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Målområdet En attraktiv arbetsgivare är ett av fyra målområden i kommunens 
strategiska plan. Detta målområde innefattar tre övergripande mål: Karlstads 
kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap, Karlstads kommun ska arbeta 
för jämställdhet och mångfald samt Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målanalys: En attraktiv arbetsgivare 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt analysunderlag från kommunens egna verksamheter. 
Kommunledningskontorets arbetsgivarenhet samt HR-chefer vid vård- och omsorgsförvaltningen och 
staben för de tekniska förvaltningarna har intervjuats djupare, men samtliga förvaltningar och bolag 
har deltagit genom att besvara en enkät. Rapporten har presenterats för kommunledningsutskottet 
2018-09-11.  
 
Kontaktperson: Kersti Fallander, kersti.fallander@karlstad.se 
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Sammanfattning 

Översikt indikatorernas utveckling 
Utvecklingen för de övergripande målen följs upp med hjälp av sex indikatorer. 
Pilarna visar en aktuell bedömning av utvecklingen för det övergripande målet 
(positivt= grön, oförändrad= gul alt. negativt= röd) Pilarna är inte en 
framtidsprognos, och visar inte heller om utvecklingstakten är tillräckligt hög. 

En attraktiv arbetsgivare 2014 2015 2016 2017 2018 

Mål: Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap  

Ledarindex 0–100 74 . 75 . 78 

Medarbetarindex 0–100 79 . 81 . 81 

HME-index 0–100  79 . 81 . 82 

Mål: Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Anställda utrikes födda, balanstal 0,7 0,8 0,8 * . 
Könsfördelning bland chefer,  
andel kvinnor och män (%) . . 

61,0/ 
39,0  

62,3/ 
36,8  . 

Mål: Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Frisktal, andel arbetade timmar av den 
förväntade arbetstiden (%) 94,0 93,6 93,3 93,4 . 

* Resultatet är försenat från SCB, väntas senare under hösten 2018 

 

Resultat och analys i korthet  
Årets ledar- och medarbetarundersökning visar att koncernen har bra ledarskap och 
medarbetarskap. För många frågor har resultaten höjts sedan förra mätningen, och i 
jämförelser ligger koncernens resultat på en högre eller mycket högre nivå än 
genomsnittet. Stoltheten över att arbeta i Karlstads kommun är mycket stor. Under 
året noteras särskilt satsningar på värdegrundsarbete, ledarutveckling och 
strukturer för intern rörlighet. Den största utmaningen är att hantera och klara den 
framtida kompetensförsörjningen.  

Inom området jämställdhet och mångfald saknas aktuellt värde för en indikator, 
som dock troligen kommer att visa en ganska oförändrad bild sedan förra 
mätningen. Andelen män bland koncernens chefer har dock minskat ytterligare 
vilket bidrar till att vi endast delvis når måluppfyllelse inom detta område. 
Medarbetarna i koncernen ger ett gott betyg till såväl jämställdhets- som 
mångfaldsarbetet, och det pågår ett ständigt arbete med olika åtgärder för att bland 
annat förhindra diskriminering och välkomna medarbetare med olika erfarenheter 
och bakgrund till verksamheterna. Förändringar inom detta område går dock 
långsamt, inte bara i koncernen utan i samhället i stort.  

Gällande arbetsmiljö har frisktalet för första gången på många år förbättrats, men 
förbättringen är liten och prognosen visar att siffrorna åter kommer att försämras 
avseende 2018. Att minska sjukfrånvaron är en stor utmaning och under året har en 
rad aktiviteter genomförts. Omtankesamtal, personalstödsprogram, 
forskningsprojektet Stamina, förändrat uppdrag för företagshälsovården och 
justerad chefsutbildning är några exempel. Utmaningen handlar främst om den 
ökande stressrelaterade ohälsan.  
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Övergripande mål 1:  

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och 
medarbetarskap 

Beskrivning i Strategisk plan: 
Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap. Goda ledare verkar för att 
tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för att nå uppsatta mål. 
Medarbetaren ska utifrån sin individuella kompetens bidra till att verksamhetens mål 
uppnås. Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som kännetecknas av dialog och 
delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god 
arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet. 

Samtliga förvaltningar och kommunens helägda bolag har anställd personal och 
därmed är målområdet En attraktiv arbetsgivare i högsta grad en gemensam 
angelägenhet och fördelarna med att samverka är därför många. 

I enighet med Karlstad 2.0-andan har därför en gemensam verksamhetsplan för 
koncernens HR-funktion nyligen arbetats fram. Syftet är att utifrån ett helhetsgrepp 
tydliggöra, utveckla, samordna och prioritera HR-arbetet och använda hela 
koncernens HR-resurser på bästa sätt för att stödja verksamheterna och koncernens 
chefer.  

Som ett led i detta har också en arbetsgrupp bildats med deltagare från såväl HR- 
som kommunikationsverksamheten, med uppdrag att arbeta med frågor inom hela 
målområdet En attraktiv arbetsgivare. 

Ledar- och medarbetarundersökning genomförd 
Kommunens ledar- och medarbetarundersökning, i detta dokument fortsättningsvis 
benämnd som LMU, är gemensam för alla medarbetare inom koncernen. Den 
genomfördes under mars 2018 vilket följer planen om mätning vartannat år. En 
mycket hög svarsfrekvens kan konstateras vilket gett tillförlitliga resultat och egna 
rapporter till de flesta arbetsgrupper.  

För många frågor är resultaten högre än förra mätningen år 2016. Frågor som är 
jämförbara med leverantörens övriga medarbetarundersökningar har ofta resultat 
på en högre eller mycket högre nivå än genomsnittet. Inga frågor har resultat under 
genomsnittet. Stoltheten över att arbeta i Karlstads kommun är mycket stor. På en 
femgradig skala får frågan ”Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads 
kommun” 4,2 i snittvärde. Nedbrutet per verksamhet hamnar Mariebergsskogen 
AB och Karlstads räddningstjänst högst med 4,8 respektive 4,6 i resultat, tätt följda 
av miljöförvaltningen med 4,5. På frågan ”Jag tycker att koncernen Karlstads 
kommun är en bra arbetsgivare” är snittet också 4,2 med samma tre 
bolag/förvaltningar i topp.  

Inga områden har snittresultat som är anmärkningsvärt låga, även om det 
naturligtvis finns förbättringspotential och en spridning i resultat inom koncernens 
olika organisatoriska delar. Verksamheterna arbetar nu med handlingsplaner 
utifrån LMU-mätningen.  

Att öka attraktiviteten som arbetsgivare 
En av koncernens största utmaningar är att efterfrågan på välfärdstjänster ökar 
samtidigt som bristen på arbetskraft förväntas bli stor. För att möta 
välfärdsbehovet behövs en mängd olika insatser och därför har en 
koncernövergripande handlingsplan upprättats. Handlingsplanen innehåller olika 
åtgärder som syftar till att vässa vårt arbete för att klara framtida 
kompetensförsörjning och ytterligare stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Den 
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övergripande handlingsplanen har brutits ner på samtliga förvaltningar och bolag 
och det arbetas aktivt med olika aktiviteter.  

Under 2018 har en rad aktiviteter genomförts inom koncernen i syfte att stärka 
arbetsgivarvarumärket: 

 Traineeprogrammet Higher Ambition startade i februari och fyra personer 
arbetar nu inom koncernen. Det pågår samtidigt en översyn för att se hur 
koncernens traineeprogram ska utformas framåt. Här kan även nämnas att 
teknik- och fastighetsförvaltningen har arbetat fram ett eget internt 
traineeprogram med gott resultat, där andra omgången startar upp hösten 2018.  

 LinkedIn-stugor genomförs med syfte att locka fler medarbetare att använda 
sociala medier som ett skyltfönster utåt för kommunanställda. Med fler 
ambassadörer kan också kanalen nyttjas bättre i samband med exempelvis 
rekrytering. LinkedIn-stugorna är resultatet av ett samarbete mellan 
koncernens HR- och kommunikationsverksamheter.  

 Kommunen har under året deltagit i diverse mässor och rekryteringsdagar. 
Yrkesmässan för elever i årskurs åtta genomfördes i egen regi för andra året i 
rad. Mässan hade 65 utställare som visade upp 240 yrken, jämfört med 180 
året innan, för intresserade elever och kanske framtida medarbetare. 
Koncernens förvaltningar och bolag var väl representerade. 

 Efterfrågan på yrkespraktik för elever i årskurs åtta ökar, i år har 80 platser 
nyttjats och flera förvaltningar och bolag får gott betyg av eleverna. 

 Samarbetet med Karlstads universitet har utvecklats, bland annat genom 
Cre8 och Lärarutbildningskontrakt där man erbjuds en möjlighet att 
kombinera sina studier med en visstidsanställning som lärare. 

 På prov har ett avtal har slutits med Ung omsorg, där högstadieungdomar 
anställs på helger och skollov inom kommunens omsorgsverksamhet för att ge 
guldkant på tillvaron för de äldre. Samtidigt blir dessa ungdomar ambassadörer 
för verksamheten och målet är att fler ska lockas till att utbilda sig inom 
vården.  

 Flera omställningsprojekt med medel från omställningsfonden genomförs i 
syfte att klara kompetensväxlingen inom flera yrken, så som exempelvis från 
vårdbiträde till undersköterska.  

