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Granskning av kommunens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en 

revisionsgranskning av nämndernas arbete avseende att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnderna säkerställer att arbetet med att 

uppnå fullmäktiges mål om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare sker på ett 

ändamålsenligt sätt.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställer att 

arbetet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som po-

tentiella medarbetare, sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det sker en tydlig kommunikation om vad 

som avses med attraktiv arbetsgivare och tillhörande förmånspaket, för att det inte 

ska skapas missförstånd och felaktiga förväntningar.  

 Kommunstyrelsen bör ta fram en strategi/handlingsplan, som inte bara berör må-

let attraktiv arbetsgivare, utan inkluderar samtliga mål inom medarbetar- och ar-

betsgivarperspektivet. Viktiga inslag är att beskriva vägen till målen tydligare och 

att konkreta åtgärder tas fram till exempel en kompetensförsörjningsplan. SKL:s 

underlag relaterat till kampanjen ”Sveriges viktigaste jobb” kan vara vägledande i 

arbetet.  

 I kommunens rekryteringsannonser är det viktigt att kortfattad information om 

kommunens erbjudande till potentiella arbetsgivare kommuniceras. På detta sätt 



kombineras informationen om vad som förväntas av den potentielle medarbetaren 

med det denne själv kan förvänta sig av Forshaga kommun. 

 Det bör säkerställas att styrdokumenten relaterade till Arbetsmiljö- och Diskrimi-

neringslagstiftningen revideras. I revideringsarbetet är vård- och omsorgsnämn-

dens initiativ att tydliggöra arbetet i ett årshjul positivt. När systematiken i arbetet 

understryks, både när det gäller Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen, kan 

en beskrivning av arbetet med fördel kompletteras med en processbeskrivning 

med tillhörande rutiner. 

 Kommunstyrelsen bör utreda förutsättningarna för ett mer processinriktat chefs-

stöd.  

 Styrelsen och nämnderna bör tillse att en ändamålsenlig återrapportering av det 

övergripande målet om attraktiv arbetsgivare erhålls. Bedömning av målet bör då 

kompletteras med på vilka grunder bedömningen gjorts, vilka aktiviteter som ge-

nomförts samt en analys vid bristande måluppfyllelse. 

Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den 29 oktober och beslutade att 

skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna. Vi önskar svar från styrelsen och 

nämnderna med redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen och 

lämnande rekommendationer senast den 15 december 2018.  Rapporten skickas även för 

kännedom till kommunfullmäktige. 
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