningen. Närvarande vid dessa möten är medarbetare, 
chef och företagshälsa. Det aktuella facket kan närvara som stöd. Vid samtal med 
tjänstepersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen framkommer att mötena inte ger 
någon direkt effekt och att de som är återkommande sjuka ofta har problem som inte är 
kopplade till arbetet. Det framkommer även att man upplever att det inte sker några fler 
åtgärder efter mötena utan att processen tar slut efter kontakten med företagshälsan. 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det inte skett någon uppföljning av att 
rutinerna efterlevs. Informationen vi får vid samtal med verksamhetsutvecklaren inom 
barn- och utbildningsförvaltningen är att deras upplevelse är att rutinerna fungerar till 
största del. Frågan om uppföljning har varit uppe på förvaltningens ledningsmöte. 
Ledningsgruppen föreslog att förvaltningen skulle rekommendera nämnden att inför 
beslutet om ny internkontrollplan, komplettera planen med att rutinen för 
sjukanmälan/frånvaroanmälan följs upp 

Enligt verksamhetsutvecklare vid barn- och utbildningsförvaltningen anmäler 
personalen sin sjukfrånvaro och annan frånvaro till sin enhet (förskola/skola) därefter 
ska de även anmäla sin frånvaro till sin chef. 

Enligt förvaltningschef för vård och omsorg anmäler personalen sin sjukfrånvaro och 
annan sjukfrånvaro till berör enhet/avdelning samt kontaktar ansvarig chef (är 
medarbetaren sjuk ett morgonpass ska även bemanningsenheten kontaktas). 
Medarbetaren ska själv lägga in sin frånvaro i systemet. Förvaltningen har dock 
upptäckt att det finns brister i steget när personalen ska lägga in sin frånvaro i systemet 
då detta inte alltid görs, vilket innebär att dubbel ersättning betalas ut. 
Förvaltningschefen meddelar att rutinerna kommer att ändras efter årsskiftet 2018-
2019, då personalen endast ska anmäla sin frånvaro på ett ställe. De nya rutinerna 
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kommer att innebära att medarbetaren kontaktar bemanningsenheten som i sin tur 
meddelar chef, berörd enhet samt lägger in frånvaron i systemet. Detta för att 
förvaltningen ska säkra att frånvaron blir inlagd i systemet. Anledningen att de nya 
rutinerna inte ännu gäller är på grund av att bemanningsenheten inte har haft möjlighet 
att erbjuda denna tjänst tidigare.  

4.2.1.1 Bedömning  
Vi kan konstatera att det finns kommunövergripande riktlinjer och mål gällande kort- 
och långtidssjukfrånvaro och att de ledande tjänstemännen är medvetna om att 
dokumenten finns och hur rutinerna ser ut. Vi vill dock poängtera vikten av att rutinerna 
efterlevs för att säkerställa att samtlig personal får likvärdiga förutsättningar från 
arbetsgivaren vid rehabilitering. Uppföljning av processen bör ske för att säkerställa hur 
rutinerna efterlevs men också om de ger önskad effekt.   

 

4.2.2 Sjukfrånvaro 

4.2.2.1 Övergripande 

 
Vetlanda kommun, 2018 

I Vetlanda kommun har den totala sjukfrånvaron ökat från 5,9 procent år 2014 till 6,9 
procent år 2016, vi kan dock se att den minskade till 6,6 procent under år 2017. I 
diagrammet nedan kan utläsas att sjukfrånvaro år 2016 låg högst jämfört med 
kommunerna i närområdet, dock lägre än riket. För 2017 hade inte Vetlanda kommun 
längre den högsta sjukfrånvaron i närområdet utan Eksjö kommun hade då gått om 
Vetlanda, kommunerna hade då 6,7 procent respektive 6,6 procent. 
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4.2.2.2 Barn- och utbildningsnämnden 

 
Vetlanda kommun, 2018 

 

Yrkeskategori/år 2013 2014 2015 2016 2017 
Barnskötare 6,93 9,64 9,44 13,07 12,16 
Elevassistent 2,03 2,40 4,44 5,38 7,70 
Förskollärare 6,36 6,37 6,22 6,88 6,50 
Grundskollärare F-3 i.u i.u i.u i.u i.u 
Grundskollärare 4-6 3,42 3,98 3,67 3,21 2,95 
Grundskollärare 7-9 3,51 4,12 3,18 3,97 5,91 
Gymnasielärare allmänna ämnen 3,60 1,00 0,87 3,37 2,43 
Gymnasielärare yrkesämnen 6,65 5,85 3,81 2,64 2,46 
Totalt BUN  4,7 4,5 5,5 5,3 

Vetlanda kommun, 2018 

Tabellen ovan visar på sjukfrånvaron för ett urval av yrkeskategorier inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. Vi ser en påtaglig skillnad mellan till exempel 
barnskötarna som har en hög sjukfrånvaro och mellanstadie- och gymnasielärarna som 
har en låg. Elevassistenter, förskollärare och högstadielärare ligger strax över snittet. 

