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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt revisorernas väsentlighets- och riskanalys kommer Leksands kommun att ha 

stora rekryteringsbehov och svårt att rekrytera vissa grupper såsom 

undersköterskor, lärare och tekniska specialistkompetenser.  

Av årsredovisningen 2015 framgår att knappt hälften av de tillsvidareanställda i 

kommunen är över 50 år. Detta innebär att en stor del av dessa kommer att gå i 

pension de kommande 10-20 åren och att Leksands kommun behöver behålla och 

rekrytera ny kompetens till organisationen både på kort och lång sikt.  

Kommunens revisorer har mot denna bakgrund beslutat om en granskning av om 

kommunens arbete med kompetensförsörjning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

1.2 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande personal- 

och kompetensförsörjning/rekrytering är ändamålsenligt och tillräckligt för att 

kunna tillgodose verksamheternas behov av personalresurser på kort och lång sikt. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta. 

Granskningen ska således besvara revisionsfrågan:  

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

kompetensförsörjningen? 

För att besvara revisionsfrågan så används följande kontrollfrågor: 

 Har kommunstyrelsen utarbetat övergripande riktlinjer för 

kompetensförsörjningen? 

 Finns det en personalprognos inkluderande pensionsavgångar och specifika 

rekryteringsbehov för kommunens olika verksamheter? 

 Analyseras personalomsättningens orsaker? Görs handlingsplaner och följs 

dessa upp? 

 Genomförs och analyseras medarbetarundersökningar? Görs 

handlingsplaner och följs dessa upp? 

 Finns strategier för att säkra tillräcklig kompetens? 

Relevanta styrdokument inom området, som mål och policys för personal- och 

kompetensförsörjning, bildar underlag för bedömningen.  

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens ansvar. 
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1.3 Metod och genomförande 
Granskningen har gjorts genom studier av dokument och intervjuer med chef för 

personalavdelningen och fyra sektorschefer. 

De intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av rapporten.  
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2 Resultat 

I det följande redovisas granskningens resultat. Redovisningen sker av iakttagelser 

och bedömningar utifrån de kontrollfrågor som formulerats. I det avslutande 

kapitlet besvaras revisionsfrågan. 

2.1 Har kommunstyrelsen utarbetat övergripande 
riktlinjer för kompetensförsörjningen? 
 

2.1.1 Iakttagelser 
I kommunen finns inget övergripande dokument som uttrycker hur arbetet med 

kompetensförsörjningen ska bedrivas.  

Kommunen har formulerat femton mål för år 2016. Till varje mål finns ett antal 

indikatorer kopplade. Ett av målen är ”Fortsatt arbete med att erbjuda våra 

medarbetare önskad tjänstgöringsgrad”. Målnivån är satt till 85 procent och målet 

mäts genom en egen mätning. Utöver detta mål finns inga mål på denna nivå som 

är direkt kopplade till kompetensförsörjning.   

Inom HR-avdelningen1 finns resurser för att arbeta med strategiska 

kompetensförsörjningsfrågor. HR-avdelningen har 12 medarbetare och arbetar 

strategiskt med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla 

medarbetare. Viktiga frågor är arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

organisation. HR-avdelningen hanterar även frågor som konkret rör anställningen, 

såsom lön, arbetstid, bemanning och tillsättning av vikarier. Organisatoriskt 

återfinns HR-avdelningen inom sektorn Verksamhetsstöd och service vilken 

sorterar direkt under kommundirektören. Se organisationsskiss nedan. 

                                                             
1 HR – Human Resource (personalavdelning) 
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Av sektorsplanen för Verksamhetsstöd och service för åren 2015-2017 framgår HR-

avdelningens uppdrag, serviceerbjudande, mål och nyckeltal. Uppdraget beskrivs 

som att tillhandahålla ”specialistkunskap, stöd och verktyg utifrån en professionell 

helhetssyn inom området personal, lön och bemanning” för att ”ge verksamheten 

förutsättningar för att göra rätt i vardagen”.  

