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Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anta verksamhetsplan för 2023.

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2023–2025 som
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska
nämnden innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan för 2023.
Planen är upprättad enligt centrala anvisningar för arbetet och innehåller:

 Internbudget och investeringsbudget
 Nedbrytning av de sex kommunmålen till nämndens mål
 Nämndens styrning i övrigt
 Nyckeltal



FÖRSLAG

Kultur och fritidsnämndens

verksamhetsplan

2023–2025
Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2022-12-12 ?, § x
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Inledning
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga
Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella
budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela
budgetperioden 2023 - 2025 för att skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till verksamhetsplan ska behandlas i facklig samverkan som informationsärende
innan beslut tas i nämnderna.

Ekonomi

Internbudget 2023

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

NETTOKOSTNAD 2022 2022 2022 2023

11 Nämnden -539 -543 -13 -556

24 Turism, konsumentinformation -1 660 -1 626 103 -1 523

30 Gemensam administration -995 -1 099 -55 -1 154

32 Fritid -2 216 -2 212 -264 -2 476

33 Kultur -7 617 -7 630 -517 -8 147

34 Fritidsanläggningar -14 407 -13 564 -576 -14 140

35 Fritidsgård -2 320 -2 632 223 -2 409

36 Café och uthyrning -360 -267 163 -104

S:a Nettokostnad -30 114 -29 573 -936 -30 509

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

INTÄKTER 2022 2022 2022 2023

11 Nämnden 0 0 0 0
24 Turism, konsumentinformation 20 20 0 20
30 Gemensam administration 130 130 0 130
32 Fritid 0 0 0 0
33 Kultur 1 097 1 096 293 1 389
34 Fritidsanläggningar 580 580 60 640
35 Fritidsgård 240 182 -17 165
36 Café och uthyrning 1 172 1 272 -169 1 103

S:a Intäkter 3 239 3 280 167 3 447

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

KOSTNADER 2022 2022 2022 2023

11 Nämnden -539 -543 -13 -556
24 Turism, konsumentinformation -1 680 -1 646 103 -1 543
30 Gemensam administration -1 125 -1 229 -55 -1 284
32 Fritid -2 216 -2 212 -264 -2 476
33 Kultur -8 714 -8 726 -810 -9 536
34 Fritidsanläggningar -14 987 -14 144 -636 -14 780
35 Fritidsgård -2 560 -2 814 240 -2 574
36 Café och uthyrning -1 532 -1 539 332 -1 207

S:a Kostnader -33 353 -32 853 -1 103 -33 956
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Investeringsbudget 2023 – 2025 (använd bilaga investeringsbudget)
Investeringsobjekt
benämning

Investeringsbelopp
tkr 2023

Investeringsbelopp
tkr 2024

Investeringsbelopp
tkr 2025

Inventarier Koordinaten 110 115 120

Inventarier åtgärder i
kommunen

110 115 200

Ramdalens idrottsplats 500 500 300

Offentlig konst 500   500

Inventarier sporthallar   200  

Bolulebanor 200    

WC publik vid Ramdalens
IP

700    

Summa tkr 2 120 930 1 120
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Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro (beskrivning)
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och
boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i
Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med
föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).

- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder
ökar jämfört med föregående år. (D/B)

- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt
ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva
arbetssätt. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Genom att stärka kommunens
attraktionskraft som turist- och
boendeort bidrar alla nämnder
och bolag till att antalet invånare
i Oxelösund årligen ökar med
minst 90 personer jämfört med

föregående år.

Bidra genom marknadsföring och
arrangemang stärka kommunens
attraktionskraft som besöksmål.

(D/B)

Årsomsättning hos
besöksnäringsföretag

Oxelösunds kommun stärks.

Nytt mått där utfall 2023
blir framtida jämförelsetal

50
milj kr

>utfall
2023

>utfall
2024

Andelen sysselsatta bland
Oxelösunds befolkning i

arbetsför ålder ökar jämfört med
föregående år

Ta emot praktikanter för,
arbetsträning, språkpraktik,
samhälls- och ungdomstjänst
samt från eftergymnasial

utbildning.
(D/B)

Antalet praktikanter per år
inom KFF verksamheter

10 10 10 10

Elever från grundskolan erbjuds
praoplatser.

(D/B)

Antal praoelever per år inom
KFF verksamheter

16 16 16 16



4

Trygg och säker uppväxt (beskrivning)

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)

- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med
föregående år. (B)

- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

100 Ungdomar erbjuds årligen
ferieplatser i kommunal

verksamhet

Ungdomar erbjuds årligen
ferieplatser

(D/B)

Antalet feriepraktikanter per
år inom KFF verksamheter

16 16 16 16

Trygghet bland barn och
ungdomar i Oxelösund ökar
jämfört med föregående år

Barn och ungdomar erbjuds ett
varierat programutbud.

(B)

Antalet aktiviteter för barn
och ungdomar 0-17 år per år
inom KFF verksamheter

250 250 250 250

Kunskapsresultaten för elever
från årskurs ett till sex i

Oxelösund är minst i nivå med
genomsnittet för Sveriges

kommuner

Genom att stimulera till
kompletterande läsning bidra till
ökade kunskapsresultat bland

elever i årskurs 1-6.
(B)

Antalet lässtimulerande
aktiviteter i förskola och

grundskola.

450 450 450 450
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God folkhälsa (beskrivning)
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund
minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)

- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i
kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)

- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Fler invånare deltar i kommunala
verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa

jämfört med föregående år

Koordinaten är en informations-
och mötesplats samt kultur-,
aktivitets- och demokratihus.

(B)

Fysiska besök vid
kommunala bibliotek (huvud-
och filialbibliotek men inte
skolbibliotek), antal fysiska
besök/invånare den 31/12.
Kolada N0980, publiceras

v21 för 2022.

13,7 >utfall
2022

>utfall
2023

>utfall
2023

Fler invånare använder de
möjligheter som finns för att delta
i kommunens utveckling jämfört

med föregående år

Invånare i Oxelösund ska kunna
påverka biblioteksutbudet.

(D/B)

Andel i procent av anslaget
för inköp som används för

inkomna förslag.

Nytt mått där utfall 2023
blir framtida jämförelsetal



6

Trygg och värdig ålderdom (beskrivning)
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört
med föregående år genom äldres deltagande i kommunala
trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda
boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst
är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga
kommuner (VON, KFN, KS). (B)

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14
dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Andel äldre (65+) i Oxelösund
som känner sig trygga ökar
jämfört med föregående år
genom äldres deltagande i

kommunala trygghetsskapande
aktiviteter

Erbjuda ett varierat programutbud
för äldre +65

(B)

Antalet aktiviteter för äldre
+65 år på KFF

150 150 150 150
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Attraktiv bostadsort (beskrivning)
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds
kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)

- Kommuninvånares upplevelse av gott bemötande och enkelhet att
komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med
föregående år. (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Kommunen erbjuder bra fritid
och kulturliv
(Inom ramen för
Kommunmålsbeskrivning)

Att erbjuda ett varierat
programutbud för alla åldrar.

(D/B)

Antalet
programutbudsaktiviteter på

KFF

500 500 500 500

Företagarnas sammanfattande
omdöme om kommunens

näringslivsklimat ökar jämfört
med föregående år

Aktörer inom besöksnäringen
nöjda med stöd från KFF

(B)

Nöjdhet med KFF-turism
enligt enkäten till aktörer

inom turism- och
besöksnäringen (skala 1-5).

4,5 4,0 4,0 4,0
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Hållbar utveckling (beskrivning)
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag
ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)

- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland

kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående

år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper

utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden

uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med
föregående år (D/B)

- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade
nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för
”Gröna lån” (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Kommunens värde för hållbart
medarbetarengagemang bland
kommunens anställda ökar
jämfört med föregående år.

Medarbetare på KFF ska uppleva
att de har en bra arbetssituation

och arbetsmiljö.
(B)

Hållbart
medarbetarengagemang

(HME) index

86 85 85 85

Sjukfrånvaron hos
kommunanställda minskar
jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron hos KFF anställda
(D/B)

Sjukfrånvaro i %

Källa Hypergene

10 % 5 3 3
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Nämndens egen styrning i övrigt
Övriga styrdokument är Besöksnäringsplan 2018–2023, Kulturplan 2018–2025 och Fritidsplan 2022-2025

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför) Mål Mått och datakälla Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Lagstadgat Biblioteksplan 2021-2023 Biblioteksplan 2021-2023 21 punkter 21
punkt
er

21
punkt
er

21
punkt
er
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Nyckeltalsuppföljning

Mod och framtidstro

Trygg och säker uppväxt

God folkhälsa

Trygg och värdig ålderdom

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Koordinaten
webbplats och
sociala medier

Att kunna följa upp
och analysera
arbetet på digitala
plattformar för att
se att rätt avsedd
målgrupp nås.

Respektive
plattforms
statistikverktyg

RÄCKVIDD 200
000/år

D/B

Visitoxelösund
webbplats och
sociala medier

RÄCKVIDD 400
000/år

D/B

Fritidsgårdens
sociala medier

RÄCKVIDD 20
000/år

D/B

Antalet resor med
turisttaxi

Att kunna följa upp
och analysera.

Taxi Nyk/Oxe 415 B

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Antalet besökare
fritidsgården

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 8 500 D/B

Barnbokslån i
kommunala
bibliotek, antal/barn
0-17 år

Att kunna följa upp
och analysera.

Quria-Axiell 17000 B

Antal aktiviteter på
lov- och riskhelger
KFF

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 50 B

Antal aktiviteter på
fritidsgården

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 110 B

Antal aktiviteter
utanför fritidsgården

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 30 B

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Antalet besökare
årligen på
Ramdalens simhall
och gym

Att kunna följa upp
och analysera.

Medley 90 000 D/B

Antalet besökare
Koordinaten

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 160 000 D/B

Aktiva låntagare i
biblioteket, antal

Att kunna följa upp
och analysera.

Quria-Axiell 3000 B

Lån av böcker från
bibliotek, antal

Att kunna följa upp
och analysera.

Quria-Axiell 60 000 B

Lån av E-böcker i
kommunala
bibliotek, antal

Att kunna följa upp
och analysera.

Quria-Axiell 3000 B

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Antalet leveranser
med boken
kommer per år

Att kunna följa upp
och analysera.

Quria-Axiell
Statisikdokument

60 B

Antalet aktiviteter
av KFF på
äldreboenden

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 20 D/B
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Attraktiv bostadsort

Hållbar utveckling

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Antalet timmar
biblioteket är öppet
per vecka under år

Att kunna följa upp
och analysera.

Öppettider 61 B

Antalet egna KFF
vuxenarrangemang

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument 12 B

Antalet sålda
biljetter KFF
arrangemang

Att kunna följa upp
och analysera.

Actor-egna
arrangemang

1080 B

Antalet
utställningar i
gallerierna

Att kunna följa upp
och analysera.

Statisikdokument
Utställningar 2021
och 2022

19 B

Antalet
bidragsberättigade
föreningar

Att kunna följa upp
och analysera.

FRI 47 B

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde
(år)

Uppföljningstillfälle

Balansen kvinnor/män av
antalet anställda

Knyta an mot
KF mål

Min lön 17 kvinnor
7 män

D/B
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Beslutsunderlag
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Fastställa internkontrollplan för 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden ska inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig och på en rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap 7 §).

Enligt Oxelösunds kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden
för att internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret.

Nämnden ska besluta om vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen
för 2023. Nämnden har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-11-15 genomfördes en
workshop med nämndens ledamöter. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort
en sammanställning från workshopen och lämnar ett förslag till
internkontrollplan för 2023.



Oxelösunds kommun Förslag till Intern kontrollplan 2023
Kultur och fritid Antagen av kultur- och fritidsnämnden

2022-12-12 § ?

Nr Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod
Rapportering vid
avvikelse

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhet Konsekvens Risk

1 Handläggning av
förenings- och
anläggningsbidrag

Att rutinen för
handläggning efterföljs

V

Ansvariga
tjänstepersoner

Stickprov 1 gång Tre föreningar väljs ut av
ordförandeberedningen,
avstämning görs av
dokumentationen.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 3 9

2 Handläggning av
bidrag till
studieförbund

Att rutinen för
handläggning efterföljs

V

Ansvariga
tjänstepersoner

Stickprov 1 gång Tre studieförbund väljs ut
av ordförande-
beredningen, avstämning
görs av dokumentationen.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 3 9

3 Hantering av riktade
statsbidrag

Att tilldelade
statsbidrag används
enligt villkoren

VE

Ekonomienheten,
kommunstyrelse-
förvaltningen

Samtliga 2 gånger Rapport från ekonomi-
systemet som visar
intäkter och kostnader.

