
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

Justerandes sign.

Plats och tid Medborgarhuset 14:10-14:15  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande  
Billy Anklew (-) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C)  
Olle Larsson (HP) 
Johan Fredholm (M) 
Åke Remén (V) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Bengt-Arne Persson (L) 
Christer Nordqvist (S) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lars-Olof Mattsson (M) 
Ted Länsberg (SD) 

 

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef 
Ola Regnander, ekonomichef 
Johan Höglund, sekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 267-268  

Ordförande 
  

Lars-Gunnar Nordlander (S)   

Sekreterare 
  

Johan Höglund   

Justerare 
  

Bengt-Arne Persson (L)   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 267 Dnr KS 2021/706 

Justerandes sign.

Granskning av kompetensförsörjning 

BESLUT 

Kommunstyrelsen följer revisorernas rekommendationer att: 

- Säkerställa att arbetet med handlingsplaner fortgår och 
utvecklas vidare. 

- Fördjupa arbetet med att tydliggöra framtida 
kompetensbehov samt genomföra gap-analys som grund för 
fortsatta insatser. 

ÄRENDE 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
kompetensförsörjningsarbete enligt revisionsplan. Syftet med granskningen 
är att bedöma om kommunens övergripande arbete med 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare är 
ändamålsenligt och tillräckligt. 
 
År 2019 antog Härjedalens kommun en strategisk kompetensförsörjnings-
plan med ett uttalat arbetssätt och med syfte att säkerställa att kommunen har 
de personalresurser som behövs för att kvalitativt och kvantitativt kunna ge 
den service och de tjänster som kommunens medborgare har rätt till.  
 
Kommunens respektive förvaltningar har under åren arbetat med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner för sina verksamheter som går i linje med den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. Kompetens-
försörjningsplanerna ska kontinuerligt och systematiskt följs upp på 
verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå. 

Härjedalens kommun, likt övriga kommuner i Sverige, står inför stora 
framtida kompetensutmaningar. Att strukturerat och systematiskt arbeta med 
kompetensförsörjning är därför en viktig strategisk och operativ fråga. 
Kompetensförsörjningsarbetet är en del av den strategiska planeringen i 
kommunens bemanningsprocess som är antagen i den kommungemensamma 
bemanningshandboken. 

Ekonomi 
Att kontinuerligt och aktivt arbeta med Strategisk kompetensförsörjning på 
en övergripande nivå såväl som på förvaltnings- och verksamhetsnivå bör 
minska kommunens kostnader avseende personalomsättning, rekrytering och 
introduktion av nya medarbetare. Att ha en tydlig strategi för kompetens-
försörjningsarbetet stärker också arbetsgivarvarumärket och attraktiviteten 
hos arbetsgivaren. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 267, fortsättning Dnr KS 2021/706 

Justerandes sign.

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen följer revisorernas rekommendationer att: 

- Säkerställa att arbetet med handlingsplaner fortgår och 
utvecklas vidare. 

- Fördjupa arbetet med att tydliggöra framtida 
kompetensbehov samt genomföra gap-analys som grund för 
fortsatta insatser. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunlednings-
utskottets förslag och finner att svaret är ja.  

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunchef 
HR-chef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 268 Dnr KS 2021/707 

Justerandes sign.

Granskning av näringslivsarbete 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som sitt 
svar till revisorerna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av 
näringslivsarbetet.  

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten senast 
den 16 december. Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till svar på rapporten. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen antar 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som sitt svar till revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktiges presidium
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