 Kommunen deltar i projektet ”Arbetsmarknadskunskap” i Handelskammarens 
regi med syftet att förse grundskoleelever med kunskap som ger dem möjlighet 
att göra medvetna och välgrundade studie- och yrkesval. Målet är att detta på 
sikt ska bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden. 

 ”Handlingsplan för heltid” har tagits fram i samverkan med Kommunal i syfte 
att få fler att orka och vilja jobba mer  
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Indikatorer ledarskap och medarbetarskap  
För att följa upp det övergripande målet Karlstads kommun ska ha bra ledarskap 
och medarbetarskap används tre indikatorer: 1) Ledarindex, 2) Medarbetarindex 
och 3) Hållbart medarbetarengagemang, HME. 

Indikator 1: Ledarindex  

Detta mått är ett index från kommunens LMU-undersökning där resultatet från nio 
frågor sammanvägs. Resultatet nedan är det totala medelvärdet avseende samtliga 
chefer i koncernen. 

TABELL 1  

Ledarindex 2012 2014 2016 2018 
Ledarindex, 0–100 73 74 75 78 

   varav kvinnor 74 74 76 78 

   varav män  70 73 73 76 

Källa: Kommunledningskontoret, LMU 

Resultatet visar på en kraftig förbättring av ett sedan tidigare högt resultat, som 
också står sig starkt i jämförelse med andra kommuner och arbetsgivare. 
Skillnaden mellan män och kvinnor har minskat och resultatet har förbättrats för 
båda könen.  

Tre frågor från LMU-undersökningen vad gäller ledarskap har även rapporterats in 
till SKL/Kolada, vilket möjliggör en jämförelse med andra kommuner i form av ett 
samlat ledarskapsindex (se även tabell 3 nedan). Ledarskapsindex för Karlstads 
kommun i Kolada är 83 (kvinnor 83, män 82), att jämföra med medelvärdet för 
alla deltagande kommuner som är 78. Även här kan vi alltså konstatera att vi ligger 
mycket bra till i jämförelse.  

Exempel på satsningar som kan ha bidragit till det goda resultatet är 
kompetensutvecklingsinsatser för både ledare och medarbetare och satsningar på 
mindre arbetsledarområden med färre medarbetare per chef. Mätningar visar också 
att nästan alla inom koncernen som kunnat ha medarbetarsamtal har haft det och 
enligt LMU-undersökningens resultat upplevde de flesta det som meningsfullt 
vilket är ett gott betyg till koncernens chefer.  

Utbildningar för nya och blivande chefer 
Två program av utbildningen ”Ny som chef” med ca 40 deltagare avslutades i maj. 
Ytterligare två program startas upp i september, men då under det nya namnet 
”Ledarskap i Karlstads kommun”. Namnbytet tydliggör att utbildningen riktar sig 
till alla nyanställda chefer, både med och utan chefserfarenhet. Programmet 
utvecklas löpande. 

Intresset för PIL-programmet ökar för varje år, och antalet platser utökades därför i 
den senaste programomgången. Sedan avslutningen i maj 2018 har 31 procent av 
omgångens deltagare erbjudits en chefstjänst inom koncernen. 

Ett resultat går alltid att förbättra 
Även om ledarskapet får ett högt betyg i LMU-undersökningen så finns det 
områden med förbättringspotential. På en aggregerad nivå kan noteras ett något 
lägre betyg gällande ledningsgruppernas förmåga att göra avvägningar mellan 
strategiska och operativa frågor, likaså vad gäller att ge varandra feedback i 
ledningsgruppen.  

De chefer som fått ett lågt index i LMU får stöd och hjälp från arbetsgivarenheten i 
form av ”feedback-till-chefen-möte”, en insats som är obligatorisk att delta i och 
syftar till att ge verktyg för förbättring och utveckling.  
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Indikator 2: Medarbetarindex  

Även detta mått är ett index från kommunens LMU-undersökning där resultatet 
från 11 frågor sammanvägs. Resultatet nedan visar det totala medelvärdet för 
koncernens medarbetare.  

TABELL 2 

Medarbetarindex 2012 2014 2016 2018 
Medarbetarindex 0–100 78 79 81 81 

   varav kvinnor 79 80 82 82 

   varav män  74 76 77 78 

Källa: Kommunledningskontoret, LMU 

Resultatet är stabilt och bra sedan förra mätningen, med en liten förbättring för 
män vilket också innebär att skillnaden mellan könen nu har minskat något. Även 
här ligger vi bra till i jämförelse med andra arbetsgivare. Högst resultat inom 
koncernen har Mariebergsskogen AB med ett index på 90, följda av 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och 
vård- och omsorgsförvaltningen som alla har index 82. Störst skillnad mellan 
mätningarna 2016 och 2018 har Mariebergsskogen AB som höjt sig tre punkter 
och stadsbyggnadsförvaltningen som sänkt sig tre punkter. 

Åtgärder som kan bidra till ett högt resultat inom dessa områden kan vara att 
liksom vård- och omsorgsförvaltningen satsa på att öka attraktiviteten att vara 
anställd genom att se över roller och arbetssätt för att erbjuda mer intressanta och 
stimulerande uppdrag. Uppdragen kommer att kunna breddas men också 
specialiseras, och möjligheten att gå in och ur tillfälliga uppdrag kommer att öka. 
Det kan också handla om att involvera medarbetarna mer i utvecklingen, och ta 
tillvara synpunkter och idéer för att fler ska känna engagemang – detta är något 
som Mariebergsskogen AB har satsat på vid implementeringen av en ny enhet. 
Även värdegrundsfrågorna har stor påverkan på medarbetarindex.  

Medarbetarutbildning och satsning på värdegrundsarbete 
Det är fortsatt stor efterfrågan på material för att genomföra kommunens väl 
genomarbetade medarbetarutbildning, och nu har den genomförts inom stora delar 
av koncernen. Här kan vård- och omsorgsförvaltningen särskilt nämnas, som har 
gjort en stor satsning genom att samtliga 2 500 medarbetare har fått genomgå 
utbildningen. De arbetar nu vidare utifrån detta för att ytterligare fördjupa 
värdegrundsarbetet genom koncept såsom Upplevelseverkstäder och Kollegial 
observation.  

Även inom Karlstads El- och Stadsnät AB samt miljöförvaltningen har samtliga 
medarbetare genomgått medarbetarutbildningen. Fler exempel är barn- och 
ungdomsförvaltningen där samtliga chefer har fått en presentation av utbildningen 
i syfte att de ska arbeta med sin personal, samt teknik- och fastighetsförvaltningen 
där medarbetare vid avdelningen för offentlig utemiljö har utbildning inbokad 
under hösten.  

Chefsgruppen inom KBAB har tillsammans med kommunens 
organisationskonsulter börjat planera för en workshop kring värdegrundsarbete 
som ska genomföras tillsammans med alla medarbetare i höst. Under 2018 ska 
också en gemensam workshop göras med samtliga medarbetare i syfte att 
konkretisera kommunens värdegrund utifrån medarbetarrollen på bolaget. Även 
Karlstad Airport uppger att de kommer att arbeta mycket med värdegrundsfrågor 
och kultur och satsa på vi-känslan för att uppnå en bättre arbetsmiljö samt trygghet 
och tydlighet i organisationen.  
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Indikator 3: Hållbart medarbetarengagemang 

Detta mått är ett index från Kolada dit resultatet på nio frågor från kommunens 
LMU-undersökning rapporteras. Indexet är särskilt intressant då det används av 
många kommuner, och därmed kan jämförelser med dessa vägas in i analyser. 
Resultatet nedan är det totala medelvärdet för hela koncernen, och visas även 
nedbrutet i delområdena Ledarskapsindex, Motivationsindex och Styrningsindex.  

TABELL 3 

Medarbetarengagemang (HME) 2012 2014 2016 2018 

Totalindex HME 79 79 81 82 
   kvinnor 
   män 

 
 

  
83 
79 

   Ledarskapsindex 79 79 80 83 

   Motivationsindex 79 79 81 81 

   Styrningsindex 80 80 81 82 

Källa: Kolada 

Det kan konstateras att Karlstads HME-resultat har förbättrats med en stabil och 
positiv utveckling de senaste fyra mätningsåren. Medelvärdet vad gäller totalindex 
HME för samtliga deltagande kommuner är 79, vilket innebär att Karlstad med 
index 82 ligger tre punkter högre. Bryter man ner totalindex på kön så finner man 
än större skillnad, kvinnor i Karlstad har index 83 jämfört med snittet för kvinnor i 
Sverige som är 79.  

På första plats bland Sveriges kommuner ligger Falköpings kommun med 
totalindex 86, men om man enbart jämför med kommuner som har fler än 50 000 
invånare så är det Karlstad som har det högsta värdet. Karlstad utmärker sig 
särskilt vad gäller ledarskap, med ett index som ligger fem punkter över medel. 

Tittar man närmare på koncernens resultat så noteras störst förändring av HME-
index från 2016 till 2018 års mätning hos kultur- och fritidsverksamheten som 
sänkt sitt HME-index med fyra punkter, dock har de fortfarande ett högt resultat 
(förändring från 86 till 82).  

Satsning på intern rörlighet 
Våren 2018 startade ett projekt för att öka den interna rörligheten inom Karlstads 
kommun. Syftet är att skapa rörlighet bland medarbetarna för att sprida kunskap 
och koncernkänsla samtidigt som det bidrar till utveckling för enskilda 
medarbetare. Projektet ska också bidra till att Karlstads kommun uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. 