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

2 4 8

4 Uppföljning av och
insyn i verksamhet
som drivs av privata
utförare

Att justerade
minnesanteckningar
från uppföljningsmöten
finns V

Administrativ
handläggare

Samtliga 2 gånger Kontroll av handlingar i
diariesystemet

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 2 6

5 Internt och externt
personallarm

Att rutinerna för
personallarm följs

V

Administrativ
handläggare

Stickprov 2 gånger Kontroll att larmdosorna
cirkulerar i huset
(internlarm).
Kontroll av test-
dokumentation
(intern- och externlarm).

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 4 12

6 Redovisning av
caféförsäljning via
Zettle (betallösning
med kortterminal)

Att dagsredovisningen
skickas till
ekonomienheten

VE

Ekonomienheten,
kommunstyrelse-
förvaltningen

Stickprov 2 gånger Avstämning av slumpvis
utvalda datum 2 ggr/mån

Förvaltningschef samt
ordförandeberedningen
(som tar beslut om
åtgärder)

3 2 6

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhet Konsekvens

1 Osannolik Risken är praktiskt obefintlig att fel ska uppstå Försumbar Är obetydlig för olika intressenter och kommunen

2 Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen

3 Möjlig Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

4 Sannolik Det är mycket troligt att fel kan uppstå Allvarlig Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa
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Datum Dnr

2022-11-28 KFN.2022.50
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Avtal för drift och skötsel av Ramdalens idrottsplats 2023

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att förlänga nuvarande avtal ett (1) år angående
fastighetsförvaltning Ramdalens idrottsplats med Kustbostäder AB.

Förlängning av avtalet träder i kraft när båda parter har signerat överenskommelse och
sträcker sig i ett (1) år från 2023-01-01 till 2023-12-31.
Om båda parter är överens kan avtalet förlängas med 1 eller 2 år åt gången tills det att
avtalet totalt löpt på i fyra (4) år från avtalets början 2022-01-01.
Eventuell förlängning ska påkallas senast en (1) månad innan avtalet förfaller.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från 2022-11-28
Avtal drift och förvaltning IP 2023

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Beslut till:
Kultur- och fritidschef för åtgärd
Fritidssekreterare för kännedom
Kustbostäder AB

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att förlänga nuvarande avtal ett (1) år med
Kustbostäder AB angående drift och skötsel av Ramdalens idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för att reglera drift och skötsel av Ramdalens
Idrottsplats. Kustbostäder har att utföra arbetet med drift och skötsel. Vilka
arbetsuppgifter som ska utföras och tidsåtgång regleras mellan parterna i samråd under
driftåret. Samarbetet ska regleras via ett avtal.



 

Avtal 1 (4) 

Datum Diarienummer 

2022-12-01  
 

 

 

 

 
Postadress 

 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

Drift och Förvaltning 
Linda Bernehjält 
linda.bernehjalt@oxelosund.se 
 

 
 

 

 

Förlängning av avtal om fastighetsförvaltning Ramdalens Idrottsplats 
Oxelösund med ett (1) år. 

 

Avtalets syfte 

Kustbostäder i Oxelösund AB, ska enligt kommunens ägardirektiv sköta 
driften av Ramdalens Idrottsplats Oxelösund. Detta avtal syftar till att 
klargöra uppdraget och ersättning mellan bolagen. 

 

Parter 

Detta avtal har träffats mellan: 

Beställare: Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen,  

212 000-0324. 

Uppdragstagare: Kustbostäder i Oxelösund AB, 556527-0062. 

 

Oxelösunds kommun företräds i frågor med anledning av detta avtal av 
Chef för Kultur och Fritidsförvaltningen och driftsfrågor av 
fritidssekreteraren. 

Kustbostäder företräds i frågor med anledning av detta avtal av 
fastighetschefen och i förvaltningsfrågor och driftsfrågor av driftchef 
Miljögruppen. 

 

Avtalstid, uppsägningstid och förlängningstid 

Avtalstid 2023-01-01-2023-12-31 

Avtalet träder i kraft när båda parter har signerat och sträcker sig i ett (1) år. 
Om båda parter är överens kan avtalet förlängas med 1 eller 2 år åt gången 
tills det att avtalet totalt löpt på i fyra (4) år. 

Eventuell förlängning ska påkallas senast en (1) månad innan avtalet 
förfaller. 

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.kustbostader.se/
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Postadress 

 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

 

 

Uppdraget 

Uppdraget omfattar drift, tillsyn och skötsel. Finns möjlighet att beställa 
avhjälpande underhåll samt snöröjning och halkbekämpning. 

 

Uppdragstagaren ska följa kommunens ledord: medborgarperspektiv, 
helhetssyn, dialog och tydlighet, gott värdskap, gott bemötande och service 
mot Idrottsplatsens kunder och besökare. 

 

Avtal för el, fjärrvärme och sopor tecknas av beställaren. 

Medverkan i projekt, investeringar och planerat underhåll ingår inte. 

 

Uthyrning/bokningar 

Uthyrning av planer, omklädningsrum, lägerboende eller dyl. hanteras och 
administreras av beställaren. 

 

Vid behov av särskilda insatser tex. Städning, snöröjning i samband med 
bokningar ska uppdragstagaren underrättas i god tid. 

 

Entreprenader och anlitade entreprenörer 

Kustbostäder ska i eget namn handla upp de entreprenader som behövs 
för avhjälpande underhåll och drift av fastigheterna. 

Vid entreprenadupphandlingar ska Kustbostäder ikläda sig beställaransvar, 
arbetsmiljöansvar och byggherreansvar enligt PBL och 
entreprenadsrättsliga regler. Kustbostäder ska vid upphandling anlita de 
entreprenörer som bolaget har ramavtal med. Saknad ramavtal ska 
Kustbostäder tillse att upphandlingar följer gällande lagar, bestämmelser 
och kommunens upphandlingspolicy. 

 

Uppföljning 

Kvartalsuppföljning 

Parterna ska följa upp fastighetsförvaltningen genom avstämningsmöten en 
gång per kvartal eller behov. Vid dessa möten ska ingå resultatrapport 
samt avrapportering av pågående arbeten och protokollföras. 

 

 

 

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.kustbostader.se/
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Postadress 

 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

 

 

Årsavstämning 

Beställaren ska kalla till ett årligt avstämningsmöte. På dagordningen för 
avstämningsmötet ska ingå resultatrapport för det gångna året samt övriga 
ärenden. 

 

Ekonomisk ersättning 

Priserna är fasta under ordinarie avtalstid och kan justeras vid varje 
avtalsförlängning.  
Den part som önskar prisjustera måste kunna påvisa sina ökade kostnader 
för uppdraget och motpart måste godkänna prisjusteringen. Om båda 
parter ej är överens om prisjusteringen, gäller aktuellt pris och om 
överenskommelse ej kan nås senast tre (3) månader efter avtalsslut, 
upphävs avtalet. 

 

Timkostnader 

Fastighetsskötare   530 kr/tim ordinarie arbetstid 

I timkostnaden ingår arbetsledning, administration och bil. 

Maskinkostnad inklusive förare  900 kr/tim ordinarie arbetstid 

 

Fakturering 

Kustbostäder fakturerar månadsvis sina kostnader för uppdraget. 

 

Tidsåtgång 

Uppskattad tidsåtgång i uppdraget är 700 timmar arbetskraft och 80 timmar 
med maskin. I uppskattningen ingår inte tid för avhjälpande underhåll samt 
snöröjning och halkbekämpning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.kustbostader.se/
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Postadress 

 

Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

 

 

 

Avtal 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit sitt exemplar. 

 

Oxelösund 2022-12-    Oxelösund 2022-12- 

Oxelösunds Kommun    Kustbostäder i Oxelösund AB 

 

-------------------------------------------  ----------------------------------------- 

Anders Magnusson    Linda Bernehjält 

Chef Kultur & Fritidsförvaltningen  Fastighetschef 

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.kustbostader.se/
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Avtal drift - Stallet Stjärnholm

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet
Det förlängda avtalet gäller från 2023-01-01 till 2023-12-31
Stjärnholms ryttarföreningen är en av Oxelösunds största föreningar. Många får en
meningsfull fritid i stallmiljön och verksamheten är viktig för att erbjuda ett brett och varierat
fritidsutbud till våra ungdomar och medborgare.

Ekonomi: Avtalet om stallet, Stjärnholm innebär en kostnad med 552 tkr och hämtas ur
kultur- och fritidsnämndens budget för fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-30
Avtal angående drift- och skötselbidrag för stallet Stjärnholm 2023 daterat 2022-11-
30

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ge ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschefen i uppdrag att
förlänga avtalet med ryttarföreningen angående bidrag till drift och skötsel av stallet.

Avtalen för drift och skötselbidrag till stallet och ridhuset går ut sista december 2022.
Kultur- och fritidschefen har informerat föreningen om avtalen. Förslaget är att förlänga
avtalet för stallet på ett år.

Avtalet gällande driftbidrag för ridhuset kommer inte att förlängas.

Ersättningen för driften av stallet har att justerats för att anpasssas mot nuvarande och
framtida driftkostnader av fastigheten.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett hyresavtal med Stjärnholms Ryttarförening för
stallet som är under revidering och kommer att nyteckas under år 2023 och anpassas
efter ny hyreskostnad efter renovering av lokalerna. Detta avtal tecknas separat.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2018-11-15 KFN.2018.34
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Avtal gällande drift av Stjärnholms stall

Parter
Oxelösunds kommun, Kultur- och Fritidsnämnden, org.nr: 212000–0324
Kontaktperson: Fritidssekreteraren

Stjärnholm Ryttarförening, org.nr: 819000–6026.
Kontaktperson: Föreningens ordförande

Avtalstid
Avtalet gäller för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31. Avtalet upphör utan uppsägning vid
avtalstidens utgång.

Mål
Verksamheten skall bedrivas enligt Kultur- och Fritidsnämndens Riktlinjer för stöd till föreningar
och liknande grupper 2006-03-29 eller den vid var tid gällande version av detta dokument som
kommunen antagit.

Avtalets huvudsakliga innehåll
Stjärnholm Ryttarförening har ett hyreskontrakt avseende Stjärnholms Gård inom del av
fastigheten Stjärnholm 5:1 Oxelösund där verksamheten bedrivs. Syftet med detta avtal är att
Stjärnholm Ryttarförening får ekonomiskt stöd av kommunen för att kunna betala delar av
hyreskostnad inklusive driftskostnader så som el, va, värme och varmvatten.

Ersättning
Stjärnholms Ryttarförening får en ersättning på 552 tkr för år 2023. Utbetalningen görs vid tre
tillfällen: 1 februari, 1 maj och 1 september. Beloppet är vid varje tillfälle 184 tkr. Ersättningen
finansieras från Kultur- och fritidsnämndens budget för fritidsanläggningar.

Ryttarföreningens åtaganden

Uppdragets innehåll

Stjärnholms Ryttarförening ska följa och bedriva verksamheten enligt Oxelösunds kommuns
dokument Riktlinjer för stöd till föreningar och likande grupper 2006-03-29, Riktlinjer för
värdegrund för bidrag till föreningar 2014-05-28 samt Överenskommelse om föreningsbidrag

http://www.stjarnholmsrf.se/Default.htm
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mellan föreningen och Kultur och fritidsförvaltningen Oxelösunds kommun eller den vid var tid
gällande version av detta dokument som kommunen antagit.

Fördelning av stallutrymme
Stallutrymmet ska fördelas med prioritet för Ryttarföreningens ridskoleverksamhet.

Avgifter för uthyrning av stallplatser
Skall redovisas till kommunen i årligen inlämnad verksamhetsplan och ekonomisk redovisning.

Allmänna bestämmelser

Samråd & Uppföljning
Ryttarföreningen och Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra uppföljningsmöten minst en
gång per år för att kontrollera efterlevnaden av detta avtal. Mötet kan läggas samordnas med det
årliga mötet angående föreningsbidrag och driftbidrag ridhus.
Kultur och fritidsförvaltningen är sammankallande till uppföljningsmötena.

Hävningsrätt
Vardera parten har rätt att häva detta avtal om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott som är av
väsentlig betydelse. Den part som önskar häva avtalet på grund av avtalsbrott ska meddela
motparten detta skriftligen varvid motparten har möjlighet till rättelse. Om rättelse inte sker inom
två veckor kan den klagande parten inom åtta veckor från den första erinran skriftligen begära
att avtalet upphör med omedelbar verkan.
Avtalet upphör utan hävning om föreningen upplöses.