4.2.2.3 Vård- och omsorgsnämnden 

 
Vetlanda kommun, 2018 
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Yrkeskategori/år 2013 2014 2015 2016 2017 

Undersköterska, 6,53 7,99 9,90 10,02 9,64 
Vårdbiträde, 
Gruppboende/funktionsnedsättning 5,48 5,41 7,60 8,51 9,95 

Vårdbiträde, äldreomsorg/SÄBO 7,11 9,20 10,05 8,88 7,40 
Personlig assistent 6,47 10,49 10,90 12,16 12,64 
Fysioterapeut 3,13 1,69 2,97 6,68 11,77 
Distriktssköterska 6,59 3,98 5,28 2,22 3,57 
Totalt  7,8 9,4 9,6 9,4 

Vetlanda kommun, 2018 

I tabellen ovan kan vi se att sjuktalen för samtliga yrkesgrupper har ökat sedan 2013, 
bortsett distriktssköterskorna som har minskat från 6,59 procent till 3,57. Den 
yrkesgrupp som har den största ökningen är fysioterapeuter (sjukgymnaster), det 
framkommer dock vid samtal med områdeschef för hälso- och sjukvård att det höga 
talet beror på att man har två medarbetare som är långtidssjukskrivna, två medarbetare 
i en relativt liten yrkesgrupp höjer procentsatsen. Den största yrkeskategorin, 
undersköterskor, ligger i nivå med den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

 

4.2.3 Insatser för att förebygga sjukfrånvaro 

4.2.3.1 Övergripande 
Vetlanda kommun arbetar för att skapa en hälsofrämjande, jämställd och 
mångfacetterad arbetsplats som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där tidiga 
signaler på ohälsa fångas upp. De arbetar även för att stärka det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och för att medarbetarna aktivt ska medverka i att främja en god 
arbetsmiljö. HR-avdelningen har, i det HR-strategiska programmet, stipulerat de 
aktiviteter som prioriteras de olika åren under programmets giltighetstid. Kommunen 
arbetar med projektet hälsa och rehabilitering vars mål är att utveckla metoder och 
arbetssätt för ett främjande och förebyggande hälsoarbete. De har använt sig av den 
avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som Sveriges kommuner och landsting 
tillsammans med fackförbunden kommit överens om där de har identifierat ett antal 
områden att arbeta med för att säkerställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete, 
exempelvis styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad frånvaro och att ta vara 
på medarbetarnas engagemang för att minska frånvaron. Att fortsätta arbeta och 
utveckla detta arbete är ett exempel på en prioriterad aktivitet för 2017. För 2018 ska 
de exempelvis följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och stödja chefer i det 
systematiska arbetet genom att träffa samtliga chefer för genomgång av 
arbetsmiljöprocessens olika delar. Vidare arbetar de med arbetsmiljön genom att se 
över antal medarbetare per chef, ett arbete som sker både på en övergripande men 
också på förvaltningsnivå. Medarbetarna har möjlighet till friskvårdsbidrag och friskvård 
under arbetstid samt fria bad i kommunens simhallar.  
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4.2.3.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden får årligen information om sjuktalen, men nämnden har 
inte beslutat om några särskilda insatser för nämndens personal. De riktlinjer som 
gäller för kommunen gäller även för barn- och utbildningsnämnden. Intervjuade 
grundskolerektorer lyfter särskilt rutinen att medarbetare hänvisas till 
personalhälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro. 

Intervjuade lärare menar att resurser och rutiner för vikariat är angelägna frågor att 
lyfta. Det kan inte vara lärarnas uppgift att lösa vikariatsfrågan. Arbetsbelastningen blir 
för hög när lärare förutom sin egen undervisning också ska vikariera för kolleger. 
Förvaltningschefen redovisar att förskolan och ett par grundskolor är kopplade till 
kommunens bemanningscentral, som hjälper till att besätta vikariat. Förvaltningen 
finansierar centrala kostnaderna för denna tjänst. 

4.2.3.3 Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har inte, med undantag av målet att sänka sjuktalet, 
beslutat om några särskilda insatser. De riktlinjer som gäller för kommunen gäller även 
för vård- och omsorgsförvaltningen. Vid samtal med tjänstepersoner inom förvaltningen 
framkommer dock att förvaltningen sedan ett par år tillbaka har arbetat med att få ner 
sjukfrånvaron. Initialt genom ett projekt mellan HR-avdelningen och hemtjänst, ett 
projekt som ännu inte har visat önskad effekt men som fortfarande pågår. Vid samtal 
med förvaltningschefen framförs att förvaltningens höga sjuktal ständigt är på agendan 
för diskussion. Förvaltningen använder sig av bemanningsakademin som är en 
utbildning för chefer för hur man kan arbeta med schemaläggning och planering av 
verksamheten, syftet är att skapa verksamhetsanpassade och hälsosamma scheman. 
Insatsen med bemanningsakademin har haft önskad effekt på sjukfrånvaron vilket även 
har minskat arbetstillfällena cheferna har behöv beordra in personal för att bemanna. 
Förvaltningens myndighetssida använder sig av veckomöten för att stämma av 
arbetssituationen och fördela om arbetet för att avlasta varandra om arbetsbördan 
skulle vara särskilt hög för en eller flera handläggare.  