I projektet ingår dels en intressebank där alla tillsvidareanställda som är 
intresserade av att byta arbetsplats inom koncernen kan lägga upp ett CV, och dels 
en satsning på intern coachning där tillsvidareanställda erbjuds kostnadsfria möten 
på kontorstid med arbetsgivarenheten för att diskutera framtida 
utvecklingsmöjligheter. I den interna intressebanken ligger i nuläget ett 60-tal 
intresseansökningar, och det blir allt fler chefer som söker efter lämpliga 
kandidater i banken när rekryteringsbehov uppkommer. Sedan starten den 3 april 
har ett hundratal medarbetare inom koncernen nyttjat möjligheten med 
coachsamtal. 

Utöver det gemensamma konceptet för intern rörlighet finns det förvaltningar som 
valt att komplettera med interna upplägg för ökad effekt. Här kan särskilt de tre 
tekniska förvaltningarna nämnas, som sedan starten 2014 kan konstatera ett 
positivt resultat och ett stort intresse för intern rörlighet bland såväl medarbetare 
som chefer, mycket tack vare ett systematiskt arbete att sprida information och 
skapa tydliga strukturer. 
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Personalförmåner 
Koncernen erbjuder olika förmåner till medarbetare, och en nyhet som infördes 
2017 är möjligheten att hyra en kvalitetscykel genom förmånligt bruttolöneavdrag. 
Nu kan vi konstatera att intresset för erbjudandet har varit stort, och i augusti 2018 
noteras att 819 cyklar har beställts sedan starten.  

Nämndmål ledarskap och medarbetarskap 
I maj 2018 hade sju nämnder inom kommunen fattat beslut om totalt 13 nämndmål 
inom området bra ledarskap och medarbetarskap. De flesta tar stöd i LMU-
undersökningen för att följa upp och rapportera på resultatet.  

Nedan följer ett antal exempel på nyligen genomförda aktiviteter från såväl 
förvaltningar som bolag som svarar upp mot det övergripande målet att Karlstads 
kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap.  

Många satsar på ledarskap 
Flertalet förvaltningar och bolag rapporterar att de arbetar aktivt för att utveckla 
och stärka ledarskapet. Exempelvis samlas samtliga chefer vid de tre tekniska 
förvaltningarna till ledardagar varje vår och höst för gemensam 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
har ett något lägre medelvärde för ledarindex än kommunen som helhet, och ser 
därför ledarskapet som ett särskilt viktigt insatsområde.  

Även vård- och omsorgsförvaltningen satsar särskilt på att stärka och 
kompetensutveckla förvaltningens ledare. Ett internt ledarskapsprogram har 
arbetats fram som ett komplement till det kommungemensamma PIL-programmet. 
Syftet är att ”bygga inifrån” och hantera den tidigare höga rörligheten bland chefer 
och upplevda svårigheter att rekrytera. Man arbetar även för att säkerställa 
enhetliga rutiner för exempelvis lönesamtal och utvecklingssamtal, och arbetar 
med självkännedom och grupputveckling med stöd av DISC-metoden. Nyligen har 
förvaltningens fyra verksamhetsområden tilldelats var sitt verksamhetsnära HR-
stöd, även det med syfte att stödja och stärka förvaltningens chefer. Även 
kommunledningskontoret har tillfört ett särskilt HR-stöd med samma syfte.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har infört en ny modell för utbildning av sina 
chefer i syfte att de ska vara bättre rustade att möta de utmaningar ledarskapet 
innebär. Gymnasieförvaltningen ser ett behov att öka mervärdet för förvaltningens 
chefer och arbeta mer proaktivt exempelvis gällande samverkan, 
rehabiliteringsprocessen, aktiva åtgärder för diskrimineringsarbetet med mera. 
Förvaltningen ska jobba med ledarskapsutveckling även för rutinerade chefer och 
gör därutöver en satsning på utveckling för förvaltningens ledningsgrupper där 
temat kommer att vara tillit. Karlstad El- och Stadsnät AB satsar på ett modernt 
ledarskap, och hela ledningsgruppen har under våren genomfört en DISC-analys 
och arbetat med frågor för att dels stärka gruppen samt dels få samsyn i hur ett 
modernt ledarskap ska utövas. Och KBAB ska genomföra olika insatser för att 
stärka ledarskapet såsom att tydliggöra chefsrollen, ha gemensamma chefsträffar 
och börja med individuell coaching. 

Att både behålla medarbetare och locka nya 
Det finns också ett antal goda exempel på åtgärder och aktiviteter som syftar till att 
öka attraktiviteten att vara anställd i Karlstads kommun.  

 De tre tekniska förvaltningarna har infört avslutningssamtal som rutin, där alla 
medarbetare som slutar eller går i pension intervjuas av den gemensamma 
stabens HR-funktion. Dessa utvärderingar tas tillvara och lyfts in i 
förvaltningarnas utvecklingsarbete.  
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 Utifrån den koncernövergripande handlingsplanen för kompetensförsörjning 
(giltig från 1 januari 2018) ska varje förvaltning och bolag utforma en egen 
handlingsplan. I dessa handlingsplaner fastställs de aktiviteter som ska 
genomföras i respektive verksamhet. Arbetet leds av personalchef eller 
motsvarande. Här rapporterar exempelvis gymnasieförvaltningen att de har 
tagit fram denna i ett samarbete mellan HR och kommunikationsfunktionerna.  

 Karlstads Energi AB har bytt tidredovisningssystem för att minska 
medarbetares och chefers administration och öka förtroendet för den anställdes 
eget arbete.  

Utmaningar och insatsområden för att nå målet om bra 
ledarskap och medarbetarskap 

Utmaningar 

Det finns ett antal utmaningar identifierade som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet att nå positiv utveckling mot måluppfyllelse för det övergripande målet att 
Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap. Utmaningarna 
beskrivs nedan i fyra områden: 1) Framtida kompetensförsörjning, 2) Ett högt 
tempo – på alla plan, 3) Förändrade krav på chefsrollen och 4) Att bli ”mätt” av 
höga resultat.  

1. Framtida kompetensförsörjning 
Behovet av att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att locka framtida 
medarbetare är stort - vi måste vara en så attraktiv arbetsgivare att personal väljer 
oss. Vakanser finns redan inom flera av koncernens verksamheter och i vissa fall 
finns svårigheter att tillsätta den rätta kompentensen som krävs för uppdraget. 
Under året har det exempelvis varit en stor brist på socionomer i hela Sverige. Det 
har medfört stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare främst till 
myndighetsutövande barnavård. Vi märker också utmaningar kring 
kompetensförsörjning bland lärare. Samtidigt som barn- och elevökningar innebär 
ett allt större behov av att rekrytera medarbetare är dessa grupper hett eftertraktade 
på arbetsmarknaden med vikande tillgång som följd. Svårigheten att finna behöriga 
medarbetare driver även upp kostnaderna för rekryteringarna.  

Ett tredje område vi märker av svårigheter inom är teknisk verksamhet, avseende 
ingenjörer och arkitekter. Teknik- och fastighetsförvaltningen vittnar här om att 
medarbetare tenderar att byta jobb allt oftare, och att detta överskuggar de 
utmaningar man tidigare såg rörande pensionsavgångar. Tröskeln för att byta jobb 
tycks ha blivit lägre, och förvaltningen har flera yrkesgrupper som är mycket 
attraktiva på arbetsmarknaden. Även vård- och omsorgsförvaltningen påtalar att 
den strategiska kompetensförsörjningen är en stor utmaning för framtiden. De ser 
särskilt ett bekymmer vad gäller att rekrytera legitimerade sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  

2. Ett högt tempo – på alla plan 
Idag sker det mesta i ett högre tempo än någonsin tidigare. Ovan nämnda rörlighet 
bland personal ställer krav på våra interna strukturer. Förutom att arbeta aktivt för 
att utveckla och behålla befintliga medarbetare måste vi också hitta verktyg för att 
klara att hantera den nödvändiga kompetensväxlingen.  

Medarbetarnas vardag påverkas också av ett ökat tempo. Hur mår våra 
medarbetare när arbetsrutiner ständigt förändras och digitaliseringen ställer nya 
krav?  
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3. Förändrade krav på chefsrollen 
Vi ställer idag stora krav på ett aktivt medarbetarskap. Men det gör också att rollen 
som chef måste förändras i takt med detta. Chefer idag får också utstå ett allt 
hårdare klimat då de företräder verksamheten utåt. Har våra chefer de verktyg och 
det stöd som krävs för att klara detta? 

4. Att bli ”mätt” av höga resultat 
Vi har idag fina resultat i vår LMU-mätning, både vad gäller medarbetarskap och 
ledarskap, och inte minst vad gäller stoltheten över att arbeta inom koncernen. 
Faktum är att resultaten är så fina att det kan vara en utmaning att bibehålla nivån. 
Vi måste fortsätta att arbeta aktivt med exempelvis vårt värdegrundsarbete så att vi 
inte tappar takten. Här nämner särskilt vård- och omsorgsförvaltningen att detta 
blir en utmaning, eftersom de ligger över koncernens i grunden redan höga 
snittresultat vad gäller såväl ledarskap som medarbetarskap. Det kommer att 
krävas ett fortsatt målmedvetet arbete för att inte tappa resultatet. 