Av planen framgår vidare att ett övergripande mål är att vara en attraktiv 

arbetsplats för nuvarande medarbetare men även för att kunna attrahera rätt 

kompetens och motivera nya medarbetare att börja arbeta i kommunen. Som 

medarbetare ska man enligt planen uppleva att: 

 organisationen kännetecknas av en bra arbetsmiljö  

 vi är en jämställd arbetsplats 

 att jag som medarbetare upplever att det finns tydliga mål att arbeta utifrån 

 att jag får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb 

 att det finns möjlighet att vara kreativ och kunna påverka 

 att det finns en vilja hos samtliga till samarbete och utbyte av kunskaper och 

erfarenheter 

I planen återfinns även ett antal nyckeltal som ska bilda underlag för att bedöma 

om kommunen är en attraktiv arbetsgivare. De mätningar som görs är  

 Ledningsgruppernas sammansättning män/kvinnor 
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 Kvinnors lön i relation till männens/osakliga löneskillnader 

 Andel tillsvidareanställda 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

 Korttidssjukfrånvaro 

 Långtidssjukfrånvaro 

 Personalomsättning 

 Utbildning 

Nyckeltalen uppges behöva kompletteras med medarbetarundersökningar, 

medarbetarsamtal, hälsobokslut, uppföljning med nyanställda, avslutningssamtal 

mm för att ge svar på om kommunen upplevs som en attraktiv arbetsplats eller inte. 

Utöver målsättningar i budget och verksamhetsplaner finns policys för ledare och 

medarbetare formulerade. Dessa uppges dock vara gamla och ska ses över. 

2.1.2 Revisionell bedömning och förslag till åtgärder 
Kommunstyrelsen har inte antagit några övergripande riktlinjer för 

kompetensförsörjningen. Mål finns dock uttryckta på tjänstemannanivå inom 

sektorn Verksamhetsstöd och service inom vilken HR-avdelningen sorterar.  

För att ytterligare betona vikten av en kommungemensam strategi för den framtida 

kompetensförsörjningen och ge en tydlig vägledning för verksamheternas arbete 

inom området rekommenderar vi att kommunstyrelsen arbetar fram en strategi 

med tillhörande mål och aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningen.  

2.2 Finns det en personalprognos inkluderande 
pensionsavgångar och specifika rekryteringsbehov 
för kommunens olika verksamheter? 
 

2.2.1 Iakttagelser 
Enligt årsredovisningen 2015 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 186 

personer – 968 kvinnor och 218 män. Antalet visstidsanställda uppgick till 112 

personer. 

Åldersfördelning ses nedan. 
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Andelen anställda i åldersklasserna över 50 år har minskat något de senaste åren. 

Andelen anställda i åldrarna 20-29 år och 40-49 år har ökat något. 

Beträffande prognostiserade pensionsavgångar framkommer från intervjuerna att 

de olika sektorerna har god kontroll över dessa. Som exempel kan nämnas att 

sektorn Verksamhetsstöd och service under våren 2016 gjort en detaljerad prognos 

för de kommande fem åren uppdelat på olika verksamhetsområden och i samband 

med detta även gjord bedömningar av rekryteringsläge och personalomsättning. 

Personalomsättningen inom vård och omsorgsområdet bedöms som låg och 

medelåldern för de anställda är förhållandevis låg (ca 48 år).  

Inom ramen för ett arbete med att åstadkomma förbättrade förutsättningar för 

arbetskraftsförsörjningen i kommunen har en analys gjorts av framtida 

pensionsavgångar. 

De stora rekryteringsbekymren finns inom utbildningsområdet. Vid intervjutillfället 

(maj månad) var tjugo tjänster som grundskollärare utlysta men inga sökande, 

vidare några ytterligare tjänster på gymnasieskolan men inte heller där några 

sökande. Inför terminsstarten har dock rekryteringar genomförts och de flesta 

tjänsterna tillsatts, dock inte till alla delar med den önskvärda kompetensen. Inom 

förskoleverksamheten finns sökande till lediga tjänster, dock uppges att 

kompetensen inte alltid är den önskvärda, d v s utbildade förskollärare. För att 

trygga verksamheten arbetar man inom sektorn med att åstadkomma en tillräcklig 

personalförsörjning vilket innebär att avkall måste göras avseende den kompetens 

som vore önskvärd. 

Inom samhällsbyggnadsområdet uppges konkurrensen från omkringliggande 

kommuner vara omfattande, framför allt beträffande arkitekter och 

bygglovshandläggare. Personalrörligheten är dock trots detta inte stor.   

Vård- och omsorgssektorn uppges ha svårigheter att rekrytera dels chefer, dels 

sjuksköterskor. I synnerhet rekrytering av chefer uppfattas vara av stor betydelse då 

det får effekter på alla plan i verksamheten. När det ledarutvecklingsprogram som 

pågår genomförts så ska en analys göras av vad som behövs i form av ex vis 

coachande insatser och individuellt stöd för att dagens ledare ska ha goda 

förutsättningar att fortsätta som chefer i kommuner.  
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Sjukfrånvaron har utvecklas enligt följande de senaste tre åren. 