Avtalets upphörande
Om föreningen kommer på ekonomiskt obestånd och försätts i konkurs upphör denna
överenskommelse att gälla.

Förändring av avtal
Vardera parten har rätt att föreslå ändringar av avtalet. Ändringar kan dock endast ske under
förutsättning av båda parternas skriftliga godkännande.

Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas.

Force majeure
Situationen på grund av force majeure så som krig, arbetsinställelse, blockad eller annat som
Kultur- och Fritidsnämnden eller Ryttarförening inte råder över, frigör
parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal.

Avtalsförutsättning
Detta avtal gäller endast under förutsättning av båda parters godkännande.

Utväxling av avtal
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Oxelösund 2022–12-

______________________ ___________________
Oxelösunds kommun, Stjärnholms
Kultur- och Fritidsnämnden Ryttarförening
Patrik Renfors Ulla Bergström
Ordförande i kultur och fritidsnämnden Ordförande

______________________ ___________________
Oxelösunds kommun, Stjärnholms
Kultur- och Fritidsförvaltningen Ryttarförening
Anders Magnusson Susann Jäderkvist
kultur- och fritidschef Kassör
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Sponsoravtal 2023

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB.
Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB.
Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben, IF Metall

Anders Magnusson Magnus Lagerström
Förvaltningschef Kultursamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef för åtgärd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslagen till sponsoravtal för 2023.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ”Riktlinjer för sponsring”. Enligt Kultur- och
fritidsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska sponsoravtal överstigande
10 tkr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.

För 2023 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med Oxelösunds Hamn AB,
SSAB EMEA AB, och Järnbruksklubben, IF Metall.
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Datum
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds Kommun
Kultur och fritid
613 81 Oxelösund

Koordinaten, Järntorget 7
Oxelösund

0155-383 50 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

Kultur och fritid SSAB EMEA AB
Magnus Lagerström Anna-Karin Wiberg
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22 Tel: 0155-25 51 39
magnus.lagerstrom@oxelosund.se anna-karin.wiberg@ssab.com
Oxelösunds kommun 613 80 Oxelösund
613 81 Oxelösund Org.nr: 556313-7933
Org.nr: 212 000-0324

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2023
Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna SSAB och
Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens
kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

Avtalet omsluter följande:

♦ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras
med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller SSAB fribiljetter till
dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8
föreställningar under 2023 som SSAB får fribiljetter till.

♦ SSAB får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök
eller event vid 2 tillfällen under 2023. Salen rymmer 75 personer med
dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud, projektor
och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret,
0155-383 70 och SSAB måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

♦ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att SSAB får nödvändig
information/reklam om de olika programmen i god tid.

♦ SSAB sprider information till sina anställda om Kultur och fritids
konsertprogram.

♦ Kultur och Fritid ser till att SSAB:s namn eller logotyp
synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer,
flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

_________________________ __________________________

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen SSAB
Anders Magnusson Era Kapilashrami



Avtal 1 (1)

Datum

2022-11-14

OXL1
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds Kommun
Kultur och fritid
613 81 Oxelösund

Koordinaten, Järntorget 7
Oxelösund

0155-383 50 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

Kultur och fritid Järnbruksklubben, IF Metall
Magnus Lagerström Conny Göransson/Susanna Carlsson
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22 conny.goransson@ssab.com/
magnus.lagerstrom@oxelosund.se susanna.carlsson@ssab.com
Oxelösunds kommun Fritidskommittén, Cypressen. 4120,
613 81 Oxelösund SSAB
Org.nr: 212 000-0324 613 80 Oxelösund

Org.nr: 802433-4958

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2023
Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna
Järnbruksklubben, IF Metall och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet
avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation
regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

Avtalet omsluter följande:

♦ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras
med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller Järnbruksklubben
fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det
arrangeras 8 föreställningar under 2023 som Järnbruksklubben får fribiljetter
till.

♦ Järnbruksklubben får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens,
kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2023. Salen rymmer 75 personer
med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud,
projektor och scen finns i lokalen. Bokning av lokalerna enligt detta avtal
måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och Järnbruksklubben måste
uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

♦ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Järnbruksklubben får nödvändig
information/reklam om de olika programmen i god tid.

♦ Järnbruksklubben sprider information till sina anställda om Kultur och fritids
konsertprogram.

♦ Kultur och Fritid ser till att Järnbruksklubbens namn eller logotyp
synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer,
flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

_________________________ __________________________

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen Järnbruksklubben, IF Metall
Anders Magnusson Conny Göransson



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-11-30 KFN.2022.36

OXL2
621
v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Uppföljning målstyrning och roller 2022

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet
Kultur- och fritidschefen presenterar utvärderingen för 2022 som genomförts med
förvaltningens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KFN - Uppföljning målstyrning och roller 2022
Uppföljning av målstyrning och roller 2022
Policy för målstyrning och roller
Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller
Mall för återapportering för nämnd

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna utvärderingen av målstyrning och roller 2022.

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (reviderad 2013-04-03, § 26) en ”Policy för
målstyrning och roller” i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och
kommunstyrelse-nivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen
fastställde 2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller”
som beskriver arbets-gången i nämnder och kommunstyrelsen.



Minnesanteckningar
Datum

2022-11-30

1(1)
Beteckning

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

kommun@oxelosund.se

Org.nr

212000-0324

Ledningsgrupp Kultur- och Fritidsförvaltningen 2022-11-30

Målstyrning och roller – årlig utvärdering

Kännedom ommålstyrning och roller
* Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?
Den är känd.

*Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda?
Ja

Spelregler för förtroendevalda och anställda
* Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda
tydliga och klara?
De är tydliga och klara.

* Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?
Ja, men det kan variera vid enstaka tillfällen.

Decentralisering
*Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i organisationen
som möjligt?
Decentraliseringen minskar på bekostnad av ökat behov av central styrning och
kontroll.

*Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med
policyns förutsättningar?
Ja

*Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med
policyn?
ja

Samverkan med fackliga organisationer
*Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med policyn?
Ja, Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetsplatsträffar, samverkan och
samverkansmöten. Det finns ett gott samarbete i enlighet med policyn.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson



 

 

     

 

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat 

Rutin  Charlotte Johansson, kommunchef 2014-05-23  

Dokumentansvarig Förvaring Dnr 

Lisa Sollenborn, kommunstrateg KSF Castor KS.2011.184 

Dokumentinformation 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Rutin för årlig utvärdering av    
målstyrning och roller 
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Datum   

2014-05-22   

 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Oxelösund antog vid sitt sammanträde 2012-02-15, § 13, 
Policy för Målstyrning och roller. Samtidigt beslutades: 
 
”Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta ett koncept för den årliga utvärdering 
som ska ske på nämnds- och kommunstyrelsenivå, samt fördela ansvaret för 
genomförande av detta.”  
 

Policyn reviderades av kommunfullmäktige 2013-04-03, § 26. 
 
Följande arbetsgång ska användas i nämnder och kommunstyrelsen. Utvärde-
ringen ska göras årligen under hösten och behandlas av respektive nämnd sen-
ast vid sammanträdet i december. Ärendet ska ingå i nämndernas balanslistor. 
 

1. Policydokumentet diskuteras i kommunchefens ledningsgrupper.  
 

2. Policydokumentet diskuteras därefter i förvaltningschefernas lednings-
grupper. 

Diskussionsfrågor, se bilaga 1. Minnesanteckningar ska föras. 
 

3. Frågan om samarbetet med de fackliga organisationerna, se bilaga 1, ska 
även lyftas i respektive förvaltningschefs samverkansgrupp samt i Central 
samverkan. 
  

4. Policydokumentet diskuteras och utvärderas i de olika nämnderna. 
Diskussionsfrågor, se bilaga 2. En sammanfattning av diskussionen i respektive 
ledningsgrupp ska ingå i nämndhandlingarna och föredras av förvaltningschefen 
som inledning till nämndens diskussioner. 
 

5. En kortfattad sammanfattning av nämndens diskussioner ska, jämte even-
tuella beslut finnas i protokollet. Se bilaga 3. 
 

6. En årlig återkoppling görs till kommunfullmäktige. 
 
Ansvariga för att ovanstående utvärdering genomförs årligen är kommunchefen 
samt förvaltningscheferna. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den årliga återrapporteringen till kommunfullmäk-
tige. 
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Datum   

2014-05-22   

 

Bilaga 1 - Diskussionsfrågor i ledningsgruppen 
 
Frågor att diskutera i kommunchefens och förvaltningschefernas ledningsgrup-
per. Diskussionsfrågorna kan kompletteras om det anses tillföra ytterligare syn-
punkter av värde för utvärderingen. Respektive förvaltningschef avgör tillsam-
mans med sin ledningsgrupp på vilket sätt åsikter ska inhämtas från övrig perso-
nal. 
 

Kännedom om Målsyrning och roller 

 

 Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?  
o Ingår information om policydokumentet i introduktionen av 

nyanställda? 
 

Spelregler för fortroendevalda och anställda 

 

 Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda 
tydliga och klara? 

 

 Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?  
 

Decentralisering 

 

 Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i 
organisationen som möjligt? 

o Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i 
enlighet med policyns förutsättningar? 

o Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i 
enlighet med policyn? 

 

Samverkan med fackliga organisationer 

 

 Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med 
policyn? 

  



 Rutin för årlig utvärdering av    
målstyrning och roller 

4 (5) 

Datum   

2014-05-22   

 

Bilaga 2 - Diskussionsfrågor i nämnden 
 
Frågor att diskutera i respektive nämnd. Diskussionsfrågorna kan kompletteras 
om det anses tillföra ytterligare synpunkter av värde för utvärderingen. 
 

 Är policyn känd för nämndens ledamöter? 
o Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny 

mandatperiod?  
o Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under 

pågående mandatperiod? 
 

 Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda 
och anställda? 

 

 Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?  
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2014-05-22   

 

Bilaga 3 - Sammanfattning av diskussioner i X-nämnden vid 
utvärdering av målstyrning och roller 

 

 

Är policyn känd för nämndens ledamöter? 

Nuläge? 
 
 
 
 
Förbättringsområden? 

 
 
 
 
 

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroende-
valda och anställda? 

Nuläge? 
 
 
 
 
Förbättringsområden? 

 
 
 
 
 

Efterlevs spelreglerna?  

Nuläge? 
 
 
 
 
Förbättringsområden? 

 



Sammanfattning av diskussioner i X-nämnden vid
utvärdering av målstyrning och roller

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan
förtroendevalda och anställda?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Efterlevs spelreglerna?

Nuläge?

Förbättringsområden?



 

 

 

 

 

 

Policy för målstyrning och 
roller i Oxelösunds kommun 

 
Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-15, § 13 

Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-03, § 26 
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Inledning 
En grundläggande förutsättning för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker 
och tjänstemän i Oxelösunds kommun är att det finns tydliga och klara spelregler för 
respektive grupper. Föreliggande policydokument beskriver rollerna för politiker och 
tjänstemän. Även kommunens syn på decentralisering och på samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer tydliggörs i dokumentet.  

All verksamhet i Oxelösunds kommun ska genomsyras av detta policydokument. Varje 
nämnd och styrelse ska ha kunskap om innebörden i dokumentet. Samtliga anställda ska få 
information om innebörden av målstyrning och förutsättningarna för decentralisering. 
Nyanställda och nya politiker ska i sin introduktion få kunskap om detta policydokument. Vid 
ny mandatperiod får samtliga nämnder och kommunstyrelsen utbildning om styrande 
dokument och då är Målstyrning och roller i Oxelösund ett viktigt inslag.  

Policydokumentets efterlevnad ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske 
på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av 
utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. 

 

Spelregler för förtroendevalda 
De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna formulera en 
vision för Oxelösunds framtid och att se och utveckla kommunens möjligheter i den omvärld 
vi lever i. 

De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att följa upp och 
värdera hur målen uppnås. 

De förtroendevaldas uppgifter är: 

- Att ha omfattande kontakter med allmänheten. 

- Att se till helheten och behov av politisk samordning. 

- Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den kommunala 
verksamheten samt vid behov omprioritera. 

- Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten. 

- Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen. 

De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i 
verksamheterna.  

 

Spelregler för anställda 
De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på kvalitet, 
kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål och resurser besluta hur 
verksamheten ska bedrivas.  

De anställdas uppgifter är: 

- Att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och beslutsunderlag. 

- Att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas. 