Insatsområden 

Nedan beskrivs fyra konkreta insatser som alla skulle vara ett steg på vägen för att 
hantera de utmaningar som beskrivs ovan. 1) Hantera professionsförskjutning, 2) 
Stärk våra ledare med påbyggnadsutbildning, 3) En mer effektiv introduktion av 
nyanställda och 4) Automatisera och digitalisera. Dessa aktiviteter är alla på 
planeringsstadiet, och det krävs nu en målmedveten och gemensam satsning inom 
koncernen för att de ska få avsedd effekt.  

1. Hantera professionsförskjutning 
Vi måste använda våra personella resurser på bästa sätt och underlätta 
kompetensförsörjningen genom att skapa mer attraktiva tjänster: ”rätt kompetens 
på rätt uppgift”. När riktningen går mot att färre medarbetare ska göra jobbet och 
vi samtidigt ser att vi får allt svårare att rekrytera rätt kompetens, då blir det än 
viktigare att använda kompetensen till rätt uppgifter. Det innebär åtgärder som 
förskjutning av arbetsuppgifter och formande av nya typer av befattningar.  

2. Stärk våra ledare med påbyggnadsutbildning  
Idag erbjuder kommunen bra gemensamma utbildningar för såväl chefer som 
medarbetare såsom exempelvis PIL, ledarskapsprogram, BAM och 
medarbetarutbildning. Men möjligheterna till påbyggnad och påfyllning behöver 
utvecklas, och här borde ett nästa obligatoriskt steg för erfarna chefer särskilt 
prioriteras. Det skulle även utgöra ett bra forum för kontaktskapande och 
koncernsamverkan.  

Här kan också noteras att antalet deltagare i ledarskapsprogrammet ökar för varje 
år. Har antalet chefer ökat inom koncernen eller är det en ökad omsättning som är 
orsaken? Det skulle vara värdefullt att analysera orsaken närmare och agera utifrån 
det så att koncernens ledare kan erbjudas bästa stöd.  

3. En mer effektiv introduktion av nyanställda  
Högre tempo i arbetslivet och högre omsättningshastighet av medarbetare gör att 
behovet av en mer effektiv introduktion av nyanställda ökar. Det ska gå snabbt och 
enkelt såväl för den nyanställde att komma in i arbetet likaväl som anställande chef 
ska ha tillgång till bra verktyg och stöd för att göra introduktionen enkel och 
smidig. Kommunstyrelsen har mot bakgrund av detta gett 
kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla en kommungemensam strategi för 
effektiva introduktioner, ett uppdrag som har påbörjats med stort fokus på 
digitalisering och utvärdering av lämpligt IT-stöd.  
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Vård- och omsorgsförvaltningen påtalar ett särskilt stort behov av effektiva 
introduktioner eftersom de genomför ett stort antal anställningar varje år, däribland 
alla sommarvikarier. Därför har de startat upp ett internt utvecklingsprojekt med 
syfte att ta fram en kvalitetssäkrad modell för introduktioner. Även KBAB 
planerar för att ta fram ett introduktionsprogram. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetar också med frågan, och för särskilt fram vikten av 
att säkra kompetensöverföringen från medarbetare som slutat till den nyanställde. 
Dessa olika initiativ torde utgöra en god grund att utgå ifrån i arbetet att utveckla 
ett koncerngemensamt stöd.  

I 2018 års LMU-undersökning fick medarbetare i koncernen betygsätta påståendet 
”Vi introducerar nyanställda och vikarier på ett bra sätt på min arbetsplats”. 
Resultatet visar ett medelvärde om 3,9 på en femgradig skala, här kan utvecklingen 
med fördel följas genom 2020 års mätning.  

4. Automatisera och digitalisera  
Andelen invånare i arbetsför ålder minskar samtidigt som befolkningen ökar. Att 
klara att hantera kompetensförsörjningen blir därför avgörande för hur kvaliteten i 
välfärden kan upprätthållas. SKL har skrivit flera rapporter i ämnet, där de också 
beskriver olika strategier för att möta dessa utmaningar. En gemensam slutsats från 
dessa är att det krävs nya och effektivare arbetssätt där ny teknik kommer att spela 
en stor roll. De lyfter även fram studier som visar att den tekniska utvecklingen 
innebär en potential att automatisera ungefär hälften av alla arbetsuppgifter som 
utförs globalt inom ett par decennier. 

Genom att se över vilka arbetsuppgifter och arbetsmoment i koncernens 
verksamheter som kan effektiviseras med hjälp av automatisering och 
digitalisering kan processer snabbas upp och tid frigöras till annat. Detta är även 
intressant i relation till den professionsförskjutning som beskrivs i insatsområde 1 
ovan. 
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Övergripande mål 2:  

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet 
och mångfald 

Beskrivning i Strategisk plan: 
Karlstads kommun ska arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald och för att 
förhindra diskriminering inom vår organisation. Det handlar om att skapa lika villkor för 
alla. Det är även ett sätt att bidra till en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare, 
vilket i sin tur bidrar till att säkerställa framtida kompetens. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Karlstads kommun utgår i första hand från 
policyerna På Lika villkor (mångfald respektive jämställdhet), men har sin 
juridiska grund i diskrimineringslagen. För att uppnå det övergripande målet krävs 
ett kontinuerligt arbete i både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiven. Här kan 
nämnas att en ny övergripande jämställdhets- och mångfaldspolicy är under 
framtagande, och att frågor rörande diskriminering, jämställdhet och mångfald har 
fått ökat utrymme inom programmet för nya chefer. Årets LMU-undersökning 
innehöll frågor om hur medarbetarna anser att man beaktar såväl mångfalds- som 
jämställdhetsfrågorna på arbetsplatsen, och resultaten är jämförelsevis höga.  

Erfarenheten är att mångfald är ett svårdefinierat begrepp och det finns utmaningar 
i att tolka begreppet och att hitta bra indikatorer för att följa utvecklingen. Hittills 
har mångfaldsbegreppet ofta kopplats till diskrimineringsgrunderna där mätning i 
sig kan upplevas diskriminerande samt att vissa uppgifter inte får registreras och 
därmed inte kan mätas. Kanske vinner begreppet på att vidgas till att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv även inbegripa kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Att 
hitta bra målbeskrivningar med relevanta indikatorer, inom både jämställdhet och 
mångfald, är en utmaning att jobba vidare med för att säkerställa framtida 
kompetens. 

Att förhindra diskriminering 
I målområdets beskrivning anges att diskriminering ska förhindras. På frågan ”Har 
du personligen under de senaste två åren känt dig diskriminerad av arbetsgivaren” 
i årets LMU-undersökning uppger 4 procent av koncernens medarbetare att de känt 
sig diskriminerade, vilket motsvarar 216 personer vilket är ungefär samma antal 
som vid mätningen år 2016. Av de som upplevt sig diskriminerade anger 18 
procent av kvinnorna att diskrimineringen har sin grund i kön. Flera andra 
diskrimineringsgrunder tas upp som orsak, även om 63 procent av de 216 
medarbetarna valt att inte ange orsak alls. 80 procent anger att de inte har anmält 
diskrimineringen till någon. Av de 20 procent som gjort det så är 73 procent 
missnöjda med hanteringen.  

Vad gäller diskriminering och kränkningar gäller alltid en nollvision och därför 
pågår ett ständigt arbete för att förebygga. Nedan följer ett antal exempel på 
aktiviteter som nyligen har genomförts inom ramen för detta: 

 En ny riktlinje gällande diskriminering är framtagen. Fokus ligger på att 
upptäcka risker för diskriminering eftersom det skapar förutsättningar för att 
arbeta proaktivt. Arbetet ska bedrivas tillsammans med och i samma forum 
som det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.  

 Ett nytt lönekartläggningsverktyg (Lönevågen) har upphandlats som kommer 
att ge bättre möjligheter att genomföra lönekartläggning i enlighet med 
diskrimineringslagens intention. Det ger i sin tur underlag för att kunna 
förebygga och åtgärda osakliga löneskillnader. 
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 Broschyren AGERA visar hur arbetsgivaren ska agera vid misstanke om 
hedersrelaterat våld och/eller förtryck bland medarbetare. Nu uppdateras 
broschyren för att stämma med den nya diskrimineringslagen, samt att det blir 
en mer samstämmig instruktion för chefers och medarbetares ageranden 
jämfört med den instruktion som finns för annan kränkande särbehandling.  

Indikatorer jämställdhet och mångfald  
För att följa upp målet om jämställdhet och mångfald används två indikatorer: 1) 
Anställda utrikes födda, balanstal och 2) Könsfördelning bland chefer.  

Indikator 1: Anställda utrikes födda, balanstal 

Detta mått är ett balanstal avseende utrikes födda i åldern 18–64 år. Ett tal högre 
än 1,0 visar på en högre andel utrikes födda bland koncernens anställda än i 
kommunens befolkning, och ett tal mindre än 1,0 visar omvänt på en lägre andel 
utrikes födda bland koncernens anställda än i befolkningen.  

TABELL 4 

Utrikes födda medarbetare i proportion till 
andelen utrikes födda kommuninvånare 2013 2014 2015 2016 2017 

Andelen utrikes födda, balanstal 0,7 0,7 0,8 0,8 . 

