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Revisionsrapport - Granskning av rutiner för 
rekrytering och kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen lämnar svar till kommunens revisorer i enlighet med 

skrivelse från personalchefen den 19 september 2016 ”Yttrande över 
revisionsrapport – Granskning av rutiner för rekrytering och 
personalförsörjning”. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har 
Deloitte genomfört en granskning av rutiner för rekrytering och 
kompetensförsörjning. Övergripande revisionsfråga är om 
kommunstyrelsens rutiner och arbetsmetoder för rekrytering av personal är 
tillfredsställande? 

Deloitte bedömer sammanfattningsvis att framtida planering kring 
rekryteringar kan underlättas om det finns ett samlat dokument där det görs 
bedömningar av kommande rekryteringsbehov samt internt kompetensbehov 
baserat på pensionsavgångar men också på andra faktorer. Deloitte bedömer 
även att rekryteringsprocessen kan förtydligas och rekommenderar 
kommunstyrelsen följande: 

• ”Snarast besluta om hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas
och hur det ska dokumenteras.”

• ”Upprätta riktlinjer med särskild inriktning på rekrytering.”

I skrivelse från personalchefen den 19 september 2016 ”Yttrande angående 
revisionsrapport Granskning av rutiner för rekrytering och 
personalförsörjning” kommenteras revisionsrapporten med förslag på 
åtgärder. 
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Ks § 154 (forts) Dnr 2016-000168  

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för 
rekrytering och kompetensförsörjning 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 19 september 2016 ”Revisionsrapport Granskning av 
rutiner för rekrytering och personalförsörjning” 

Yttrande från personalchefen 19 september 2016 avseende revisionsrapport 
”Granskning av rutiner för rekrytering och personalförsörjning” 

Revisionsrapport ”Granskning av rutiner för rekrytering och 
personalförsörjning” 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar svar till kommunens revisorer i enlighet med skrivelse från 
personalchefen den 19 september 2016 ”Yttrande över revisionsrapport – 
Granskning av rutiner för rekrytering och personalförsörjning”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunchefens ledningsgrupp, inklusive yttrande 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, inklusive yttrande 
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde, inklusive yttrande 
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