 

Sjukfrånvaron har ökat under de tre senaste åren och för 2015 uppgår den totala 

sjukfrånvaron till ca 7,1 procent av den totalt arbetade tiden. Sjukfrånvaron är högst 

bland kvinnorna men ökar snabbast bland männen. 

 

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt för åldersgruppen 29 år och yngre. En fördubbling 

har skett mellan 2014 och 2015. Övriga åldersgruppers sjukfrånvaro har också ökat 

om än i måttligare takt.  

Av intervjuerna framgår att analyser av sjukfrånvarons orsaker görs i varierande 

grad. Inom ex vis förskoleområdet, där sjukfrånvaron varit hög, har analysen 

resulterat i ett arbete med att förbättra hygienrutinerna för att på så sätt bringa ner 

korttidssjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom sektorn Lärande och stöd är dock som 

helhet låg såväl jämfört med kommunen i övrigt som jämfört med landet.  

Vård- och omsorgsområdet har relativt höga sjuktal och upplever att uppföljningen 

av sjuktalen brister och att det därmed är svårt att analysera orsakerna. Cheferna på 

verksamhetsnivå kan hämta statistik ur personalsystemet men bristande tid, 

resurser och kompetens medför att analyser inte görs i den utsträckning som skulle 

behövas.  
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På kommunens intranät finns en rutin beskriven för hur uppföljning ska göras vid 

sjukskrivning. Kännedomen om detta bedöms dock kunna förbättras. Inom sektorn 

Verksamhetsstöd och service har en mall utarbetats för det första samtalet vid en 

sjukskrivning, vilket sannolikt bidragit till att sjuktalen inom sektorn minskat.  

2.2.2 Revisionell bedömning och förslag till åtgärder 
Prognoser över framtida pensionsavgångar finns. Sjukfrånvaron har ökat under de 

senaste tre åren. Analyser av sjukfrånvaron orsaker har gjorts inom några 

verksamhetsområden men görs inte konsekvent.  

2.3 Analyseras personalomsättningens orsaker? 
Görs handlingsplaner och följs dessa upp? 
 

2.3.1 Iakttagelser 
En kommunikationsplan har arbetats fram av en arbetsgrupp i kommunen. Planen 

syftar till att skapa förutsättningar för en god arbetskraftsförsörjning i Leksands 

kommun genom att bl a öka medvetandet om det framtida 

arbetskraftsförsörjningsbehovet. Målgrupperna är i första hand företagare, större 

organisationer, företag med bristyrken, ungdomar i åk 8 och på gymnasiet, 

studerande på eftergymnasial utbildning samt nyanlända i arbetsför ålder. Konkreta 

mål har formulerats och en handlingsplan med bl a aktiviteter, tidsplan och 

ansvarsfördelning finns knuten till varje målgrupp.  

En handlingsplan är upprättad för att trygga personalförsörjningen inom sektorn 

Lärande och stöd. Handlingsplanen omfattar visionsmål, uppnåendemål och 

prestationsmål. Handlingsplanen uppges dock inte ha någon avgörande betydelse 

för möjligheterna att på kort sikt klara kompetensförsörjningen inom i första hand 

grundskolan och gymnasieskolan. Orsakerna till rekryteringsläget inom 

grundskolan uppges vara i första hand bristen på lärare i landet, men läget påverkas 

även av den lönespiral som utvecklats av kommunerna i regionen. Medarbetare 

lockas av högre lön från andra kommuner vilket innebär att löneläget och därmed 

kostnaderna trissas upp men detta får dock ingen effekt på det totala utbudet av 

kompetent personal. Löneläget i Leksands kommun uppges ligga ungefär i mitten 

av de ”konkurrerande” kommunerna. 

Cheferna uppmuntras att hålla avgångssamtal med underställd personal som slutar. 

Personal som av någon anledning inte vill ha samtalet med sin närmaste chef 

erbjuds i stället att tala med personal på HR-avdelningen. HR-avdelningen 

efterfrågar återkoppling från avgångssamtalen men någon samlad analys av vad 

som framkommer görs inte.  

2.3.2 Revisionell bedömning och förslag till åtgärder 
Orsakerna till rekryteringssvårigheter står inom flera verksamhetsområden att 

finna i faktorer som kommunen har svårt att påverka, ex vis bristen på lärare i 

landet.  
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Den plan som arbetats fram med syftet att trygga arbetskraftsförsörjningen i 

kommunen bedömer vi vara genomarbetat och täcker väsentliga områden. Det finns 

även en bra struktur med en tydlig ansvarsfördelning.  