Källa: Kolada/SCB 

Tyvärr är 2017 års resultat försenat från SCB, som inte heller kan uppge när under 
2018 det publiceras i Kolada. Men om vi tittar på 2016 års siffror så ser vi att 
Karlstad placerar sig resultatmässigt ungefär i mitten bland Sveriges kommuner. 
Uppskattningsvis har runt 20 procent av landets kommuner (däribland Hammarö) 
ett balansvärde över 1,0, dvs det är en högre andel utrikes födda anställda än vad 
det är i kommunens befolkning. Högsta värdet i Sverige har Nykvarns kommun 
(balanstal 1,4). Flera värmländska kommuner ligger bland Sveriges lägsta 
balanstal, däribland Munkfors, Säffle, Hagfors och Filipstad (balanstal 0,4–0,5).  

Indikatorn är utvald för att om möjligt göra en mätning av måluppfyllelse inom 
begreppet mångfald. Kommunen har dock inte gjort en tydlig definition av vad 
som avses med ”mångfald”, som ju kan tolkas på en mängd olika vis. I årets LMU-
undersökning svarade koncernens medarbetare på påståendet ”På min arbetsplats 
beaktar vi mångfaldsfrågor i vårt arbete”. Det stod var och en fritt att tolka 
innebörden av att ”beakta mångfald”. Dock kan noteras att 70 procent ger ett 
positivt svar, och medelvärdet på en skala från 1 till 5 är 4,2 viket är ett bra 
resultat. Frågan skulle dock tjäna på en omformulering eller en exemplifiering för 
ökad tydlighet. 

En viktig aktivitet som ändå kopplar direkt till indikatorn om balanstal för utrikes 
födda är att flera förvaltningar arbetar aktivt för att göra nyanlända 
anställningsbara snabbare, antingen genom att anställa särskilda handledare eller 
på annat sätt samarbeta med varandra för att hantera detta. De nyanlända erbjuds 
en finansierad anställning från statligt bidrag (så kallade extratjänster) med 
möjlighet att sedan gå över till en vanlig anställning.  

Det finns även exempel på aktiviteter där mångfald tolkats i ett vidare begrepp än 
enbart utifrån diskrimineringsgrunderna. Inom teknik- och fastighetsförvaltningen 
har ett par arbetsgrupper arbetat grundligt med att kartlägga önskad 
gruppsammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. Diskussionerna har fokuserat på 
vikten av att besätta en grupp med olika personlighetstyper och olika bakgrunder 
och erfarenheter för att få en lyckad mix.  
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Indikator 2: Könsfördelning bland chefer 

Detta mått visar fördelningen mellan kvinnor och män bland koncernens chefer. 
Enligt diskrimineringslagen ska en jämn könsfördelning eftersträvas, vilket enligt 
ett allmänt vedertaget målvärde är en fördelning på mellan 40 och 60 procent av 
vardera kön. 

TABELL 5 

Könsfördelning bland chefer 2014 2015 2016 2017 

Andel kvinnliga chefer - - 61,0 63,9 

Andel manliga chefer - - 39,0 36,1 

Källa: Karlstads kommun 

Som tabellen ovan visar så har könsfördelningen bland chefer utvecklats i oönskad 
riktning, eftersom resultatet ligger utanför målvärdet om en 60/40-fördelning och 
skillnaden dessutom har ökat sedan förra mätningen. Kommunen har tidigare haft 
inriktningen att könsfördelningen bland chefer ska spegla könsfördelningen bland 
medarbetare, som till övervägande del är kvinnor. Detta mål togs dock bort då det 
går emot diskrimineringslagstiftningen.  

En åtgärd som diskuteras för att ge förutsättningar för en jämnare könsfördelning 
på chefsnivå är att lägga in könsaspekten som en parameter när medarbetare väljs 
ut till interna utvecklingsprogram, såsom PIL-programmet.  

Värt att notera är att det nu för första gången någonsin är fler kvinnor än män på 
chefstjänster inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Förvaltningen kan också 
vittna om att pendeln håller på att svänga bort från en mansdominerad förvaltning 
då allt fler kvinnor nu anställs på tjänstepersonsidan. Det har inte varit en 
medveten satsning man gjort, utan anses vara en spegling av en mer allmän 
samhällstrend. Förvaltningens utförarverksamhet är dock fortfarande starkt 
könsuppdelad med kvinnor inom städverksamheten och män inom tekniker, åkeri- 
och anläggningsverksamheten.  

En intressant fråga att analysera djupare är det faktum att kvinnliga chefer inom 
typiskt kvinnliga branscher generellt har fler antal medarbetare under sig än 
manliga chefer. Som exempel kan nämnas att vård- och omsorgsförvaltningens 
chefer i snitt har 33 medarbetare, medan det går endast 17 medarbetare per chef 
inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen har 
dessutom legat betydligt högre, men har en tid arbetat aktivt för att få ner antalet. 
Det arbetet kommer att fortgå med ambitionen att minska grupperna ytterligare. 
Även arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet 
medarbetare per chef, de har inom ramen för den utvecklingen delat ett antal 
enheter och anställt fler chefer.  

I årets LMU-undersökning ställdes frågan: ”På min arbetsplats beaktar vi 
jämställdhetsfrågor i vårt arbete”. 70 procent av koncernens medarbetare anser att 
man gör detta, och ger kommunen betyg 4,2 på en femgradig skala. Det är ett högt 
resultat som också har ökat något från förra mätningen år 2016. Frågan följs dock 
inte av någon förklaring till vad som avses med ”jämställdhetsfrågor” utan det stod 
fritt för respondenten att tolka.  

Könsfördelningen i organisationen som helhet, dvs samtliga medarbetare och inte 
enbart chefer, är 77 procent kvinnor och 23 procent män. Denna fördelning har 
varit relativt konstant under lång tid. Jämnast könsfördelning bland medarbetarna 
har stadsbyggnadsförvaltningen, medan gymnasieförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen har en bra könsfördelning på chefsnivå. 
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Nämndmål jämställdhet och mångfald 
I maj 2018 hade tre nämnder inom kommunen fattat beslut om totalt fem 
nämndmål inom området jämställdhet och mångfald.  

Nedan följer ett antal exempel från såväl förvaltningar som bolag på nyligen 
genomförda aktiviteter som svarar upp mot det övergripande målet att Karlstads 
kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald. De som har rapporterat 
aktiviteter inom området mångfald har i många fall kopplat det till etnicitet. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder nyanlända anställning i form av 
servicenära tjänster. Kravet för att få stöd från arbetsförmedlingen är att 
tjänsterna ska ses som en ”guldkant”; en extra resurs som inte får ersätta något 
ordinarie arbete. Med servicenära tjänster avlastas främst sjuksköterskor från 
sådana uppgifter som inte kräver sjuksköterskelegitimation. Förutom en chans 
att rekrytera framtida arbetskraft blir det också ett sätt att skapa bättre 
arbetsmiljö för befintliga medarbetare.  

 Teknik- och fastighetsförvaltningen har inlett ett samarbete med 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt även komvux-verksamheten för 
att lägga en plan för hur förvaltningen ska ta emot nyanlända på ett bra sätt. Ett 
antal nyanlända kommer att väljas ut för en sex månaders anställning med 
möjlighet till förlängning.  

 Unga ensamkommande flyktingar som inte kommer in på gymnasiet på grund 
av bristande kunskaper i svenska erbjuds sedan en tid att göra praktik på 
exempelvis vårdboenden. Syftet är tudelat: dels får de en insyn i vad yrket 
innebär, men också en god möjlighet att träna på det svenska språket. De får 
stöd av en särskild handledare som har utbildats för att stödja just dessa 
ungdomar på bästa sätt.  

 Under våren har alla arbetsgrupper inom KBAB arbetat med riskbedömning 
utifrån diskrimineringslagen och diskuterat vilka åtgärder som kan göras för att 
förhindra detta. Även en bolagsövergripande riskbedömning har gjorts 
tillsammans med fackliga representanter och arbetet ska följas upp under 
hösten. En workshop med fokus på jämställdhet och mångfald har också 
genomförts med alla arbetsgrupper och där diskuterades bland annat hur vi bör 
bemöta varandra för att alla ska känna sig respekterade och trygga. 

 Mariebergsskogen AB har skapat möjligheter till praktikplatser och 
arbetsträning för personer med särskilda förutsättningar inom flera enheter. 

 Karlstad Airport fokuserar vid alla nyanställningar på att fler kvinnor skall 
söka och rekryteras i skiftlagen. Även mångfaldsperspektivet lyfts vid 
anställningar. Aktiviteten finns också med i verksamhetsplanen och följs upp 
flera gånger per år. Annonser avseende aktuella anställningar finns alltid på 
sociala medier för att nå fler sökande. 

 Samtliga medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen är bokade för att se 
en film som är en del i Metoo uppföljningen. Filmen följs upp med samtal i 
APT-grupperna.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat en utbildning för alla chefer i 
jämställdhet och mångfald. Utbildningen genomförs i september. 

 Gymnasieförvaltningen har informerat om bristyrken tillsammans med 
kommunikatör och olika professioner på olika mässor. 
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 Gymnasieförvaltningen arbetar samordnat med jämställdhets- tillgänglighets- 
och likabehandlingsfrågor. Arbetet utförs löpande av alla på förvaltningens 
arbetsplatser.  

 Både miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört flera 
APT-aktiviteter där de arbetat med sina fördomar om andra människor. De har 
bland annat fått se ett antal personer på foton som de fått placera in i olika 
yrken och annan kontext. Därefter har de sett facit om vem personen verkligen 
är, och eventuella skillnader, reaktioner och fördomar har sedan diskuterats i 
gruppen.  