- Att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt kontinuerligt 
kommunicera resultaten till den politiska ledningen (nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktige).  
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- Att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen och de 
kommunala verksamheterna. 

De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i sin yrkesroll. 

 

Decentralisering 
Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt och kvantitativt. 
Det är viktigt att de som har direktkontakt med kommuninvånarna har möjlighet att själva 
påverka sin egen verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och 
befogenheter förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt 
få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då enbart av 
ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och resultatstyrning en reell 
innebörd.  

Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under förutsättning att enheten:  

- Verkar enligt kommunens policys.  

- Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål. 

- Håller sig inom angivna budgetramar. 

- Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med förvaltningsledningen. 

- Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter. 

Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid: 

- Bristande måluppfyllelse. 

- Klagomål från användare och allmänhet. 

- Allvarliga budgetöverskridanden. 

- Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Bristande information och samråd med personal och med ledningen. 

- Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna. 

 

Ledarskap 
I det personalpolitiska programmet för Oxelösunds kommunkoncern finns en beskrivning av 
vad ledarskap och medarbetarskap innebär och vilka som är förutsättningarna för ett gott 
ledar- och medarbetarskap.  

 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kommunen står för följande syn på facklig samverkan: 

- Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt och ses som 
en utvecklande möjlighet till dialog. 

- Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan vi gemensamt nå ett bra resultat. 

- Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information, i kontinuerlig dialog. 

- De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den kommunala 
verksamheten. 



   
Revisorerna 

Till:      För kännedom:  
Kommunstyrelsen   Kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och uppföljning. Granskningen 
utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt vård- och 
omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder och 
följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är heller inte en del av 
den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens arbetsgivarvarumärke. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till sådan uppföljning. Det 
skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur kommuninvånarna ser på kommunen som 
arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga 
medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, 
men undersökningen har under 2022 genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har 
uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på exempelvis 
arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig koppling till det 
personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning 
(fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta kompetensbehoven. På förvaltningsnivå 
saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar och aktiviteterna är i högre grad ämnade att 
möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen 
som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet 
med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för strategisk 
kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella kompetensförsörjningsplaner, 
undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade framkommer en bild av att dokumenterade 
planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare att kommunicera och resurssätta men att 
åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. En möjlig konsekvens av detta är dock att 
förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med 
olika tidshorisonter och strategisk ansats. Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar 
att försvåras. Vi rekommenderar därför att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med 
kompetensförsörjning aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, 
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Revisorerna 

behovsanalys och prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med 
fördel överväga att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom 
nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den 
parallella analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör 
ändå upprätthållas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokumntet för 
strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

• Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

• Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

• Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

• Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 

 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen 
den 31 mars 2023. 

 

 

Oxelösund den 16 november 2022 

För kommunrevisorerna 

 
 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 
Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunens arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Granskningen utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt 
vård- och omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder 
och följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är 
heller inte en del av den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till 
sådan uppföljning. Det skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur 
kommuninvånarna ser på kommunen som arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som 
arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig 
källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, men undersökningen har under 2022 
genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har uppmärksammat problemet och vidtagit 
åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på 
exempelvis arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig 
koppling till det personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk  
kompetensförsörjning (fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta 
kompetensbehoven. På förvaltningsnivå saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar 
och aktiviteterna är i högre grad ämnade att möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser 
vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora 
insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för 
strategisk kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella 
kompetensförsörjningsplaner, undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade 
framkommer en bild av att dokumenterade planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare 
att kommunicera och resurssätta men att åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. 
En möjlig konsekvens av detta är dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller 
mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med olika tidshorisonter och strategisk ansats. 
Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar att försvåras. Vi rekommenderar därför 
att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med kompetensförsörj ni ng 
aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, behovsanalys och 
prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med fördel överväga 
att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom nämndernas 
och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den parallella 
analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör ändå 
upprätthållas. 
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Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen: 
 

 Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt 
inriktningsdokumntet för strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

 Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

 Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

 Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

 Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 
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2. Inledning och bakgrund till granskningen 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för kommunen, då den påverkar möjligheten att 
leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som 
bedrivs. I Sverige råder inom både regioners och kommuners verksamhet svårigheter att bemanna 
verksamheterna med personal som har adekvat utbildning och med olika lång erfarenhet av yrket. För 
att klara sitt uppdrag behöver Oxelösunds kommun vara en attraktiv arbetsgivare med ett trovärdigt, 
hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Detta inkluderar behov av ett strategiskt och hållbart 
arbete med bland annat rekrytering, kompetensutveckling, förutsättningar för att behålla 
medarbetare och kompetens, arbetsmiljö, ledarutveckling och ledarskap, chefers förutsättningar och 
värdegrundsarbete.   

I Mål och budget 2022–2024 finns kommunfullmäktiges sex målområden, varav ett är Hållbar 
utveckling. Inom ramen för detta mål ska sjukfrånvaron i kommunen minska och 
medarbetarengagemanget öka. Kompetensförsörjningen är en utmaning i många kommuner, och 
förutsättningarna för en hållbar kompetensförsörjning i en mindre kommun kan vara ytterligare 
utmanande. Revisorerna genomförde under 2017 en granskning rörande personalstrategier, där det 
noterades att arbetet med kompetensförsörjning på en strategisk nivå och utifrån en gemensam 
process var under utveckling. Revisorerna har efter genomförd riskanalys 2022 beslutat att 
genomföra en fördjupad granskning gällande kommunens arbete med strategisk kompetens -
försörjning. 

2.1 Granskningens syfte och genomförande 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande strategisk  
kompetensförsörjning bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Följande revisionsfrågor besvaras inom granskningen: 
 

 Har gällande mål för kompetensförsörjningsarbetet brutits ner för att möjliggöra en 
ändamålsenlig styrning? 

 Finns aktuella kartläggningar och kompetensmatriser, riskanalyser och planer som stöd för 
det operativa arbetet? Med vilka funktioner sker dialoger för att fånga upp kompetensbehov?  

 Möjliggör kommunens (risk)analyser och underlag en ändamålsenlig bedömning av behovet 
av kompetens, på kort och lång sikt? 

o Görs tillräckliga riskbedömningar och kartläggningar med avseende på arbetsmiljö 
(exempelvis genom oberoende avslutssamtal), som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

o Analyseras personalomsättningen på ett adekvat sätt?  

 Vilka åtgärder vidtas för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens på bästa sätt 
samt vara en attraktiv arbetsgivare? Exempelvis med avseende på yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

o Vilka åtgärder vidtas för att behålla och belöna attraktiva kompetenser? 

 Hur följs utfall av strategier och aktiviteter upp? Ger arbetet önskade resultat?  
 
Granskningen utgår från kommunstyrelsens ansvar för det övergripande arbetet med 
kompetensförsörjning. Härutöver inkluderas även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbete att omsätta 
fullmäktiges mål avseende kompetensförsörjning. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). De 
bedömningsgrunder/revisionskriterier som används för analyser, slutsatser och bedömningar kan 
hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna  
granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
• Kommunallagen 6 kap. 6 § 
• Kommunfullmäktiges Mål och budget 2022–2024  
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3. Kommunfullmäktige vill att Oxelösund är en attraktiv 
arbetsgivare 

I Oxelösunds kommun styr kommunfullmäktige genom att i vision 2025 uttala den övergripande 
politiska viljeinriktningen och genom att i mål- och budget årligen fastställda koncernmål, 
fullmäktigemål och finansiella mål. Av visionen framgår att kommunen strävar efter mod, stolthet och 
öppenhet. Det finns också uttalade viljeinriktningar kring att erbjuda god och tillgänglig service, att 
värna om hög kompetens och att främja lärande och utveckling både för medborgare och för 
samhället som helhet. 

I mål- och budget för 2022 är hållbar utveckling ett av de övergripande koncernmålen. Där anges att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Två fullmäktigemål har formulerats med direkt bäring 
på arbetet med strategisk kompetensförsörjning: 

• Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025 
och 2027). 

• Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. Följs upp i delårsrapporter och budgeten.   
 
Inom andra koncernmålet trygg och värdig ålderdom finns det ytterligare ett mål som har direkt 
påverkan på val av strategier och arbetssätt för kompetensförsörjning: 
 
•  Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå 

med riket. 
 
I övrigt noterar vi att kommunfullmäktige har fastställt en mängd mål om bibehållen eller ökad kvalitet 
i verksamheterna, vilket indirekt förutsätter att kommunorganisationen har en stabil 
kompetensförsörjning och ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

3.1 Arbetet behöver bryta negativa trender inom alla målområden 

Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2021. Resultatet av undersökningen visas i 
tabellen nedan. Det samlade indexvärdet hållbart medarbetarengagemang sjönk i denna 
undersökning från 80 (2019) till 78 (2021). Samtliga resultat 2021 är lägre än 2019.  
 

Medarbetarundersökning 2019 2021 

Allmänt 73 70 

Medarbetarskap 72 69 

Information och kunskap 65 62 

Ledarskap 74 72 

Utveckling 46 44 

Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö  73 71 

Hållbart medarbetarengagemang 80 78 

 
Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen eftersom 
resultaten är låga både i jämförelse med länet och med riket i stort. 2019 syntes en tydlig positiv 
utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av Covid-19. 
(Statistik över sjukfrånvaroutvecklingen återges i avsnitt 5.3.) 

Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har också minskat de senaste åren. Under 2021 möttes 
en brukare i genomsnitt av 24 olika personer under 14 dagar. Detta värde var högt även innan 
pandemin, 19 personer (2019), men har tidigare varit lägre. Genomsnitt i riket var 16 personer 2021, 
enligt statistik från Kolada. Enligt förvaltningschef beror det höga värdet 2021 på omorganisering 
som gjordes under hösten 2021. Vid delårsuppföljningen per augusti 2022 låg siffran åter på 19 
personer. 
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4. Kommunstyrelsen har fastställt styrdokument för kommunens 
kompetensförsörjningsarbete 

4.1 Kommunstyrelsen har tydliggjort värdegrund och förhållningssätt för 
en koncernövergripande personalpolitik 

I kommunens personalpolitiska program1, fastställt av kommunstyrelsen 2013, beskrivs 
grundläggande värderingar som styr personalpolitiken i kommunkoncernen. Programmet är 
vägledande för både förtroendevalda, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med att uppnå 
Vision 2025 och kommunkoncernens mål. Medarbetares och chefers förhållningssätt gentemot 
omgivningen och varandra beskrivs med ett antal definierade ledord (medborgarperspektiv, 
helhetssyn, dialog och tydlighet) som beskrivs och förklaras i programmet. 
 
I det personalpolitiska programmet anges att rätt kompetens är en förutsättning för att 
verksamheterna ska uppnå mål och uppdrag. Oxelösunds kommunkoncern ska aktivt arbeta för att 
rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare samt säkerställa att kommunkoncerne ns 
medarbetare har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. I det personalpolitiska programmet 
formuleras ett antal förhållningssätt för hur detta ska bli verklighet. I Oxelösunds kommunkonce rn 
gäller att: 
 
• Rekrytering och kompetensutvecklingen ska bygga på verksamhetens behov och stämma 

överens med kommunkoncernens långsiktiga mål. 
• Rekrytering och kompetensutveckling är strukturerad, med god framförhållning och med hög 

kvalité 
• Rörlighet stimuleras så att erfarenheter och kunskaper tas tillvara och skapar förutsättningar för 

utveckling 
• Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet 
• Kompetensutveckling utanför arbetet uppmuntras 

Det personalpolitiska programmet beskriver också förhållningssätt och värderingar avseende 
lönesättning, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, etc. Dessa återges löpande i rapporten i anslutning till 
vidtagna åtgärder och arbetssätt. 
 
I syfte att förbättra rekrytering och därmed säkra kompetensförsörjningen ska kompetens i 
rekryteringsarbetet utvecklas under 2022. Platsannonser kontrolleras i samarbete med 
kommunikations- och serviceenheten för att förbättra kvaliteten i annons- och rekryteringsarbetet. 
Av intervjuer framgår att detta enbart sker då rekryterande chef efterfrågar hjälp i rekryteringen.   

4.2 Kommunstyrelsen har definierat gemensamma arbetssätt för 
kompetensförsörjningsarbetet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om ett inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjn ing
2

 
som på en övergripande nivå beskriver metoder och arbetssätt. Den strategiska 
kompetensförsörjningen ska utgå från kommunens vision inom området omvärld, tillväxt och 
utveckling.  