4.2.3.4 Bedömning 
Vi kan konstatera att det HR-strategiska programmet med tillhörande aktiviteter, som är 
kommungemensamt och ska således följas av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter och vård- och omsorgsnämndens verksamheter, är väl dokumenterat. Vi 
bedömer att åtgärder vidtas för att förhindra sjukfrånvaro. 

 

4.2.4 Analyser av orsaker till ökad sjukfrånvaro 

4.2.4.1 Övergripande 
HR-avdelningen rapporterar månatligen sjukfrånvaron för personal- och 
organisationsutskottet. Vid samtal med tjänstepersoner inom HR-avdelningen 
framkommer att sjukfrånvaron har minskat de senaste två åren, vilket vi kan se i 
diagrammet i avsnitt 4.2.2.1. Vad som gör att sjukfrånvaron upplevs högre är en följd 
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av att korttidsfrånvaron har ökat, vilket oftast är den som märks mest i verksamheterna 
då den kommer med kort varsel och man behöver därmed snabbt få in vikarier. 
Avdelningen har i ett kommunövergripande projekt gjort en analys på den ökade 
korttidsfrånvaron. Resultatet visade att de främsta faktorerna till den ökade 
sjukfrånvaron var ej närvarande chef, ej hälsosamma scheman och brist på 
delaktighet. Några direkta åtgärder utifrån den analysen har inte gjorts utan det är 
områden som kommunen kontinuerligt arbetar med. 

4.2.4.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden upplever inte att sjuktalen har ökat och därmed har 
ingen specifik analys av sjukfrånvaron gjorts. På enhetsnivå följs personalens syn på 
sin arbetsmiljö upp.  

4.2.4.3 Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har inte gjort någon egen analys av orsaken till den ökade 
frånvaron utan hänvisar till analysen utförd av HR-avdelningen. Rapportering av 
sjuktalen till nämnden sker varje år i samband med bokslutet. Det framkommer dock 
vid samtal med tjänstepersonerna att muntliga analyser görs vid förvaltningsmöten. Vid 
analyserna har man kommit fram till att en stor orsak till sjukfrånvaro är en hög 
arbetsbörda och att man sliter ut personalen. Några åtgärder beslutade av nämnden 
har inte vidtagits. 

Funktionscheferna framför att det är många som är långtidssjukskrivna för anledningar 
som inte förvaltningen kan påverka, sjukfrånvaron ser således högre ut än vad den 
upplevs av funktionscheferna 

4.2.4.4 Bedömning 
Vi kan konstatera att HR-avdelningen, vars hemvist är Kommunstyrelsen, har gjort en 
kommunövergripande analys av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Vi vill dock 
poängtera vikten av att nämnderna genomför egna analyser av sjukfrånvarons 
förändringar då det enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall.  

 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kommunstyrelsen, 
vård- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av kompetensförsörjning och sjuktal. Vi vill 
dock poängtera vikten av att nämnderna genomför analyser av orsaker till förändrad 
sjukfrånvaro samt efterlevnad och effekt av rehabiliteringsprocessen och möten med 
företagshälsovården.  

Vetlanda kommun har ett HR-strategiskt program som beskriver hur kommunen ska 
arbeta för att säkerställa kommunens kompetensbehov samt hur de arbeta med sjuktal 
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och arbetsmiljön, ett dokument som är kommunövergripande. HR-avdelningen 
sammanställer årligen en personalförsörjningsprognos för kommunen för att 
verksamheterna ska vara väl förberedda och kunna planera inför ökat eller minskat 
behov av kompetens.  

Utifrån granskningen har vi identifierat ett par förbättringsområden för 
kommunstyrelsen/nämndernas verksamhet. Vi rekommenderar följande:  

— att barn- och utbildningsnämnden årligen uppdaterar handlingsplanen för 
kompetensförsörjning samt att de i planen, om det anses lämpligt, tillfoga aktivitet 
kopplad till under vilka förutsättningar och på vilket sätt kommunen kan stödja 
personal som vill kompetensutveckla sig för att nå legitimation och/eller behörighet 

— att nämnderna genomför egna analyser av orsaken till förändrad sjukfrånvaro 
— att kommunstyrelsen och nämnderna gör en uppföljning av den 

kommunövergripande rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att rutinerna 
efterlevs och om processen resulterar i önskad effekt 

— att vård- och omsorgsnämnden följer upp förvaltningens arbete med att ta fram en 
plan för introduktion av chefer, detta är av vikt för att få en stabilitet i organisationen. 
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KPMG AB 
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