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Bakgrund Under 2016 har Karlshamns kommun figurerat i dagspressen för att flera toppchefer
har avslutat sina tjänster i kommunen. Enligt nyhetsartiklarna har det bland annat
berott på en hög arbetsbelastning eller för att gå vidare till nya utmaningar. I en av
artiklarna där kommunchefen blev intervjuad i frågan framgår att Karlshamns
kommun inte är van vid en hög personalomsättning och att Karlshamn likt andra
kommuner har svårigheter att rekrytera chefer.

Syfte Genomföra en kartläggningen samt identifiera vilka risker som kan finnas i
sammanhanget.

Genomförande Kartläggningen har skett genom intervjuer och insamling av dokument och statistik.
Intervju har genomförts med personalchefen.

Frågor v Hur många chefstjänster har avslutats januari 2015- juni 2017?
v Vilka positioner har det handlat om?
v �Hur lång tid har rekryteringsprocessen tagit för att hitta en ersättare?
v Vilka kostnader finns kopplade till frågan? Har det rört sig om avgångsvederlag?
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Bedömning
Våra mest väsentliga iakttagelser framgår nedan tillsammans med riskbedömning.

= Innebär att vi bedömer att en omedelbar åtgärd behöver genomföras för att stärka granskningsområdet
= Innebär att vi bedömer att det inom granskningsområdet finns vissa delar som bör förbättras
= Innebär att vi att granskningsområdet fungerar tillfredsställande

Granskningsområde Iakttagelser Riskområden

Antal tjänster och
positioner
Januari 2015 – juni
2017

Tillsvidareanställda som avslutat sina tjänster:
v Kommunledningsförvaltningen: 4 personer; kommundirektör,

personalchef, IT-chef och enhetschef. Totalt antal chefer 9; 45
procent chefsomsättning under perioden

v Omsorgsförvaltningen: 23 personer; förvaltningschef,
verksamhetschef och enhetschef. Totalt antal chefer 27; 85
procent chefsomsättning under perioden

v Samhällsbyggnadsförvaltningen: 5 personer; förvaltningschef
och enhetschef. Totalt antal chefer 13; 38,5 procent
chefsomsättning under perioden

v Utbildningsförvaltningen: 12 personer; förvaltningschef,
verksamhetschef, enhetschef (förskolechef och rektor) . Totalt
antal chefer 35; 34 procent chefsomsättning under perioden

Totalt antal chefer i kommunen: 107 personer (101 tillsvidare)
Totalt antal som avslutat sina tjänster 51 personer: 44 tillsvidare +
7 visstid (av de 44 tillsvidareanställda har 11 gått i pension)

Ø Arbetsmiljön för
såväl chefer och
medarbetare

Ø Styrning och
ledning i
verksamheterna

Ø Nämndernas
uppföljning och
åtgärder
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Bedömning forts.
Rekrytering v Snitt för en rekryteringsprocess cirka  6 månader, från det att en

chef säger upp sig till dess att ny chef börjar (tre månaders
uppsägningstid för den tillträdande chefen)

v Använder rekryteringsfirma i delar av eller hela processen efter
behov

v Finns inga riktlinjer för när en rekryteringsfirma ska användas
utan det avgörs i varje enskilt fall

v Personalavdelningen bistår i rekryteringen för samtliga nivåer av
chefer

Skillnader
mellan
förvaltningars
rekryteringarna

Kostnader v Uppskattningsvis kostar det 400-450 tkr per tillfälle då en chef
väljer att avsluta sin tjänst

v I beräkningen ingår testkostnader, annonskostnader, kostnad för
internt arbete med framtagning av kravprofil, tid för intervju och
produktionsbortfall samt introduktionstiden för den nya chefen

v Under perioden har 44 tillsvidareanställda avslutat sina tjänster
= 17 600 – 19 800 tkr i kostnader

v Kostnad för avgångsvederlag i två ärenden: 349 tkr respektive
406 tkr, exklusive sociala avgifter

v Den faktiska kostnaden för kommunen blir därmed: 349 tkr*1,4 =
488 600 kr respektive 406 tkr*1,4 = 568 400kr

Skenande
kostnader om
utvecklingen
fortsätter
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Bedömning forts.
Presentation för KS
september 2017
sammanställning av
orsaker avgångssamtal

Vi har tagit del av underlaget som presenterades för
kommunstyrelsen. Följande framgick av sammanställningen:
v Stöd från närmaste chef och bristande introduktion
v Organisationsförändring
v Uppdragets förutsättningar
v Lön
v Intern karriärmöjlighet
v Privata skäl

Det framgick ingen
analys av
sammanställningen

Åtgärder v En analys genomfördes då det har varit en stor omsättning på
chefer (inte en skriftlig analys)

v Fortsatt arbete under hösten att stärka cheferna med
utbildning

v Dialog med förvaltningschefer, stor belastning på framför allt
omsorg och socialtjänst

v Vid kartläggningen finns försök att rekrytera fler chefer inom
omsorg och förskola

v Ledningsgruppen uppfattas som bra och stabil
v Uppfattningen är att stabilitet i organisationen kommer att

bidra till att färre chefer avslutar sina tjänster

Inga
dokumenterade
analyser
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Bedömning forts.
Kommunens
kompetensförsörjnings-
strategi

v Inte specifik för chefer utan för hela den kommunala
verksamheten

v Samverkad 2016-12-12 § 2 samt beslutad av arbetsgivaren
v Planen ska årligen följas upp

Slutsatser som ligger till grund för strategin:
v Demografin i Karlshamns kommun visar att andelen äldre och barn

ökar vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer
v Det totala antalet pensionsavgångar uppgår under 2017-2021 till

304 personer, vilket motsvarar 10 % av det totala antalet anställda
v Särskilt svårrekryterade yrkesgrupper: arbetsterapeut,

fritidspedagog, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, arkitekt,
förskollärare m.fl.

Strategin lyfter fram faktorer som öka välbefinnandet i arbetet:
v Balans mellan arbete och fritid
v Kompetens som tas tillvara och kreativitet som får utlopp
v Närvarande chef, som är tydlig med feedback och förväntningar

m.fl.*

v Strategiska insatsområden: ledarskap, arbetsmiljö,
anställningsvillkor, arbetsinnehåll

v Redogör aktuella insatser och ger förslag på insatser

Följs den upp?
Genomförs
analyser vid
uppföljningen?
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Sammanfattande bedömning

Vi kan konstatera att omsorgsförvaltningen har under den
granskade perioden haft flest till antal och högst andel
högst chefer som avslutat sina tjänster, och det på samtliga
nivåer. Sådana tendenser kan ha underliggande problem,
relaterade till organisationen/styrningen  eller
arbetsmiljöproblem.

Vår sammanfattande bedömning är att det finns behov av
att genomföra djupare analyser, gärna dokumenterade, som
därefter ligger till grund för ett förändringsarbete som kan
vända utvecklingen. Det kan även finnas behov av att
upprätta rutiner för användandet av rekryteringsfirma.

Presentation title
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Medverkande
Intervjuade funktioner
Jonas Jönsson, personalchef
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