Avgångssamtal är en viktig källa till information och analyser av 

personalomsättningens orsaker. Vi uppfattar att dessa inte genomförs konsekvent i 

hela organisationen. Självklart är det upp till varje medarbetare som avslutar sin 

anställning att välja om han/hon vill ha ett avgångssamtal eller inte. Här har chefer 

och HR-avdelningen en viktig uppgift att informera om och uppmuntra till att 

avgångssamtal hålls och att sedan informationen tas omhand och analyseras.  

2.4 Genomförs och analyseras medarbetar-
undersökningar? Görs handlingsplaner och följs 
dessa upp? 
 

2.4.1 Iakttagelser 
SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och 

en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i 

kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser i dessa delar, men också att 

möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och 

verksamhetsresultat. Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren 

redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en 

nyckeltalsdatabas för kommuner och landsting. Kommuner och landsting erbjuds 

att kostnadsfritt använda HME-enkäten för att komplettera sina respektive 

medarbetarenkäter, eller att använda som en fristående enkät. Genomförandet 

ansvarar den enskilda kommunen eller landstinget för.  

HME-enkäten riktar in sig på områdena ledarskap, motivation och styrning. Inom 

ledarskap ställs tre frågor angående medarbetarnas uppfattning om 

1. chefens förmåga att visa uppskattning  

2. förtroende  

3. förmåga att ge förutsättningar för att ta ansvar  

Motivationsindex mäts genom tre frågor  

1. om arbetet känns meningsfullt  

2. om medarbetaren lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet  

3. om medarbetaren ser fram emot att gå till arbetet  

Styrningsindex består av de tre frågorna  

1. jag är insatt i min arbetsplats mål  

2. min arbetsplats mål mäts och följs upp  

3. jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete  
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Frågorna besvaras på en skala 1-5 och resultatet omvandlas till ett index 0-100. 

Leksands kommun har mätt HME åren 2014 och 2015. Följande tabell visar 

resultatet jämfört med riket.  

 2014 2015 

 Leksand Riket Leksand Riket 

Ledarskap 76 77 77 77 

Motivation 80 79 82 79 

Styrning 78 79 79 79 

 

Inga större skillnader finns mellan kommunens och rikets värden, motivationsindex 

ligger något högre än riket medan de övriga ligger i nivå. 

En närmare redovisning av HME har gjorts i kommunens förvaltningsplan med 

tillhörande bilagor.  

Resultatet redovisas i form av ett spindeldiagram där resultat för olika 

verksamhetsområden framgår. Den blå linjen representerar Leksand, den gröna 

riket.  

 

HME-index för gymnasieskolan ligger högre än riket medan grundskolans index 

ligger lägre, övriga verksamhetsområden avviker marginellt. 

När det totala indexet bryts ner till ledarskap, motivation och styrning blir 

skillnaderna större.  
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Ledarskapsindex 

 

Ledarskapsindexet är i jämförelse med riket mycket lågt inom hemtjänsten och lågt 

inom grundskolan, individ- och familjeomsorg och särskilt boende. Högre värden 

än riket återfinns för LSS-området, infrastruktur, gymnasieskola och förskola. 

Motivationsindex 

 

Motivationsindexet är högt för de flesta verksamhetsområden, grundskolan 

uppvisar dock ett lågt värde jämfört med övriga. 
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Styrningsindex 

 

Styrningsindex varierar förhållandevis mycket mellan de olika 

verksamhetsområdena. Låga värden återfinns inom grundskolan och infrastruktur 

och skydd medan höga värden kan ses för gymnasieskolan, hemtjänsten och särskilt 

boende. 

Resultaten från medarbetarundersökningen redovisas på APT-möten eller 

motsvarande av en ”neutral” person (verksamhetsutvecklare). Sektorscheferna 

följer därefter upp hur underställda chefer arbetar med resultaten för sitt 

ansvarsområde.  

2.4.2 Revisionell bedömning och förslag till åtgärder 
Av granskningen framgår att kommunen under de senaste två åren genomfört 

medarbetarundersökningar. Resultatet från undersökningarna visar att det på 

övergripande kommunnivå inte är några större skillnader mellan kommunens 

värden och rikets. När resultatet bryts ner framkommer dock att resultaten är låga 

inom flera verksamhetsområden. Ledarskapsindexet är lågt inom flera 

verksamhetsområden, i synnerhet inom hemtjänsten och inom grundskolan är såväl 

motivationsindex som styrningsindex lågt. Här rekommenderar vi att analyser görs 

som identifierar de bakomliggande orsakerna till detta och att åtgärder vidtas efter 

genomförda analyser. 