Som ett led i att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens över tid, krävs enligt 
inriktningsdokumntet kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av medborgarnas behov kopplat till 
verksamhetens kompetens. Detta ska ske på förvaltningsnivå, varefter personalenheten 

 
1

 Personalpolitiskt program för Oxelösunds kommunkoncern 2012-11-20 
2

 Kommunstyrelsens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 2015-09-01 
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sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen i samband med inledningen av budgetprocessen. 
Redovisningen ska baseras på följande faktorer: 

• Omväldsanalys avseende framtidens kompetensbehov inom aktuellt förvaltningsområde? 
• Kartläggning av befintlig kompetens 
• Analys och identifiering av utmaningar på kort och lång sikt 
• Handlingsplan 
 
Enligt inriktningsdokumentet ska förvaltningarna arbeta med sin handlingsplan enligt ARUBA-
modellen, en modell för att tydliggöra de olika faserna i kompetensförsörjningsprocessen. Modellen 
är i EY:s mening väletablerad och används i många kommuner för att skapa en systematik och 
tydlighet i analys, planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.  
 

 
 
 
Varje förvaltning ska, enligt inriktningsdokumentet, följa upp resultatet av respektive analys med en 
handlingsplan kopplad till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara 
att formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig 
kompetens. 

4.3 Kommunstyrelsen har säkerställt kunskapsstöd i HR-frågor till 
verksamheterna 

Det operativa arbetet med kompetensförsörjning är en del av chefsuppdraget. Förvaltningarna har 
inte några dedikerade HR-resurser utan arbetet med att analysera, kartlägga och planera åvilar 
respektive förvaltningschef och i vissa fall understående chefer.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika 
verksamheter utifrån de mål och riktlinjer kommunfullmäktige angivit. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet vars uppdrag är att vara ett kvalificerat 
kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden: 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering  
• Arbetsrätt  
• Lönebildning 
• Kompetensförsörjning  
• Ledarutveckling  
• HR-administration 
 
HR-enheten består av HR-chef (som även har flera andra uppdrag inom 
kommunstyrelseförvaltningen), två HR-strateger, en hälsopedagog och en HR-konsult. Intervjuade 
förvaltningschefer beskriver i stort att de är nöjda med omfattning och tillgänglighet på det stöd de 
får. 

Attrahera

Aktiviteter inom Attrahera
syftar till att stärka 
attraktionskraften för 
potentiella, befintliga och 
tidigare medarbetare.

Rekrytera

Aktiviteter inom Rekrytera
syftar till att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocesser och 
skapa bästa möjliga 
kandidatupplevelse.

Utveckla

Aktiviteter inom Utveckla
syfar till att identifiera, 
utveckla och följa upp 
medarbetares kompetens 
kopplat till uppdraget.

Behålla

Aktiviteter inom Behålla
syftar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
genom att erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för 
medarbetarna.

Avveckla

Aktiviteter inom Avsluta 
syftar till att skapa en 
framgångsrik omställning 
och avveckling av 
kompetens.
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4.4 Kartläggningar av kompetensbehov utarbetas inte enligt plan 

Enligt ovan beskrivna arbetssätt ska varje förvaltning årligen analysera och kartlägga 
kompetensbehov. Detta ska i sammanställd form redogöras för kommunstyrelsen i samband med 
budgetprocessen. Endast utbildningsförvaltningen har en handlingsplan för sin kompetensförsörj ni ng 
reviderad det senaste året. Den senaste sammanställda kompetensförsörjningsplanen för kommunen 
som helhet gjordes 2020. Kommunstyrelsen har inte vid senare tillfälle efterfrågat redovisningen.  

Den kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning som reviderades 20203 är i EY:s 
mening tillfredsställande för en kommun av denna storlek. Kompetensförsörjningsplanen består av en 
omvärldsanalys, kompetenskartläggning, kompetensanalys och en handlingsplan utifrån ARUBA-
modellen. Analysen omfattar bland annat personalens åldersstruktur och könsfördelning, framtida 
pensionsavgångar, antal månadsavlönade per chef, antal tillsvidareanställningar och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro i procent, antal publicerade jobbannonser och ansökningar, 
definierade bristyrken i kommunen och personalomsättning. 

Enligt uppgift tar kommunstrateg årligen fram befolkningsprognoser. HR-avdelningen samt 
förvaltningschefer tar del av befolkningsprognosen men förvaltningarna använder dem i liten 
omfattning för att analysera kommande kompetensbehov. De intervjuade förvaltningscheferna 
beskriver att volymförändringarna i regel är så små att prognosen är svår att sätta i direkt korrelation 
till ett personalbehov. Undantag är äldreomsorgen som ser ett stort ökat behov i och med åldrande 
befolkning.   

Kommunen har periodvis saknat möjlighet att göra statistiska analyser av personalomsättning en. 
Anledningarna har varierat mellan åren men har delvis berott på avsaknad av systemsstöd och delvis 
på kompetensbrist till följd av personalomsättning. Problem med att verifiera statistiken kvarstår men 
arbete pågår för att säkerställa de statistiska analyserna. En medarbetare som nyligen har anställts 
har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta fram analysunderlag.  

I kompetensbehovsanalysen som genomfördes 2020 lyftes bland annat upp att behovet av anställda 
kommer att öka då antalet invånare i åldersgrupper som behöver samhällsservice ökar. Under 
perioden 2020-2024 uppskattades cirka 122 personer gå i pension, motsvarande drygt 13 procent 
av kommunens anställda. De yrken där pensionsavgångarna är som störst är undersköterska, 
sjuksköterska, enhetschef, barnskötare, förskollärare, lärare, handläggare och administratörer. Till 
problembilden fördes också att det bland de arbetssökande är få som har erfarenhet, varav det i flera 
förvaltningar är stor andel nyexaminerade eller oerfarna som blir anställda. Detta medför ett större 
behov av handledning inom berörda verksamheter. Av intervjuer framgår att utmaningarna i stort 
bedöms vara desamma 2022 som 2020. 

 

 
3

 Plan för strategisk kompetensförsörjning – kommunövergripande 2020-11-23 
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5. Kommunstyrelsens prioriterade åtgärder och arbetssätt 2022 

5.1 Kommunstyrelsen har gett direktiv om att öka arbetet med att möta 
framtidens kompetensutmaningar 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 anges att HR-enhetens fokusområden under året är att: 
• öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar 
• fortsätta arbetet med rehabiliteringsstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa 
• utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer  
• arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och 

medarbetarskap 
 
Inom målområdet hållbar utveckling fastställde kommunstyrelsen följande mål: 

Kommunstyrelsens mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunens medarbetare upplever att deras 

arbete känns meningsfullt 
91 %  92 % 94 % 96 % 

Kommunens värde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ska öka 

78 79 80 81 

 
Kommunstyrelsen har också formulerat mål inom områden där de saknar mandat att ge uppdrag till 
kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att genom 
kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 
 

Kommunstyrelsens övergripande mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Alla arbetsplatser har regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) 

84%  90 % 95 % 100 % 

Kommunens medarbetare ser positivt på 

framtiden för Oxelösunds kommun 

45 %  50 % 55 % 60 % 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal 

verksamhet 
96 platser 100 platser 100 platser 100 platser 

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av 

föräldrapenning är procentuellt lika stora 

4,8 % för 
kvinnor, 
2,3 % för 

män 

4,5% för 
kvinnor, 
2,5% för 

män 

4 % för 
kvinnor, 3% 
för män 

3,5 % för 
kvinnor, 
3,5 % för 

män 

Kommunens medarbetare har god hälsa (Mått: 
Andel långtidssjukfrånvaro) 

3,4 %  3 % 2,8 % 2,6 % 

 

5.2 Kommungemensamma insatser och resultatet av dem 

Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen: marknadsför 
jobben, bredda rekryteringen, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, underlätta lönekarriär, använd 
kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, skapa engagemang och utnyttja tekniken. 
I kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning finns en handlingsplan. Handlingsplanen är 
från 2020 och många åtgärder fick enligt intervjuade avbrytas till följd av Covid-19. En ny 
handlingsplan har inte utarbetats men arbete pågår med flera av de tidigare definierade aktiviteterna.  
Utifrån vår granskning bedömer vi att följande pågående aktiviteter är väsentliga att lyfta fram: 
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Område  Väsentliga kommunövergripande aktiviteter 2022 

Attrahera En kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket har tagits fram och gäller 
2022-2024. Kommunikationen ska bidra till att attrahera, rekrytera och behålla 
rätt medarbetare, vårda relationer med tidigare medarbetare, väcka nyfikenhet 
hos passiva jobbkandidater och skapa stolthet hos befintliga medarbetare. I 
planen finns en detaljerad aktivitetsplan med budgetestimering för 
kommunikationsaktiviteter. Informationsfilmer som ska förmedla känslan av att 
arbeta i Oxelösunds kommun har producerats. 

I alla granskade verksamheter beskrivs också det dagliga arbetet med att 
utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö som en viktig nyckel 
i att bli en mer attraktiv arbetsgivare, se avsnitt 6. 

Rekrytera  Chefer utbildas i rekryteringsprocess och rekryteringsverktyg. HR-enheten följer 
upp förvaltningens platsannonser i syfte att se vilken annonsplattform som 
genererar bäst gensvar. Syftet är att optimera rekryteringen. 

Arbete med kandidatupplevelsen har stärkts så att alla som kommer på en 
intervju, oavsett om de anställs eller ej, ska ta med sig en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare i händelse av att de söker på nytt senare eller 
sprider budskapet till andra. 

Deltagande vid rekryteringsmässor har varit på paus under pandemin men 
återupptas 2022. 

Utveckla 
 

En utbildningsdag för alla chefer inom kommunikation och ledarskap sker under 
hösten 2022. Ledarfrukostar för samtliga chefer med personalansvar sker en 
gång i månaden och är koncernledningens forum för att sprida information och 
öppna för dialog i aktuella frågor. 

Kommunen och förvaltningen tillämpar individuella uppdragsbeskrivningar och 
till dem tillhörande kompetensutvecklingsplaner på individnivå. Dessa ska finnas 
med som underlag vid alla medarbetarsamtal med fast anställd personal.  
Kommunen har under 2020-2021 etablerat ett nytt IT-stöd med anpassade 
mallar för genomförande och dokumentation av medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar. Det är oklart i hur stor 
utsträckning systemet används. HR-enheten har planerat att utvärdera systemet 
framöver. 
 
Kommunen har en ledarskapsutbildning som är obligatorisk för alla nya chefer. 
Utbildningen är även öppen för befintliga chefer i behov av repetition, men detta 
uppges vara sällsynt förekommande. Inom ramen för chefsintroduktionsprogra m 
genomfördes i mars 2022 ett seminarium med temat kompetensförsörjn ing 
vilket innehöll bland annat kompetensutmaningar, genomgång av prognoser, 
arbetssätt och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt det personalpolitiska programmet ska rörlighet uppmuntras för att 
stimulera utveckling. Kommunen har för närvarande inte någon intern platsbank 
(det har funnits tidigare) men flera förvaltningar tillämpar praxis att interna 
sökande bör kallas till intervju om kompetens och erfarenheter matchar. 

Behålla  En förenklad medarbetarundersökning har genomförts två gånger under 2022, 
istället för som tidigare endast vartannat år. Resultatet hanteras av respektive 
arbetsgrupp och ledningsgrupp med åtgärder som dokumenteras i 
arbetsmiljöplaner. 
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I syfte att behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att säkerställa 
rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell där medarbetare som 
halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd av ökade ingångslöner inom sin 
yrkesgrupp, kan få en särskild löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist 
löneläge. Förvaltningscheferna föreslår medarbetare varefter ett ledningsmöte 
sker med HR-enheten för att besluta vilka som ska erhålla den särskilda 
löneökningen. 
 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett utvecklingsområde genom 
medarbetarenkäten, sett till både innehåll och kvalitet. Detta är ett pågående 
utvecklingsområde. I dagsläget sker kommungemensam introduktion av alla 
nyanställda (fast anställda och långvarigt visstidsanställda) två gånger per år. 
Uppslutningen har varit varierande, ca 50-75%. Innehållet är övergripande 
orienterat mot hur det är att arbete i kommunen, vision och ledord, organisation, 
etc. Den omedelbara introduktionen sker på arbetsplatsen av rekryterande chef. 
För dem finns checklistor och välkomstpaket med informationsmaterial för att 
alla rekryterande chefer ska ge en bra introduktion. Det finns en samlingsportal 
för nyanställda på intranätet. Marknadsföring av samlingsportalen pågår.  
 

