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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun genomfört 

en förstudie avseende chefers anställningsformer. En förstudie kan betraktas som en 

fördjupad riskanalys och syftet med förstudien är att få underlag för att bestämma om en 

fördjupad granskning ska genomföras. 

Efter genomförd förstudie konstateras att anställningsformer, rekrytering och 

lönesättning framförallt regleras på en övergripande nivå, vilket innebär att den 

dokumentation som finns avser samtliga anställda i kommunen och inte chefer specifikt. 

Vissa hänvisningar till hur rekrytering av chef ska gå till finns dock. Avseende 

avgångsvederlag har detta inte reglerats då det uppges att anledning till uppsägning kan 

variera vilket försvårar en allmän policy kring detta.  

Avseende den avgående kommundirektörens avgångsvederlag visar intervjuunderlag 

att kommunen tagit beslut om att anställningsavtalet för kommande kommundirektör 

kommer att bli ett VD avtal. Med detta menas att det i avtalet kommer att finnas 

preciserat vilka förutsättningar som gäller ifall kommunen skulle välja att avsluta 

anställningen i fråga.    

Under förstudien har uppmärksammats att chefsförsörjning är en aktuell problematik för 

kommunen och att ett arbete med chefsförtätning pågår. Med anledning av detta 

rekommenderar vi att revisorerna framöver fortsätter att följa chefsförsörjningen i 

kommunen.  
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 Inledning 
Bakgrund 

Vid revisorernas gemensamma arbete rörande risk och väsentlighet i den kommunala 
verksamheten samt med anledning av avgående kommundirektörs avgångsvederlag 
har frågan kring hur kommunen anställer sina chefer uppmärksammats. Revisorerna har 
mot bakgrund av detta beslutat att genomföra en förstudie inom området för att utifrån 
denna kunna bedöma om en fördjupad granskning behövs.  
 

SKL har tagit fram rekommendationer gällande anställningsformer. Dessa är dock 

övergripande och beskriver anställningar överlag, inte chefsanställningar specifikt.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med förstudien är att få underlag för att bestämma om en fördjupad granskning 

ska genomföras. En förstudie kan betraktas som en fördjupad riskanalys.  

Förstudien omfattar följande frågeställningar:  

● Finns framtagen policy för hur chefer ska anställas /chefsanställning ska avslutas 

och vilka avtalsformer som ska användas? 

● Skiljer sig avtalsformerna åt för olika chefer? 

● Vilka rutiner finns inom området?  

● Finns riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare?  

● Är beslut kring anställning och avslut tydligt reglerat i 

reglementen/delegationsordningar? 

Avgränsning 

Förstudien omfattar ej kommunala bolag.  

Metod 

Granskning av styrdokument inom området samt reglementen och 
delegationsordningar.  

Intervjuer med följande funktioner:  

 T.f HR- chef   

 Enhetschef Rekryteringscenter 

 

Rapporten har sakgranskats av intervjuade.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
Inledande iakttagelser - kommunens HR-funktion 

I Nyköpings kommun finns en centraliserad HR-funktion. Totalt arbetar 54 stycken 

medarbetare i HR - funktionen, uppdelade på fem enheter: HR Strategi, HR Operativ, 

HR Rekryteringscenter, Löneproduktion och support samt Process och system. Enheten 

HR Rekryteringscenter tillkom under hösten 2018 och arbetar specifikt med rekrytering 

och kompetensförsörjning. Övriga HR-grupper arbetar med chefsstöd för 

verksamheternas chefer i arbetsmiljö, hälsa och rehab samt arbetsmiljörelaterade 

frågor.    

 

I intervju förklaras att det i HR- funktionens uppdrag ligger att skapa ledarutveckling, 

kompetensutveckling och nätverksmöjligheter kring ledarskap. Under 2019 har 

funktionen även ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen rörande chefsförtätning. 

Detta innebär att de ser över kostnader och förslag rörande att skapa fler chefsroller och 

mindre arbetsgrupper som ett led i att skapa ett närmare ledarskap.  Förhoppningen är 

att detta ska ha en positiv inverkan på sjuktalen bland anställda.   

 
Reglering av chefers anställning och avslut av chefsanställning 

 

Finns framtagen policy för hur chefer ska anställas /chefsanställning ska avslutas och 
vilka avtalsformer som ska användas?  
I kommunen finns en riktlinje för anställning och anställningsupphörande vilken vänder 

sig till chefer. I riktlinjen klargörs vilka förväntningar som finns på en chef när en ny 

medarbetare börjar samt vilket ansvar som ligger på chef när en medarbetare väljer att 

avsluta sin anställning eller när arbetsgivaren väljer det. Det nämns dock inget specifikt 

om anställning av chef eller upphörande av en chefsanställning.  

I riktlinjen framgår att ett avgångssamtal ska hållas mellan medarbetare och chef när en 

medarbetare slutar. I intervju förklaras avseende chefer att samtliga chefer erbjuds ett 

avgångssamtal med HR-funktionen. Detta gäller både vid uppsägning på egen begäran 

och om det är kommunen som väljer att avsluta anställning. Funktionens 

arbetsmiljöexpert och ledarstrateg ansvarar för samtalen där syftet är att fånga upp 

eventuella brister hos arbetsgivaren, brister i kommunikationen eller liknande. Samtalen 

med chefer sammanställs sedan av HR  i övergripande statistik. Detta har bland annat 

resulterat i att kommunen har utökat ett underlag för chefsintroduktion, då det 

framkommit i samtal att dessa var bristfälliga. Avslutningssamtal med medarbetare som 

inte är chefer följs inte upp på central nivå av HR.  