 Valideringen av utländska CV är ett problem för teknik- och 
fastighetsförvaltningen i samband med rekrytering, eftersom de ofta är svåra 
att översätta till svensk branschstandard och svenska byggtekniska 
förhållanden. Eftersom förvaltningen har ett stort behov av arbetskraft så ser 
man inflyttningen från andra länder som en viktig nyckel, därför arbetar man 
nu aktivt för att finna lösningar. 

Utmaningar och insatsområden för att nå målet om 
jämställdhet och mångfald 

Utmaningar 

Det finns ett antal utmaningar identifierade som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet att nå positiv utveckling mot måluppfyllelse för det övergripande målet att 
Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald. Nedan beskrivs den 
främsta. 

1. Förändringen går långsamt  
Historiska strukturer lever kvar vad gäller könsstereotypa roller och tjänster och 
utvecklingen går för långsamt. Även om koncernen arbetar för att få en positiv 
förändring vad gäller jämställdhet och mångfald, så tar det tid att förändra gamla 
vanor och beteendemönster, att få rutiner att fungera och nya arbetssätt att ”sätta 
sig” i verksamheten. Det är som så ofta också en kostnadsfråga, och tillförda 
resurser påverkar möjligheten att genomföra förändringar.  

För att öka mångfalden tillämpas ofta olika kommunikationsinsatser för att visa att 
alla är välkomna på våra arbetsplatser, oavsett bakgrund eller 
diskrimineringsgrundstillhörighet. Att kommunicera mångfald är svårt utan att 
reproducera stereotypa bilder, eftersom själva kärnan i bildspråk är att snabbt 
komma åt våra tolkningar och förutfattade meningar om det vi ser framför oss.  

Insatsområden 

Nedan beskrivs tre förslag på insatser eller åtgärder som alla pekar i riktning mot 
målet: 1) Riktad insats mot grupper utanför 40/60-principen, 2) Arbetssätt för att 
upptäcka risker och 3) Överbrygga språkliga hinder.  

1. Riktad insats mot grupper utanför 40/60-principen  
Könsfördelning inom olika yrkesgrupper är ett område värt att titta närmare på. 
Diskrimineringslagen säger att vi ska eftersträva jämn könsfördelning inom olika 
yrkesgrupper och på olika nivåer i organisationen. Kommunal sektor är nationellt 
och även lokalt en könssegregerad arbetsmarknad. En åtgärd kan vara att välja ut 
grupper (förvaltningar, avdelningar eller enheter) som ligger längst från 40/60-
förhållandet vad gäller könsfördelning och rikta särskilda insatser till dem för att 
jämna ut förhållandet.  
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Exempelvis har vård- och omsorgsförvaltningen en sådan sned fördelning. Av 
medarbetarna är 88 procent kvinnor, och av förvaltningens närmare 800 
undersköterskor är hela 94 procent kvinnor. Där pågår också ett målmedvetet 
arbete för att öka andelen män i chefsgruppen. Dock vittnar de om att processen är 
lång och förändringar sker alltför långsamt.  

2. Arbetssätt för att upptäcka risker  
I oktober 2017 fastställdes nya riktlinjer för diskrimineringsarbetet, innehållande 
en metodbeskrivning för att i tid identifiera risker för diskriminering genom att 
arbeta förebyggande. Verksamheterna har kommit olika långt sitt arbete utifrån 
riktlinjen, vilket gör att det finns anledning att se över vilket stöd som eventuellt 
behöver tillföras. 

Ett systematiskt arbete utifrån riktlinjerna för diskrimineringsarbetet och ett vidgat 
mångfaldsbegrepp som omfattar även kunskaper, kompetenser och erfarenheter 
ökar möjligheterna att lyckas bättre med att inte diskriminera. Önskat resultat är 
bättre sammansatta arbetsgrupper som är rustade att möta alla våra olika 
Karlstadsbor.  

3. Överbrygga språkliga hinder 
Språket är ofta ett hinder som försvårar möjligheterna att anställa personal som 
inte talar eller förstår svenska. Här finns det flera möjliga åtgärder för att komma 
tillrätta med detta hinder.  

Flera förvaltningar tar emot nya svenskar som kommer till kommunen med statliga 
bidrag. I några fall finns en handledare på plats för att stötta den nyanställde och 
utgöra en brygga in till arbetsplatsen, i andra fall har man löst detta på andra sätt. 
Det skulle troligen löna sig att särskilt utbilda handledare i att hantera och 
överbrygga just språkliga problem. Det skulle ge nya svenskar bättre 
förutsättningar att snabbt ta sig in i den svenska arbetsmarknaden och därmed även 
bli anställningsbara vid koncernens arbetsplatser. Det finns redan goda exempel på 
detta inom koncernen, men insatsen skulle tjäna på att lyftas fram och spridas.  

En annan åtgärd är att se över vilka krav på språkkunskap som ställs vid 
rekrytering. Teknik- och fastighetsförvaltningen har redan lyft frågan, och 
konstaterat att de idag generellt ställer höga krav på kunskaper i svenska vid 
nyanställning, såväl vad gäller att förstå och skriva som att tala. Nu inleder de ett 
arbete för att se över detta med ambitionen att anpassa kraven utifrån typ av tjänst. 
Genom att nivåindela sina språkliga krav hoppas man kunna sänka tröskeln för att 
anställa medarbetare med utomnordisk bakgrund.  
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Övergripande mål 3:  

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Beskrivning i Strategisk plan: 
Karlstads kommun ska ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att främja 
en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön. Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för 
arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 
handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas 
av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd 
från chefer och kollegor. 

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, och i Karlstads kommun 
ligger arbetsmiljöansvaret hos respektive nämnd eller styrelse. Vår arbetsmiljö 
består av alla de faktorer som påverkar oss i arbetet. Den fysiska arbetsmiljön 
består bland annat av ljus, ljud, lokaler, utrustning, inredning och temperatur. Den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön består av faktorer som till exempel 
delaktighet och inflytande, möjlighet till utveckling, hur arbetet organiseras och 
hur vi trivs med våra kollegor. 

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara utformad så att alla medarbetare har ett 
skydd mot ohälsa och olycksfall, samt möjlighet till personlig utveckling och 
livskvalitet. En bra arbetsmiljö är förutsättningen för att göra ett bra jobb. Inom 
koncernen pågår ett ständigt förbättringsarbete av arbetsmiljön, på alla nivåer. Det 
finns också en övergripande arbetsgrupp som arbetar för att samordna och utveckla 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 

Medarbetarnas åsikter om arbetsmiljön är viktiga och fångas bland annat upp i ett 
antal frågor i den LMU-undersökning som genomfördes senast våren 2018. På 
frågan ”Jag har en bra fysisk arbetsmiljö” är snittresultatet 3,8 på en femgradig 
skala, vilket är samma resultat som i 2016 års mätning. Och på frågan ”Jag ser 
fram emot att gå till arbetet” är resultatet 4,1. Även det är samma resultat som 
2016 och något högre än medelvärdet bland deltagande kommuner i Sverige som 
landar på 4,0. En annan fråga som är intressant i sammanhanget är ”Jag kan 
påverka min arbetssituation” som får 3,7 i betyg av koncernens medarbetare.  

Aktiviteter för att förebygga ohälsa 
Att förebygga risk för ohälsa är ett viktigt område för att uppnå det övergripande 
målet, och att hantera och minska sjukfrånvaron är en stor utmaning där det pågår 
ett ständigt förbättringsarbete inom kommunen. Under året har exempelvis 
Omtankessamtal införts i syfte att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och sätta in 
förebyggande åtgärder: om en medarbetare har upprepad korttidsjukfrånvaro vid 
fyra tillfällen under en sexmånadersperiod eller sex tillfällen under en 
tolvmånadersperiod kallar närmaste chef till ett sådant omtankessamtal. 

Under våren 2018 startade också en process för att införa 
ärendehanteringssystemet HälsoSAM. Syftet är att kvalitetssäkra 
ärendehanteringen i synnerhet avseende rehabilitering. Rehabilitering granskas 
även särskilt i 2018 års kommungemensamma internkontroll vad gäller 
hanteringen av planer för återgång i arbete (även kallad rehabiliteringsplan).  

I samband med upphandling har företagshälsovårdens omfattning och uppdrag 
setts över. Syftet är att stärka företagshälsovårdens roll i det främjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet samt öka möjligheten att stödja medarbetare i 
såväl den arbetspåverkande som den arbetsrelaterade ohälsan. 
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Stamina med fokus på ökad arbetslust  
Omkring 60 enheter spridda inom koncernens verksamheter deltar i arbetsmiljö- 
och forskningsprojektet Stamina som startade i januari 2017 med 
arbetsgivarenheten som projektledare.  

Stamina är ett tvåårigt forskningsprojekt initierat av Uppsala universitet. Projektet 
drivs med koncernens egna resurser och prövar en ny metod för systematiskt 
arbetsmiljöarbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målet med 
projektet är att öka produktivitet, sänka sjuktal, få fler att känna en ökad arbetslust 
samt att kränkningar och mobbing ska motverkas. 

Arbetssättet i Stamina bygger på delaktighet och lägger fokus på förebyggande 
insatser i syfte att främja hälsa, samarbete och produktivitet. Kraftkartan heter 
metoden som genom workshops resulterar i en gemensam aktivitetsplan över 
sådant som hjälper medarbetarna att förbättra sin arbetssituation och arbetsmiljö. 
Det ökar kunskapen om individen, gruppen och organisationen, och de behov som 
finns. 