Avveckla Alla som avslutar sin anställning ska ha ett avgångssamtal med sin närmaste 
chef. För att säkerställa att ingen går miste om möjligheten att lämna synpunkter 
skickas också från HR-enheten en anonym avgångsenkät till tillsvidareanställda 
medarbetare som ska sluta. Sammanställning av resultaten av dessa presenteras 
årsvis för förvaltningar och för kommunledningen. 
 

 
Intervjuade från förvaltningarna anger att de är delaktiga i kommunens övergripande 
kompetensförsörjningsarbete. Det sker samtal i ledningsgruppen där koncerngemensa mma 
prognoser och analyser presenteras.  
 

5.3 Särskilda insatser sker för att komma till rätta med sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen och fram till 2019 
syntes en positiv utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av 
Covid-19.  
 

 
Figur 1:  Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%) . Källa: Kolada. 

 
Sjukfrånvaron skiljer sig i hög grad åt mellan förvaltningar, och detta följer i EY:s uppfatting liknande 
fördelningstrender som i andra kommuner. 
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Sjukfrånvaro per förvaltning 2019 2020 2021 

Social- och omsorgsförvaltningen 6,9 8,2 7 

Äldreomsorgsförvaltningen 9,5 13,3 12,4 

Utbildningsförvaltningen 8,8 9,6 9,9 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 7,9 6,3 2,4 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,9 8,8 9,4 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,6 3,2 2,9 

Totalt 8,4 10,1 9,6 

 

Under första halvåret 2022 har sjukfrånvaron minskat något inom äldreomsorgs- och 
utbildningsförvaltningarna, men ökat i övriga förvaltningar. Endast inom social- och 
omsorgsförvaltningen har långtidssjukfrånvaron ökat. För att komma tillrätta med de höga 
sjukfrånvarotalen pågår både arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. 

I det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka arbetsmiljön, genomföra de 
åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa. I Oxelösund är de enhetsvisa arbetsplatsträffarna (APT) en grundpelare 
i arbetet. Dessa sker regelbundet, vanligen var 4-8:e vecka beroende på verksamhet. Samtliga chefer 
ska genomgå arbetsmiljöutbildning minst var tredje år. Närvaro följs upp av HR-strateg på 
kommunstyrelseförvaltningen. Under covid-19-pandemin ställdes dessa in men de har återupptagits 
under 2022 för både erfarna och nyblivna chefer. Under våren deltog 35 chefer och skyddsombud 
och ytterligare en grupp genomgår utbildningen i november. 

För att kartlägga medarbetarnas trivsel och engagemang har kommunen tidigare genomfört en 
omfattande medarbetarenkät vartannat år. Enkäten ger varje enhet och förvaltning ett underlag för 
att bland annat analysera och planera arbetsmiljöarbetet. Från och med 2022 har istället två kortare 
och tematiskt inriktade enkäter, så kallade pulsmätningar, genomförts. Syftet är att få tätare och mer 
aktuell återkoppling som underlag för arbetet, vilket samtliga intervjuade uppfattar som positivt. Vi 
noterar dock att svarsfrekvensen har blivit avsevärt lägre än vid medarbetarundersökningar (i april 
58 % svarande mot 79 % föregående år), varför det finns skäl att se över hur pulsmätningarna 
kommuniceras ut till medarbetare. Det är inte fastställt om den nya formen ska behållas nästa år. I 
pulsmätningen som genomfördes i april 2022 fokuserade undersökningen på motivation, ledarskap 
och styrning. Värdet för hållbart medarbetarengagemang uppmättes till 78. 

Resultatet av medarbetarundersökningar och pulsmätningar hanteras på olika nivåer i kommunen. 
Det sker dels på en kommunövergripande nivå i ledningsgrupp, dels i respektive enhet inom 
förvaltningarna. Det finns dock en osäkerhet kring digniteten i hanteringen på enheterna. Det kan 
finnas viss variation avseende vilket utrymme resultatet får vid APT-tillfällen. 

Formaliserade riskbedömningar och arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid verksamhetsförändri ng 
eller tillbud. Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder 
dokumenteras i enhetens arbetsmiljöplan. Ett digitalt system för registrering av arbetsskador och 
tillbud implementerades under 2021 följt av utbildningar för både chefer och medarbetare. Detta 
medförde att antalet inrapporterade arbetsskador var högre än tidigare år och förväntas vara fortsatt 
högt under 2022 eftersom kunskapen blivit mer känd i organisationen. Det nya systemet har gett 
chefer bättre överblick på inrapporterade incidenter och i vilken grad dessa orsakat sjukfrånvaro.  

Kommunen har en HR-strateg med särskild kompetens inom arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Denne har genomfört fördjupande undersökningar kring orsaken till sjukfrånvaro i kommunen. 
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Resultatet av undersökningen tyder på att en stor del av sjukfrånvaron inte är arbetsplatsrelaterad 
utan härleds till individens privatliv och kommunen har därför valt att ta ett brett grepp om det 
hälsoarbetet. En hälsopedagog arbetar stödjande och hälsofrämjande. Innan pandemin påbörjades 
ett arbete med att minska sjukfrånvaron genom individuella hälsosamtal med medarbetare som haft 
upprepad sjukfrånvaro. Enligt uppgift gav hälsosamtalen ett positivt resultat men att det positiva 
resultatet avstannade under pandemin och det går därav inte att utläsa några långsiktiga effekter. 
Satsningen har återupptagits under 2022 genom både individuella hälsosamtal och gruppaktiviteter. 

Oxelösunds kommun erbjuder sina medarbetare 1000 kr i friskvårdsbidrag per år. Andelen 
medarbetare som väljer att nyttja förmånen har legat stadigt lågt på cirka 35 % under flera år. 
Orsakerna till detta har inte utvärderats.  Fokus har istället legat på att stimulera medarbetare som 
inte redan tränar på fritiden genom exempelvis hälsostöd och prova-på verksamheter. Bland 
medarbetarna har kommunen rekryterat hälsoinspiratörer, medarbetare som utöver sitt ordinarie 
arbete har i uppdrag att uppmuntra sina kollegor till goda hälsoval. Hälsoinspiratörerna träffas 
regelbundet för att inspirera varandra och ta del av ny kunskap om hälsa och friskvård. 

Vid intervju framkommer att kommunen upplever svårigheter i samarbetet med vårdcentral och 
företagshälsa, och att andra kommuner som haft stor framgång i arbetet mot sjukfrånvaro förefaller 
ha bättre samarbeten. 
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6. Särskilt om nämndernas arbete med att omsätta fullmäktiges 
mål för strategisk kompetensförsörjning 

6.1 Utbildningsnämnden har dokumenterade underlag och handlingsplaner  

Utbildningsnämnden bedriver förskola, öppen förskola, omsorg i form av helg och nattomsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkesutbildning och 
kulturskola. Inom utbildningsförvaltningen arbetar cirka 400 personer. Förskolelärare, legitimerade 
lärare, SVA-lärare och rektorer är definierade bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk  
kompetensförsörjning. 
 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan anges som mål att alla skolformer ska erbjuda en hållbar 
arbetsmiljö för sin personal samt vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är att personalens frisknärvaro 
ska öka samt att personalomsättningen ska minska. Nämnden har också mål specifika för olika 
personalgrupper, där ambitionen är att andelen behöriga och legitimerade förskollärare och lärare 
ska vara minst i nivå med riket inom var och en av nämndens skolformer, inklusive kulturskolan. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Frågan 
har aktualiserats genom den fackliga nationella huvudöverenskommelsen (HÖK18) ålägger alla skolor 
att förstärka sitt arbete för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Arbetet ska enligt 
överenskommelsen följas upp både lokalt och centralt. I Oxelösund har en arbetsgrupp med 
representanter för Lärarförbundet och för arbetsgivaren med rektorer, förvaltningschef och HR 
arbetat med det partsgemensamma arbetsmaterialet för att identifiera nuläge och framtida 
aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö och lönebildning. 
Utbildningsförvaltningen har även tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning som i 
enlighet med kommunstyrelsens inriktningsdokument utgår från ARUBA-modellen.  

Av omvärldsanalysen utläses att prognoser visar på ett ökat behov av lärare. Antalet framtida 
pensionsavgångar förväntas öka från 7 stycken 2022 till 12 år 2024. Förvaltningen uppmärksammar 
risken att antalet examinerade lärare inte kommer räcka till för att tillgodose det kommande 
lärarbehovet på nationell nivå och att konkurrensen mellan arbetsgivare tilltar.  

I tabellen nedan listar vi ett urval av pågående åtgärder som vi bedömer är väsentliga utifrån 
granskningens frågeställningar: 

Område Väsentliga pågående insatser 2022 (EY:s sammanfattning)  

Attrahera Inom ramen för arbetsgivarvarumärket har bilder och berättelser med ett par 
medarbetare från utbildningsförvaltningen skapats. Dessa ska användas i 
kampanjer i sociala medier och på hemsidan. I Kommunövergripande aktiviteter 
och deltagande på mässor medverkar representanter från förvaltningen. 

Den nya skolorganisationen som genomfördes i steg 1 under 2021 innebär att 
skolorna har olika tematisk inriktning. Detta bedöms ha gett resultat för 
möjligheten att attrahera lärare. 

Rekrytera Förvaltningens chefer har utbildats i det digitala rekryteringsverktyget för att på 
ett enklare sätt kunna göra urval samt kommunicera med arbetssökande. 
Utbildning ska ges årsvis. 

En viktig källa för både marknadsföring och rekrytering är genom intag av vikarier 
i verksamheten. På enheterna finns idag husvikarier vilket stärker möjligheten till 
utveckling i arbetet och underlättar kontakt. 

Kommunen saknar närliggande lärosäten vilket försvårar möjligheten att ta emot 
studenter på praktik. Under 2022 har avtal tecknats för en studentplats för 
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arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att lärarstudenten parallellt med 
sina studier arbetar hos kommunen. 

Utveckla Den interna rörligheten mellan förskolor och skolor ska uppmuntras genom att 
internannonsering i ett första skede används om man tror att kompetens kan finnas 
internt i förvaltningen. 
 
Fortbildning av lärare har skett med koppling till grundskolornas nya 
profilinriktningar. Genom Skolverkets statsbidrag lärarlyftet har flera lärare 
genomgått distanskurser som breddar deras behörighet. Stöd ges till obehöriga 
som bedriver studier på sin fritid. 

Behålla Organisationen har setts över så att biträdande rektorer har ett tydligare 
personalansvar. Syftet är att skapa ett närmare ledarskap med färre medarbetare 
per chef. De deltar i kommunens introduktionsprogram för nya chefer. 

Lönekriterierna för pedagogiska arbeten har setts över och kommunicerats till alla 
medarbetare. 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och skapa mer attraktiva arbetsplatser  
planeras på respektive skola. I regel är detta en integrerad del av det systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt av det systematiska kvalitetsarbetet som årligen 
återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 
Utbildningsnämnden har inte identifierat några risker eller kontroller kopplade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Förvaltningens bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, med fler 
kvalificerade sökande än tidigare, vilket tyder på att kommunen uppfattas som en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 

6.2 Vård- och omsorgsnämnden fokuserar på äldreomsorgen men även 
inom social- och omsorgsförvaltningen sker positiv utveckling 

Vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet för kommuninvånare som är i behov av vård och 
omsorg samt stöd och rådgivning. Verksamheten är fördelad på två förvaltningar: social- och 
omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har i sin 
verksamhetsplan för 2022 brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål enligt följande: 

Utifrån koncernmålet ”Trygg och värdig ålderdom” har vård- och omsorgsnämnden formulerat ett mål 
om att vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta relaterar till 
kommunfullmäktiges mål om förbättrad personalkontinuitet. Nämnden har också satt upp mål om att 
medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras, och att de äldres förtroende för personalen 
ska öka både i hemtjänst och i särskilt boende. Samtidigt ska effektiviteten öka inom hemtjänsten, 
vari nämndens mål är att öka andelen utförd tid av beviljad tid.   

Prioriterad verksamhetsutveckling under året som beslutats av nämnden inkluderar att tydliggöra 
struktur kring schemaläggning samt utveckla rutiner för bemanning av korttidsfrånvaro inom 
äldreomsorgsförvaltningen. Vidare ska roller och ansvar gällande rekrytering, schemaläggning och 
bemanning tydliggöras.  