2.5 Finns strategier för att säkra tillräcklig 
kompetens? 
 

2.5.1 Iakttagelser 
Av årsredovisningen 2015 framgår att Leksands kommun värnar om medarbetarna 

och att kommunen genom strategisk kompetensförsörjning vill attrahera 

medarbetare att arbeta i kommunen.  
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Fokus på det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet har legat på att attrahera 

tonåringar och studenter och att kommunicera ut det stora antalet yrken som finns 

inom Leksands kommun och det behov som finns av nyanställningar.  

Ett annat fokus är att behålla de medarbetare som finns i organisationen. Som ett 

led i detta har ett projekt bedrivits med att arbeta fram en för Leksands kommun 

gemensam värdegrund. Projektet avslutades i slutet av 2015 och överlämnades till 

kommunledningen. Arbetet fortsätter under 2016 med att alla medarbetare i 

kommunen ska ta fram gemensamma beteenden för de olika 

värdegrundsområdena. Dessa är: 

 Vi har en gemensam riktning 

 Vi gör saker bättre tillsammans 

 Du är mitt fokus 

 Jag är viktig 

Insatser har också gjorts för medarbetar- och ledarskapsutveckling. En planering 

pågår angående fortsatta insatser för medarbetarutveckling. För ledarutveckling har 

ett projekt pågått där cheferna försetts med verktyg att kommunicera kommunens 

uppdrag för att på så sätt skapa än mer engagerade arbetsgrupper. En utvärdering 

av projektet visade att en fortsättning efterfrågades, vilket har lett till att del två av 

ledarutvecklingsprojektet påbörjats.  

En satsning på friskvård för personalen görs genom att erbjuda olika 

friskvårdsaktiviteter som ex vis yoga, utomhusträning och spinning i vilka 

medarbetarna kan delta gratis. Därutöver erbjuds medarbetarna möjlighet att köpa 

olika träningskort till reducerat pris. 

Inom sektor Lärande och stöd finns sedan november 2015 en handlingsplan för att 

trygga personalförsörjningen. I handlingsplanen finns en vision som formuleras att 

kunna rekrytera för att fylla behovet av behörig och kompetens personal och att 

behålla den anställda personalen fram till pensioneringen. För att nå visionen har 

ett stort antal uppnåendemål formulerats. Av intervjuerna framgår dock att 

resultatet, trots planen, i termer av sökande till lediga tjänster är dåligt. 

Diskussioner pågår om ytterligare åtgärder för att trygga personalförsörjningen, bl a 

diskuteras att anställa personal inom skolan som inte har lärarlegitimation för att 

utföra ”hjälp-läraruppgifter” och även att anställa pensionerade lärare. 

2.5.2 Revisionell bedömning och förslag till åtgärder 
En övergripande strategi finns inom ramen för arbetet med den framtida 

arbetskraftsförsörjningen för kommunen. Kopplat till detta finns även konkreta 

handlingsplaner.  

Informations- och utbildningsinsatser pågår för att utveckla medarbetare och ledare 

och även med att arbeta in en gemensam värdegrund för dessa. De insatser som 

görs bedömer vi vara viktiga och relevanta för att, med de medel som kommunen 

har rådighet över, så långt möjligt säkra en långsiktig kompetensförsörjning.  
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3 Sammanfattande bedömning och 
svar på revisionsfrågan 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande personal- 

och kompetensförsörjning/rekrytering är ändamålsenligt och tillräckligt för att 

kunna tillgodose verksamheternas behov av personalresurser på kort och längre 

sikt. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta. 

Granskningen ska således besvara revisionsfrågan:  

Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

kompetensförsörjningen? 

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen i 

väsentliga delar har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

kompetensförsörjningen. För att ytterligare stärka styrningen och på så sätt bidra 

till förbättrade förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen 

rekommenderar vi dock följande: 

 Arbeta fram en kommungemensam strategi med tillhörande mål och 

aktiviteter för den framtida kompetensförsörjningen som ger en tydlig 

vägledning för verksamheternas arbete inom området. 

 Genomför systematiska analyser av sjukfrånvarons orsaker inom samtliga 

verksamhetsområden. 

 Säkerställ så långt möjligt att avgångssamtal genomförs konsekvent. Chefer 

och HR-avdelningen har en viktig uppgift att informera om och uppmuntra 

till att avgångssamtal hålls och att sedan informationen tas omhand och 

analyseras. 

 Analysera de bakomliggande orsakerna till låga värden inom 

medarbetarundersökningen. Följ upp att åtgärder vidtas efter analyserna. 
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