I dagsläget deltar enheter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen, kommunledningskontoret, 
miljöförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt KBAB. Varje 
deltagande verksamhet har utsedda handledare som är ansvariga för att driva och 
leda projektet inom sin verksamhet. Arbetet med Stamina samordnas med 
handlingsplaner utifrån LMU-undersökningens resultat. Under hösten 2018 
genomförs en utvärdering av projektet.  

Indikatorer arbetsmiljö 
För att följa upp målet om god arbetsmiljö används en indikator: 1) Frisktal, andel 
arbetade timmar av den förväntade arbetstiden.  

Indikator 1: Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden 

Detta mått från Kolada visar hur stor andel av Karlstads kommuns medarbetare 
som arbetar den förväntade arbetstiden utan sjukfrånvaro1. 

TABELL 6  

Andelen arbetade timmar av 
den förväntade arbetstiden (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

Frisktal, totalt 95,0 94,0 93,6 93,3 93,4 

   varav män  97,1 96,3 96,2 95,9 96,2 

   varav kvinnor 94,4 93,3 92,4 92,4 92,5 

Källa: Kolada 

Frisktalet i Sveriges kommuner under 2017 var i snitt 93,0 procent. Frisktalet i 
Värmlands län under 2017 var i snitt 93,7 procent. Karlstads kommun landade som 
syns i tabellen ovan på 93,4 procent. I jämförelse med övriga 16 kommuner i 
Värmland ligger Karlstad lågt, endast tre av dem har lägre frisktal under 2017. 

Frisktalet i kommunen har ändå ökat något från 2016 till 2017 vilket är positivt. 
Det noteras dock att Försäkringskassan under denna period har ändrat sina rutiner 
för bedömning av rätt till sjukpenning vilket kan ha haft påverkan på utfallet.  

Tyvärr ser frisktalet ut att försämras igen under 2018. Under årets första månader 
har sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period föregående år, framförallt vad 
gäller korttidssjukskrivningar upp till 14 dagar vilket troligen kan förklaras av 
                                                      
1 Vård av sjukt barn (VAB) räknas inte som sjukfrånvaro 
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influensan som slog extra hårt i år. Den ökande sjukfrånvaron gäller både totalt 
samt uppdelat på juridiskt kön. Kvinnornas sjukfrånvaro är fortsatt betydligt högre 
än männens. Första tertialet 2018 är kvinnors frisktal 91,3 procent och mäns 94,8. 
Idag saknas särskilda mål för att jämna ut detta och sänka kvinnors sjukfrånvaro. 

Sett till kort- och långtidssjukfrånvaro uppdelat per juridiskt kön i Karlstads 
kommun har män högre korttidssjukfrånvaro än kvinnor. Kvinnor däremot har 
högre andel långtidssjukfrånvaro. Både mäns och kvinnors korttidssjukfrånvaro 
har ökat från 2015 till 2017, samtidigt som långtidssjukfrånvaron för båda 
juridiska könen har minskat. Mäns långtidssjukfrånvaro har sjunkit mer än 
kvinnors.  

En aktuell åtgärd med syfte att förebygga ohälsa är införandet av 
personalstödsprogram. Det är en tjänst där medarbetare i koncernen erbjuds att 
anonymt över telefon få externt stöd med olika problem som kanske inte beror på 
arbetet, men som påverkar arbetet. Därutöver har också kommunens BAM-
utbildning setts över och anpassats till parternas avsiktsförklaring för friskare 
arbetsplatser. En stor del av innehållet har digitaliserats i syfte att öka 
tillgängligheten. 

Nämndmål arbetsmiljö 
I maj 2018 hade sex nämnder inom kommunen fattat beslut om totalt åtta 
nämndmål inom området god arbetsmiljö. De flesta följer utvecklingen genom 
mätning av olika frågeställningar i LMU alternativt frisktalet enligt indikatorn 
ovan.  

Nedan följer ett antal exempel från såväl bolag som förvaltningar på nyligen 
genomförda aktiviteter som svarar upp mot det övergripande målet att Karlstads 
kommun ska ha en god arbetsmiljö. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har bildat ett arbetsmiljöteam för att bättre 
kunna stötta chefer i arbetsmiljöarbetet.  

 Karlstad El- och Stadsnät AB växer i volym och till antalet människor vilket 
ställer krav på lokalerna. Företaget har startat upp ett arbete med 
lokalutveckling för att svara upp mot bolagets ökade antal medarbetare och 
därigenom bibehålla en god arbetsmiljö.  

 KBAB:s bovärdar med störningsroll har fått handledning på Previa och en 
utbildningsinsats gällande att bemöta människor med psykisk ohälsa.  

 Inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde av socialsekreterares 
arbetssituation under 2016–2017 bidrog till att arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen har gjort en stor insats inom arbetsmiljöområdet. 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen passar på inför årets internkontroll av 
rehabiliteringsplaner att förbättra rutinerna rörande dokumentation och 
uppföljning av sina personalärenden. 

 Kommunledningskontoret har anställt en HR-specialist för att stödja cheferna i 
arbetsmiljöarbetet, och arbetar även systematiskt för att stärka ”vi-känslan” 
bland medarbetare inom förvaltningen.  

 Vård- och omsorgsförvaltningen tar varje år emot runt 650 praktikanter. Dessa 
praktikanter ska handledas av förvaltningens medarbetare, vilket ställer stora 
krav eftersom praktikanternas bakgrund och syfte med praktiken skiljer sig åt 
stort. För att skapa bättre förutsättningar och en bättre arbetsmiljö för 
handledarna håller förvaltningen nu på att arbeta fram en ”praktikstrategi”. En 
idé man vill pröva är att dela in handledarna i olika team, med anpassad 
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utbildning för praktikanternas olika behov. Detta hoppas man även ska leda till 
en bättre upplevelse för praktikanten och därmed stärka kommunens 
varumärke och attraktivitet som arbetsgivare.  

Följande aktiviteter syftar alla till att förbättra frisktalen: 

 ”Friskare VOF” är en satsning inom vård- och omsorgsförvaltningen som fått 
ett särskilt uppdrag från sin nämnd om att arbeta för att sänka den 
förhållandevis höga sjukfrånvaron. Det är särskilt korttidsfrånvaron som är 
hög, vilket också är typiskt för kontaktyrken där patienter eller brukare inte ska 
utsättas för smitta. Därför prövar nu förvaltningen också om den som har 
lättare sjukdomssymptom tillfälligt kan utföra alternativa arbetsuppgifter. 
Enhetscheferna har fått ett extra stöd för att hantera denna omställning, som 
ska utvärderas efter prövoperioden.  

 Gymnasieförvaltningens högsta sjuksiffror återfinns inom kostenheten. Utifrån 
detta har ett friskvårdsprojekt arbetats fram. Köken bemannas med fyra extra 
kockar, vilka kommer rotera mellan köken. All kökspersonal kommer att få 
träning en gång i veckan under arbetstid. Träningen leds av instruktörer från 
idrottsgymnasiet.  

 Karlstad Energi AB har utökat friskvårdsbidraget för att motivera och inspirera 
till ökat välmående.  

 HR-avdelningen vid kultur- och fritidsförvaltningen ska genomföra samtal 
med alla förvaltningens chefer för att hitta bra lösningar och åtgärder för att 
öka frisktalet. Syftet är att kunna anpassa insatser och åtgärder för olika 
verksamheter, utefter behov. Målet är ett frisktal på 96 procent, och här kan 
särskilt nämnas att förvaltningen för att nå målet satsat på obligatorisk motion 
en timme per vecka för medarbetarna.  

 Karlstad Airport ska fortsätta arbeta med att bibehålla ett högt frisktal genom 
aktiv uppföljning av sjuktal, friskvårdsaktiviteter samt info om 
friskvårdstimmen och det ekonomiska stödet. 

Utmaningar och insatsområden för att nå målet om god 
arbetsmiljö 

Utmaningar  

Det finns ett antal utmaningar identifierade som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet att nå positiv utveckling mot måluppfyllelse för det övergripande målet att 
Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö. Utmaningarna delas nedan i fyra 
huvudområden: 1) Ökande ohälsa på grund av stress, 2) Kvinnors och mäns olika 
förutsättningar för en god arbetsmiljö, 3) Hållbar arbetsmiljö för första linjens 
chef och 4) Få fler att orka och vilja jobba längre. 

1. Ökande ohälsa på grund av stress 
Olika psykiatriska diagnoser utgör den största sjukskrivningsorsaken i Sverige 
idag. Allra vanligast är olika typer av depressioner och ångestsyndrom, och enligt 
nationella siffror från försäkringskassan står dessa för över 90 procent av 
sjukfallen längre än 14 dagar med psykiatrisk diagnos. Både kvinnors och mäns 
ohälsa på grund av psykiatriska diagnoser ökar, men kvinnors ökar mest. Sett till 
ålder ökar ohälsan i alla åldrar men sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser är 
vanligare i yngre medelåldern.  