För både social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen finns målsättningar om 
ökad digitalisering. Detta är en av SKR:s rekommenderade nio strategier för att möta framtidens 
kompetensbehov. Nämnden har utöver digitalisering inte formulerat några mål avseende social- och 
omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning, endast avseende äldreomsorgen. 
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Vård- och omsorgsnämnden har inget uttryckt mål avseende medarbetarundersökningen. De används 
dock som utvecklingsunderlag i verksamheterna i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 5.3.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte identifierat risker eller kontrollmoment relaterade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har en gemensam 
kompetensförsörjningsplan från 2018 då det endast fans en förvaltning – Vård och 
omsorgsförvaltningen. Båda förvaltningarna har ett pågående arbete med att ta fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för respektive förvaltning. Arbetet ska vara klart under hösten 2022.  

6.2.1 Äldreomsorgsförvaltningen 

Äldreomsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för äldre, hemtjänst, särskilt boende 
samt demensboende för äldre, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård, samt hälso- och 
sjukvårdsorganisation inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Undersköterskor är en stor 
personalgrupp som i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning uppges vara bristyrke.  
Förvaltningen berörs även av bristyrkesgrupperna enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Äldreomsorgsförvaltningen bevakar främst de demografiska prognoserna i syfte att förutsäga 
framtida personalbehov. Inom förvaltningen finns det ett systematiskt arbetssätt kring att 
sammanställda enheternas samlade rekryteringsbehov. Inom förvaltningen finns en 
bemanningsenhet som har det samlade ansvaret för rekrytering, bemanning och uppföljning av 
timanställda och vikarier. Bemanningsenheten överblickar kompetens och erfarenhet, arbetade 
timmar och LAS-lista för hela äldreomsorgen. Arbete pågår under 2022 för att enheten även ska vara 
specialiserad på och ansvarig för all schemaläggning. 

Äldreomsorgsförvaltningen har däremot arbetat fram en förändringsbeskrivning 2023 som 
fastställdes av vård- och omsorgsnämnden i maj 2022. Förändringsbeskrivningen innehåller en analys 
av utfall och utmaningar i det tidigare arbetet med heltidsresan. Analysen visar att tidigare insatser 
där medarbetare fått önska tjänstgöringsgrad har lett till att fler medarbetare arbetar mer, vilket har 
frigjort resurstid i organisationen. Avsikten var att använda denna resurstid för att täcka upp 
planerade eller akuta vakanser i organisationen. Slutsatserna är dock att den frigjorda tiden 
huvudsakligen inte är fördelad på samma dygnstider som behoven. För att komma till rätta med detta 
har förvaltningen inlett arbete med smarta scheman som syftar till att skapa mer hållbara och 
effektiva scheman för både organisationen och medarbetarna.  

Förändringsbeskrivning 2023 innehåller också en kartläggning av arbetssätt som skulle kunna 
effektiviseras genom digitalisering och därigenom minska behovet av personal. Bland dessa nämns 
digitala tillsynssamtal dagtid, inkontinenssensorer samt duschrobotar och sängar med 
uppresningsstöd som prioriterade satsningar som både kan minska personalbehovet och öka 
livskvalitet och självständighet hos brukare. En konkret genomförande- eller investeringsplan ingår 
inte i beskrivningen. Plan för genomförande av aktiviteter sker enligt uppgift i förvaltningen. 
Återrapportering av förändringsbeskrivning sker sedan löpande till nämnden samt till kommunchef 
vid uppföljningsmöten. I förändringsbeskrivning finns en övergripande beskrivning av effekter och 
investeringskostnader för föreslagna åtgärder inom området digitalisering. 

För att säkerställa möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett nära samarbete 
med Campus Oxelösund som i egenskap av vård- och omsorgscollege tillhandahåller yrkesutbildning 
för flera av förvaltningens yrkesgrupper. Det finns en bild hos såväl förvaltningschef som fackliga 
representanter att de som utexamineras inte har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra 
arbetet. Förvaltningen står inför en stor utmaning att balansera akuta personalbehov mot att 
upprätthålla kompetenskrav. Det finns etablerade forum för dialog mellan förvaltning och ledning för 
Campus Oxelösund men svårigheter kvarstår. 

Inom ramen för det statligt finansierade Äldreomsorgslyftet har förvaltningen genomfört flera 
insatser för att höja kompetensen hos medarbetare. Undersköterskor är en prioriterade grupp för 
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detta under 2022 med anledning av förändrade lagkrav (fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen)  
samt för att förekomma eventuella framtida utbildningskrav som utreds. Tidigare har utbildningar 
inom bemötande samt språkförstärkande insatser varit prioriterade, liksom fortbildning av 
vårdbiträden till undersköterskor. 

Timanställda och vikarier utgör en förhållandevis stor del av personalstyrkan. Det finns en rutin om 
att samtliga timanställda ska påbörja en yrkesutbildning för att få fortsätta inom kommunen, och 
måste fullgöra utbildning till vårdbiträde/undersköterska för att fast tjänst ska kunna erhållas. Enligt 
Kommunal frångås rutinen på grund av personalbrist.  

Enligt förvaltningschef är ett viktigt fokusområde framgent att stärka det nära ledarskapet. Stora 
enheter och chefer som inte, i det dagliga arbetet, möter sina medarbetare bidrar till många 
utmaningar gällande såväl arbetsmiljö som personalens engagemang. 

6.2.2 Social- och omsorgsförvaltningen 

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för barn, ungdomar och vuxna, 
färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, 
familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, 
personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse 
och familjehem. Socialsekreterare är en stor yrkesgrupp som definierats som bristyrke i kommunens 
plan för strategisk kompetensförsörjning. Vakanta platser behöver i dagsläget bemannas av konsulter, 
framför allt inom enheten för barn- och unga.  

Förvaltningen har under året etablerat en ny struktur för kompetensutveckling. En 
kompetensutvecklingsplan för varje personalgrupp listar alla utbildningar som medarbetarna 
förväntas genomgå under sin tid på förvaltningen, både grundläggande och specialiserande kurser. I 
och med strukturen får förvaltningen också en bättre överblick på befintlig kompetens och ett system 
för att dokumentera när medarbetarna senast gick respektive utbildning. Detta ger också bättre 
förutsättningar för att följa upp vilka medarbetare som behöver komplettera eller repetera utbildning. 
Utbildningsplanen ska tas i bruk under hösten 2022.  

Resultaten från medarbetarundersökningarna är generellt sett positiva. Inom individ- och 
familjeomsorgsenheten för barn och unga har det förekommit påtagligt lägre resultat inom flertal 
parametrar. Enligt uppgift har det berott på en kombination av påfrestande arbetsuppgifter och 
personkonflikter inom enheten, och ett aktivt arbete har bedrivits för att vända situationen. Enligt 
förvaltningschef finns det goda möjligheter till förbättring de närmaste månaderna. 

Det finns ett samarbete med närliggande högskolor och universitet i syfta att öka möjligheten till 
rekrytering. Förvaltningen tar emot två praktikanter varje termin. Vid rekryteringen av praktikanter 
är det en urvalsgrund att studenten bedöms ha rimliga förutsättningar att kunna fortsätta arbeta i 
kommunen eller länet efter avslutad utbildning.  

6.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden når redan fullmäktiges mål men 
har en sårbar verksamhet med få anställda 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens detaljplanering, 
naturvård, GIS- mät- och kartverksamhet, gång- och cykelvägar. Nämnden utgör kommunens lokala 
prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen samt miljö-, livsmedel- och 
tobakslagstiftning. Nämnden är även kommunens trafiknämnd. Inom förvaltningen arbetar 16 
personer varav bygglovshandläggare är en definierad bristyrkesgrupp i kommunens plan för 
strategisk kompetensförsörjning.  

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan anges mål om att sjukfrånvaron ska minska. 
Ingångsvärdet 2021 var 3 procent, och målvärdet 2022–2024 är fem procent. Då förvaltningen är 
liten kan enskilda medarbetares frånvaro påverka statistiken kraftigt.  
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Nämnden inkluderar kommunfullmäktiges mål om att öka medarbetarengagemanget i sin 
verksamhetsplan. Nämndens utfall i medarbetarundersökningen visar på ett lågt resultat avseende 
medarbetarnas kunskap och förståelse om verksamhetens mål. Mot denna bakgrund pågår ett arbete 
med att se över operationaliseringen av kommunmålen och nämndens mål.  

Nämnden har inte någon dokumenterad kartläggning av kompetensbehov eller någon handlingsplan 
för kompetensförsörjning. Förvaltningen är liten och tjänsterna är i hög grad specialiserade. 
Kommunens tillväxttakt har medfört relativt stadiga volymer för förvaltningen, varvid rekrytering 
främst är fyllnadsrekrytering vid vakanser. Enligt uppgift har personalomsättningen inom 
förvaltningen varit relativt hög under senare tid. Den samlade bedömningen är dock att Oxelösund 
har förhållandevis goda konkurrensmöjligheter gentemot närliggande kommuner. Attraktionen 
bedöms ligga i ett fördelaktigt löneläge, variation i arbetsuppgifter tack vare kommunens storlek, ett 
gott arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet och distansarbete.  

En väsentlig del i förvaltningen kompetensförsörjning är verksamhetsutveckling och ständig 
förbättring av processer, verktyg och mallar förbättras i syfte att förenkla handläggarnas vardag och 
skapa mer effektiv handläggning. Det syftar också till att göra det enklare för nya medarbetare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett kontrollmoment avseende kompetensförsörjning i 
internkontrollplanen 2022. Kontrollmomentet avser att riskanalyser genomförs och handlingspla ner 
upprättas. I den första uppföljningen 2022 anges att analys av personalläget sker kontinuerlig och 
rapporteras i tertial- och årsredovisningar. Uppföljningssamtal genomförs cirka 1–2 månader efter att 
en medarbetare påbörjat sin anställning. Då kompetensbrist uppstår används konsultstöd. I 
uppföljningen av interkontrollplanen vid tertialrapport 1 anges att kontrollmomentet av 
kompetensförsörjningen är godkänd.  

6.4 Kultur- och fritidsnämnden saknar kompetensförsörjningsplaner men 
har nöjda medarbetare 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism, vilket omfattar 
bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, 
fritidsgård, turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Totalt består 
förvaltningen av 16 personer. Bland yrkesgrupperna har bibliotekarier och utbildade fritidsledare 
definierats som bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning. 

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 formuleras följande mål utifrån 
kommunfullmäktiges målområde ”Hållbar utveckling”: 

Nämndens mål Mått  Ingångsvärde/bokslut 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Medarbetare 

ska uppleva att 

de har en bra 

arbetssituation 

Medarbetarindex MI 

(medarbetarundersökning 

görs vartannat år) 

86 %  X Lägst 80  X 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

4,48 av 5 Lägst 4,0  Lägst 4,0 Lägst 4,0 

 
Nämndens förvaltning har ett inom kommunen jämförelsevis högt resultat på 
medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningar hanteras vid APT-tillfällen. 
Efter senaste mätningen bedömdes resultatet vara tillfredsställande och inga särskilda 
utvecklingsområden identifierades med anledning av enkäten.  

Nämnden har inte tagit fram ett eget mål kring sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron var vid 
tidpunkten för granskningen 10 procent. Enligt uppgift beror de höga sjuktalen på att det är en liten 
organisation där statistiken påverkas av enskilda sjukdomsfall. Intervjuade uppger att det finns 
möjlighet att vid sjukdom täcka upp för varandra inom de olika enheterna.  
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Det finns inga aktuella kompetensförsörjningsplaner framtagna. Den senaste som togs fram är från 
2018. Det arbetssätt som definierats i kommunens inriktningsdokument för strategisk  
kompetensförsörjning uppges innebära en tidsinsats som inte står i proportion till nyttan med planen, 
och det är därav svårt att avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen tar del av de centrala analyser 
och prognoser som förmedlas men har svårt att omsätta dessa i det egna 
kompetensförsörjningsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med individuella 
kompentensplaner. Vidare handlar rekryteringsarbetet främst om fyllnadsrekrytering av vakanta 
tjänster. 

Kultur- och fritidsnämndens främsta utmaning är att rekrytera personal med rätt utbildning. Det är 
svårast att hitta utbildade bibliotekarier samt fritidsledare. Vid rekrytering framhävs organisationens 
fördelar vilka anges vara att medarbetare får stort ansvar, nya utmaningar i och med att det är en lite 
organisation, flexibilitet i arbetet samt ett bra arbetsklimat. Fritidsledare erbjuds även möjlighet att 
studera två timmar per vecka under arbetstid i syfte att fler ska utbilda sig.  

Personalnyckeltal följs upp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelsen, i övrigt endast 
på förekommen anledning. Kultur- och fritidsnämnden har inte identifierat risker eller kontroller 
relaterade till kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022.  
 

6.5 Det är osäkert om arbetet ger önskat resultat 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat strategier och planer för en strategisk  
kompetensförsörjning sker det heller inte någon samlad uppföljning av arbetets resultat. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och personalsituationen i stort följs upp genom 
nyckeltal. Det finns möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik, pensionsavgångar, 
övertid och sjukfrånvaro genom systemstödet Hypergene. 

Covid-19-pandemin har gjort det svårt att göra en rättvisande bedömning av om arbetet med att 
minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt. Orsaken är att ändrade förhållningssätt till symptom, 
karensdag och distansarbete har haft jämförelsestörande effekter för samtliga förvaltningar. 

Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har också 
vidtagit åtgärder för att skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder genom mer 
frekventa mätningar.  

Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade personalsituationen. Dels genom 
delårsrapporter och årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, vilken kvartalsvis 
omfattar aktuella personalfrågor. I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 identifierades rutin för 
rehabilitering och handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete som 
kontrollmoment. Föregående år fanns rutin för rehabilitering, rekryteringsrutin och arbetsmiljöpolicy  
som kontrollmoment och kommunstyrelsen noterade flera avvikelser i sin uppföljning. Av 
uppföljningen framkommer att det finns planerade eller vidtagna åtgärder för att komma till rätta med 
avvikelserna och förvaltningen bedömer att avvikelserna kommer att vara avhjälpta under 2022. 

Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen svår att följa gentemot föregående år till följd av striktare 
krav för medarbetare att stanna hemma vid lindriga symptom. 



 

20 
 

7. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Har gällande mål för 

kompetensförsörjningsarbetet 
brutits ner för att möjliggöra 
en ändamålsenlig styrning? 

 

 

Delvis. Kommunfullmäktige har satt upp mätbara mål avseende 
sjukfrånvaro och medarbetarengagemang. Dessa mål återfinns 
helt eller delvis med egna mål och nyckeltal i nämndernas 
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit 
egna beslut kring målet om sjukfrånvaro men följer upp 
nyckeltalen i sin redovisning. Vård- och omsorgsnämnden har för 
äldreomsorgen beslutat om flera nämndmål för 
kompetensförsörjning men inkluderar inte sin 
socialtjänstverksamhet. På förvaltningsnivå ser vi dock att 
styrning och åtgärder av varierande grad förekommer i alla 
förvaltningar.  
 
Utöver de två mätbara målen har kommunstyrelsen tillsett att det 
finns koncerngemensamma strategier som återkopplar till 
kommunfullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Till detta finns det styrande dokument som ska ge ett ramverk för 
styrning och samordning, men dessa efterlevs inte av 
förvaltningarna. Kommunstyrelsen har gett direktiv till sin 
förvaltning om att öka arbetet med att möta framtidens 
kompetensutmaningar. Kommunstyrelsen har satt upp mål inom 
områden där de saknar mandat att ge uppdrag till kommunens 
förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltni ngen 
har i uppdrag att genom kompetens, stöd, service och 
kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 

Finns aktuella kartläggningar 
och kompetensmatriser, 
riskanalyser och planer som 
stöd för det operativa 
arbetet?  

 

Med vilka funktioner sker 
dialoger för att fånga upp 
kompetensbehov? 

  

 

Delvis. På kommunövergripande nivå finns det framtagna 
kartläggningar, riskanalyser och planer med åtgärder som kan 
vara stöd i det operativa arbetet. Analysen omfattar bland annat 
personalstruktur och organisation, prognos över 
pensionsavgångar, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, utfall av 
publicerade jobbannonser samt en omvärldsanalys med 
definierade bristyrken i kommunen. Den senaste sammanställda 
kompetensförsörjningsplanen för kommunen som helhet gjordes 
2020, men delar av underlaget har setts över vid senare tillfälle 
och presenterats vid exempelvis chefsutbildning.  
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet som 
ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet, men på 
respektive nämnds förvaltning är förvaltningschef ansvarig. Inom 
de större förvaltningarna engageras biträdande 
förvaltningschefer och enhetschefer i att bevaka behov av 
kompetens, men inga dedikerade HR-resurser förekommer. På 
individnivå är kompetensutvecklingsbehov en fråga för ansvarig 
chef tillsammans med den enskilda medarbetaren. 

Möjliggör kommunens 
(risk)analyser och underlag en 
ändamålsenlig bedömning av 
behovet av kompetens, på 
kort och lång sikt? 

 

 

Delvis. Vår bedömning är att det finns en rimligt god bild av 
behovet utifrån kända förutsättningar. Bilden är i hög grad 
baserad på operativ kännedom om organisationen och inte 
belagd genom kartläggningar och analyser. Fokus ligger i hög 
grad på bemanning den närmaste tiden.  

 

Kommunen har befolkningsprognoser men dessa är enligt 
intervjuade svåra att tillämpa i analyserna av kompetensbehov, 
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Görs tillräckliga 
riskbedömningar och 
kartläggningar med avseende 
på arbetsmiljö (exempelvis 
genom oberoende 
avslutssamtal), som ett led i 
att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

 

Analyseras 
personalomsättningen på ett 
adekvat sätt?  

  

 

givet att volymförändringarna i regel är små (undantaget 
äldreomsorgen). En brist är att kommunen enbart periodvis haft 
möjlighet att göra statistiska analyser av 
personalomsättningen. En medarbetare som nyligen har 
anställts har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta 
fram sådana analysunderlag. 

 

Medarbetarundersökning genomförs regelbundet och är ett 
underlag både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i annat 
utvecklingsarbete. Under 2022 har undersökningen genomförts 
i form av två kortare enkäter, s.k. pulsmätningar, vilket 
möjliggör en tätare uppföljning av medarbetarnas mående. 
Svarsfrekvensen har sjunkit kraftigt mot föregående år varvid 
nya angreppssätt för information om enkäten testas framgent. 
Medarbetarundersökningen följs upp vid APT-tillfällen på 
respektive enhet, på förvaltningsledningsnivå samt på 
kommunledningsnivå och ligger till grund för planering av 
åtgärder. Formaliserade riskbedömningar och 
arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid 
verksamhetsförändring eller tillbud. 

 

Kommunen har etablerade rutiner för att samla in synpunkter 
från medarbetare som slutar. Förvaltningschefer/enhetschefer 
genomför avslutssamtal. För att ge ytterligare en kanal för 
synpunkter skickar HR-enheten också en avslutsenkät med 
möjlighet till anonyma svar. Detta resultat sammanställs på 
kommunövergripande nivå och presenteras för 
kommunledningsgruppen.    

Vilka åtgärder vidtas för att 
tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetens på 
bästa sätt samt vara en 
attraktiv arbetsgivare?  

 

Exempelvis med avseende på 
yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

 

Vilka åtgärder vidtas för att 
behålla och belöna attraktiva 
kompetenser? 

  

I alla granskade verksamheter beskrivs det dagliga arbetet med 
att utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö 
som den viktigaste nyckeln till att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Förvaltningarna har varierande utmaningar och 
arbetssätt för att uppnå detta. På kommunledningsnivå har en 
kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket tagits fram för 
att ge en tydligare bild av kommunen och stötta förvaltningarna i 
deras arbete med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen är den förvaltning som i störst 
utsträckning behöver öka sin kapacitet de närmaste åren. Inom 
äldreomsorgen finns det en uttalad strategi om att få fler 
medarbetare att arbeta mer. Införandet av heltid som norm har 
gett mer tillgänglig arbetstid men schemaläggningsmodellen har 
inneburit att tiden inte finns den tid på dagen när behoven är som 
störst. Försök med en ny modell pågår under 2022. 
Äldreomsorgsförvaltningen har också på ett strukturerat sätt 
kopplat digitaliseringsstrategier till sitt arbete med långsiktig 
kompetensförsörjning. 
 
Övriga förvaltningar behöver bibehålla eller i liten utsträckning 
utöka sin personalstyrka. Inom utbildningsförvaltningen har det 
nyligen skett en översyn av chefsstrukturen för att skapa ett 
närmare och tydligare ledarskap. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen har riktade satsningar sats in för att stötta 
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en specifik enhet med svårigheter att behålla personal och 
välmående. 
 
Kommunens löneläge uppges av de intervjuade inte vara ett stort 
problem för möjligheten att attrahera medarbetare. I syfte att 
behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att 
säkerställa rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell 
där medarbetare som halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd 
av ökade ingångslöner inom sin yrkesgrupp, kan få en särskild 
löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist löneläge. 
 
Kompetensutveckling av chefer säkerställs av kommunstyrelsens 
förvaltning i form av både introduktionsprogram, 
ledarfrukostseminarier och tematiska utbildningsdagar. 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett 
utvecklingsområde genom medarbetarenkäten. Detta är ett 
pågående utvecklingsområde. För enskilda medarbetare finns i 
övrigt inget samlat grepp om kompetensutvecklingen och 
respektive förvaltning har olika strategier. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera 
strukturerade utbildningsspår för olika yrkesgrupper som 
omfattar både grundkompetens och fortbildning/specialiseri ng. 
Inom utbildnings- och äldreomsorgsförvaltningarna är 
fortbildningen i hög grad kopplad till tillgängliga statsbidrag och 
anpassade utifrån villkoren för dessa. Äldreomsorgsförvaltni ngen 
har också en nära samverkan med Campus Oxelösund kring både 
yrkesutbildningar och fortbildning. De små förvaltninga rna 
saknar långsiktiga strukturer och planerar sin 
kompetensutveckling utifrån årets identifierade behov på grupp- 
och individnivå. 

Hur följs utfall av strategier 
och aktiviteter upp? Ger 
arbetet önskade resultat? 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat långsiktiga 
strategier och planer sker det heller inte någon samlad 
uppföljning av arbetet sett till ett längre perspektiv. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och 
personalsituationen i stort följs upp genom nyckeltal. Det finns 
möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik , 
pensionsavgångar, övertid och sjukfrånvaro genom 
verksamhetssystemet Hypergene. 
 
Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart 
medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också vidtagit åtgärder för att 
skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder 
genom mer frekventa mätningar.  
 
Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen av sjukfrånvaro och 
satsningarna på hälsofrämjande arbete svårt att följa upp 
gentemot tidigare år till följd av striktare krav för medarbetare att 
stanna hemma vid lindriga symptom. 
 
Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade 
personalsituationen. Dels genom delårsrapporter och 
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årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, 
vilken kvartalsvis omfattar aktuella personalfrågor.  
 
Det sker ingen uppföljning av om kommunen externt uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare eller ej. Utbildningsförvaltning ens 
bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, 
med fler kvalificerade sökande än tidigare. Inom äldreomsorgen 
är uppfattningen att de sökande är mindre kvalificerade för 
arbetet vilket ställer högre krav på kommunen avseende 
introduktion, språkutbildning och kompetensutveckling. Övriga 
förvaltningar beskriver tillfälliga variationer snarare än 
strukturella. 

 
 
 
Oxelösund 2022-11-16 
 

Nina Högberg   Lina Hedlund 

Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuade 

• HR-chef 
• Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningschef Utbildning 
• Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen 

• Kultur- och fritidschef 

• Miljö- och Samhällsbyggnadschef 
• Representanter från Kommunal sektion Nordost 

 

8.2 Dokumentförteckning 

• Mål och budget 2022–2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-10 Kf §103 

• Personalpolitiskt program 

• Plan för strategisk kompetensförsörjning 2020 
• Handlingsplan Strategisk kompetensförsörjning med uppföljning 220906 

• Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 

• Kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärke 2022-2024 
• Medarbetarpuls 2022 

• Medarbetarundersökning 2021 
• Kompetensförsörjningsplan kommunstyrelseförvaltningen 2019 

• Kompetensutmaningen, underlag från chefsintroduktion 2022-03-08 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Utbildningsnämndens Budget- och verksamhetsplan 2022–2024 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

• Vård- och omsorgsnämndens Förändringsbeskrivning 2023. Antagen 2022-05-24. 
• Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 

• Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022 
• Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

• Utbildningsplan social- och omsorgsförvaltningen 
• Vård- och omsorgsnämnden – Delårsuppföljning per augusti 2022  

• Modell för kompetensutveckling inom VOF 2015 

• Utbildningsplan vård- och omsorgsförvaltningen (utkast) 
• LAS-rutiner inom äldreomsorgsförvaltningen 

• Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen 2022 
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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