Resultatet från kommunens LMU-undersökning visar att andelen medarbetare i 
”riskzonen” gällande stress visserligen har minskat något från tidigare mätning, 
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men det är fortfarande ca 30 procent som svarat att de känner sig så slut efter 
jobbet att de har svårt att orka med annat. Det är avgörande att stoppa begynnande 
ohälsa tidigt eftersom en prejudikator för långtidssjukskrivning är just tidigare 
sjukskrivning. Ju längre ner i åldrarna ohälsan ökar, desto större utmaning att säkra 
en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning på lång sikt.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en av de förvaltningar som har höga 
stresstal i LMU, vilket förvisso speglar den branschen i stort. Karlstad är inne i en 
expansiv period med många större byggprojekt som är igång samtidigt. När staden 
växer i den höga takt som vi ser nu så får det konsekvenser för förvaltningen, och 
kraven på medarbetarna att leverera blir extra stora. Därutöver påverkas också 
medarbetarna och deras arbetsmiljö av de hög personalomsättning, att många 
chefer är nya i sin roll och den stora omorganisationen som nyligen genomförts. 
Det är en utmaning för hela kommunen att allt fler, på samma sätt som teknik- och 
fastighetsförvaltningens medarbetare, upplever en ökad stress.  

2. Kvinnors och mäns olika förutsättningar för en god arbetsmiljö 
Aktuell arbetslivsforskning visar att kvinnor och män reagerar på ett likartat sätt 
om de möter samma typer av krav i arbetet eller har tillgång till samma resurser i 
sitt arbete. Därmed krossas myten om att skillnader i sjuktal är kopplat till kön. 
Istället bör vi intressera oss mer för hur vi genom jämställda villkor i arbetslivet 
kan komma tillrätta med skillnaderna i sjukfrånvaron. Skillnaderna i sjukfrånvaro 
mellan kvinnor och män är en av våra största utmaningar. Det är en utmaning för 
hela arbetsmarknaden som blir särskilt tydlig i kvinnodominerad verksamhet. Inom 
kommunal sektor är fyra av fem medarbetarare kvinnor, så även inom Karlstads 
kommun där fördelningen är 77 procent kvinnor och 23 procent män. Att kvinnor 
har högre sjukfrånvaro än män är därför en starkt bidragande orsak till att 
arbetsgivare i kommunal sektor har högst sjukfrånvaro i Sverige.  

Undersökningar gjorda av arbetsmiljöverket visar att det finns stora skillnader i 
kvinnors och mäns förutsättningar för en god arbetsmiljö, bland annat vad avser 
resursfördelning och krav i arbetet. Störst risk för ohälsa finns i kontaktyrken 
eftersom det ställer höga emotionella, kognitiva och härbärgerande krav samtidigt 
som möjligheten till återhämtning generellt är mindre.  

3. Hållbar arbetsmiljö för första linjens chef  
En arbetsmiljöfaktor som har stor betydelse för arbetsmiljö, verksamhetsutveckling 
och kvalitet gentemot medborgarna är vilka organisatoriska förutsättningar som 
chefer i offentlig verksamhet har för att utföra sina uppdrag. Det handlar bland 
annat om tydlighet i uppdraget, antalet medarbetare per chef samt tillgänglig stöd. 
I offentlig sektor är antalet medarbetare per chef högre än i privat sektor, och det är 
inte ovanligt att chefer i offentlig sektor har fler än 30 medarbetare. Inom 
Karlstads kommun har exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen 33 
medarbetare per chef. Forskning visar också att chefer inom kontaktyrken generellt 
har sämre organisatoriska förutsättningar än chefer inom tekniska yrken.  

4. Få fler att orka och vilja jobba längre  
Färre medarbetare ska utföra mer i takt med att efterfrågan på välfärdstjänster ökar. 
En utmaning vi har att hantera är att få fler att orka och vilja jobba längre så att 
arbetslivet förlängs.  

Insatsområden 

Nedan beskrivs tre förslag på insatser eller åtgärder som alla skulle vara ett steg på 
vägen för att hantera de utmaningar som beskrivs ovan. 1) Främjande och 
förebyggande insatser för en hållbar arbetsmiljö, 2) Chefernas organisatoriska 
arbetsmiljö och 3) Konsekvent och systematisk rehabiliteringsprocess.  
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1. Främjande och förebyggande insatser för en hållbar arbetsmiljö 
Det är av stor betydelse att vi från början bygger arbetsmiljöer som har balans 
mellan arbetsbelastning och återhämtning. Det gör vi genom att långsiktigt stärka 
och utveckla det som är friskt och välfungerande i organisationen och 
arbetsmiljön. Vi behöver därtill konsekvent och systematiskt arbeta för att 
bibehålla den balansen, samt ständigt mäta och följa upp att detta fungerar.  

Här finns förbättringar att göra vad avser när en process för att förebygga ohälsa 
startar. Oftast har det tyvärr hunnit gå alldeles för långt innan åtgärder sätts in, och 
vägen tillbaka blir längre och mer kostsam för alla inblandade än vad den i många 
fall hade behövt vara om undersökning och åtgärder hade genomförts tidigare. 

Förebyggande insatser kan ta bort eller minska risken för att medarbetare blir sjuka 
på grund av arbetet. Det är därför avgörande att det finns tillgängliga verktyg och 
arbetssätt som gör att vi systematiskt fångar upp tidiga tecken på ohälsa. En viktig 
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är att undersöka arbetsmiljön som 
en naturlig del av det dagliga arbetet och göra riskbedömningar som följs upp. I 
samband med att verksamheten gör sin verksamhetsplan är det av stor vikt att 
samtidigt planera för de främjande och förebyggande insatser som ska göras under 
året för att säkra en god och hållbar arbetsmiljö.  

2. Chefernas organisatoriska arbetsmiljö  
Organisatoriska förutsättningar för koncernens olika chefer har avgörande 
påverkan på verksamheten. Det handlar främst om frågor såsom antalet 
medarbetare per chef, tillgången till medarbetare med rätt kompetens, det 
administrativa stödet och fungerande IT-system. När de organisatoriska 
förutsättningarna är goda utgör de en friskfaktor för hälsa och ökar produktiviteten 
i arbetet.  

Förutsättningarna som första linjens chef har påverkar dessutom hela 
arbetsgruppens hälsa och produktivitet. Det är viktigt att vi inventerar vilka 
organisatoriska förutsättningar som första linjens chefer har i Karlstads kommun 
och undersöker hur dessa chefer upplever sin arbetssituation. Om resultatet visar 
på ett behov så är det av stor betydelse för verksamheten att förutsättningarna 
förbättras. 

3. Konsekvent och systematisk rehabiliteringsprocess 
Ju tidigare en konsekvent och systematisk rehabilitering startar desto större 
sannolikhet att sjukfrånvaron blir kortare och kostnaderna mindre för alla 
inblandade.  

Hela rehabiliteringsprocessen behöver också vara känd och förutsägbar för att 
skapa trygghet och förståelse. Därför behöver Karlstads kommun ha en tydlig, 
tillgänglig och förankrad rehabiliteringsprocess som skapar den förutsägbarheten. 
Det är ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare. I rehabiliteringsprocessen 
behöver vi säkerställa att handlingsplaner för att förebygga sjukskrivning samt 
handlingsplaner för återgång i arbete upprättas så tidigt som möjligt, att de 
regelbundet följs upp och vid behov revideras.  
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Koncernens HR-chefer fick i juni 2018 frågan: ”Har din 
förvaltning/bolag någon särskilt tuff utmaning att hantera  
för att nå de tre övergripande målen?”. Såhär svarar de:  

  

 

 

”Att behålla viktiga personalgrupper 
inom vår verksamhet bland annat 
socialsekreterare och sjuksköterskor. 
Dessutom att rekrytera erfarna 
medarbetare i ovanstående 
yrkesgrupper. Underskottet som vi 
har från år till år vilket medför att vi 
inte kan arbeta med den utveckling 
som vi skulle önska.” 

* 

”Få ner sjuktalen. Får vi ner 
sjuktalen minskas behovet av 
korttidsrekrytering. Det skulle 
innebära en bättre stabilitet och 
kontinuitet i personalgruppen.” 

* 

”En ökad rotation på 
arbetsmarknaden blir allt mer 
påtaglig. Det är därför av stor vikt 
för oss att fortsätta arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Dels 
för att stå sig i konkurrensen om 
arbetskraften och även för att vara ett 
självklart alternativ för våra 
medarbetare att stanna kvar hos.” 

* 

”Få ner sjukskrivningstalen till en 
acceptabel nivå.” 

* 

”Framtida kompetensförsörjning av 
medarbetare är en tuff utmaning.” 

 

 

 

”Utveckla vårt ledarskap på alla 
nivåer.” 

* 

”Vi är ett bolag i tillväxt. Den största 
utmaningen är att rekrytera för att 
matcha tillväxten samtidigt som vi 
ska ersätta personal som går i 
pension eller slutar av andra skäl.” 

* 

”I dagsläget är vår största utmaning 
att få en gemensam syn på vår 
värdegrund och vad 
medarbetaransvar innebär i vårt 
dagliga arbete. Det är viktigt att vi 
har samma syn på rollen som 
medarbetare kopplat till vår 
värdegrund. 

* 

”Att få många kompetenta kandidater 
till utlysta tjänster” 

* 

Svårt att gradera den tuffaste. Men 
framtida kompetensförsörjning av 
medarbetare är en tuff utmaning. 

* 

”Att fortsätta arbeta med resultatet 
från tidigare och årets LMU-
undersökning och sträva efter att 
minst ligga på samma nivå som 
koncernens genomsnitt vad gäller 
ledarindex, medarbetarindex samt 
engagemangindex.”  
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