I kommunen finns sedan nyligen en rekryteringsprocess som bland annat beskriver vilka 

steg som ska ingå i en chefsrekrytering (två intervjuer, ett personlighetstest). Det finns 

även ett rekryteringsunderlag, framtaget av HR, vilket hanteras av HR-specialister som 

arbetar med resurssamordning på ett strategiskt plan. Underlaget och processen är 

allmänt hållna och syftar till att skapa förutsättningar för att rekryteringar får en så hög 

kvalitet som möjligt. Det ska även tillgodose att den tänkta rekryteringen i så stor mån 

som möjligt träffar rätt målgrupp via annonsering samt se till att tidsplanen för 
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rekryteringen håller. Rekryteringsunderlaget specificerar inte speciellt vad som avses 

vid anställning av chefspositioner. När ett underlag är framtagen sker en avstämning 

mellan ansvarig chefsrekryterare på rekryteringscenter samt rekryterande chef.   

Avtalsformer för chefer 

Skiljer sig avtalsformerna åt för olika chefer? 

Kommunen tillämpar enligt intervjuade i regel tillsvidareanställning som 

anställningsform. Detta gäller för såväl chefspositioner som andra positioner.  

Provanställning tillämpas vanligtvis inte, och i de fall det används ska det vara tydligt 

kommunicerat till medarbetaren i fråga varför och under vilken tidsperiod 

provanställningen gäller. Detta innebär att avtalsformerna för chefer vad gäller 

anställningsform i regel inte skiljer sig åt.  

När det kommer till avgångsvederlag för chefer är detta inte reglerat i förväg och kan 

således komma att variera chefer emellan. I intervju förklaras med anledning av detta att 

det är svårt att sätta ett fast vederlag eller ta fram en övergripande riktlinje då det kan 

finnas olika anledningar till att arbetsgivaren vill avsluta en chefsanställning. 

Det förklaras att i de fall som kommunen väljer att avsluta en chefsanställning så kan 

detta leda till förhandling kring avgångsvederlag, och i förlängningen en 

överenskommelse mellan de två parterna. Det uppges vidare att det är få som i ett 

sådant läge väljer att förhandla för sin egen sak, varpå det oftast rör sig om en 

förhandling mellan facket och arbetsgivare.  

Avgående kommundirektörs avgångsvederlag har enligt intervjuade uppmärksammats 

internt. Inför anställning av en ny kommundirektör har det som ett led i detta beslutats 

att anställningsavtalet för den kommande kommundirektören ska ändras och bli ett VD 

avtal. Med detta menas att det i avtalet kommer att finnas specificerat vad som gäller 

ifall kommunen skulle välja att avsluta anställningen i fråga. Det finns i dagsläget inga 

planer på att formulera liknande avtal inför avställning av andra chefer.  

 

Riktlinjer och rutiner 

Vilka riktlinjer och rutiner finns inom området?  

Rekrytering och kompetensförsörjning i Nyköpings kommun regleras genom följande 

riktlinjer och rutiner: 

- Kompetensförsörjningsplan (2017-05-08) 

- Rekryteringsprocess (2019-01-15) 
- Processflöde resurssamordning (datum ej angett) 

- Riktlinjer rekrytering (2011-09-29) 

- Rekryteringsunderlag (2019-03-28) 

- Riktlinjer för anställning och anställningsupphörande (datum ej angett) 

- Riktlinjer för lön (datum ej angett) 

 

Kompetensförsörjningsplan (2017-05-08) - Planen redogör för hur kommunen genom 

employer branding, rekrytering och goda avslut, renodling av roller och karriärsteg samt 

successionsplanering och talangbank ska säkerställa kompetens i kommunen.   
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Rekryteringsprocess (2019-01-15) – Ett underlag som stegvis och detaljerat beskriver hur 

rekrytering av olika typer av tjänster ska gå till, från start till slut. Här preciseras även vem 

som ansvarar för vad samt när i tid olika moment ska ske. Ett specifikt avsnitt rör 

chefsrekryteringar där det framgår att två intervjuer samt personlighetstest ska genomgås 

innan ett urval bland kvarvarande kandidater sker med en HR-konsult.  

Processflöde resurssamordning -  Beskriver flödet innan en vakant tjänst leder till en 

rekryteringsprocess och används för att säkra att korrekt kompetens inte finns internt 

innan en rekryteringsannons läggs ut. Processflödet når rekryteringscenter om det 

fastslås att en intern lösning inte finns att tillgå.   

Riktlinjer rekrytering (2011-09-29) -  Här anges stegvis processen för rekrytering i de 

situationer som kommunen bedömt att de behöver rekrytera externt. Chefsrekryteringar 

berörs specifikt.  

Rekryteringsunderlag (2019-03-28) - Fungerar som underlag till chefer för att beskriva 

vilken typ av tjänst som ska rekryteras. Uppgifterna används sedan av HR när de tar 

fram intervjuunderlag, gör urval och matchar kandidat till tjänst. Underlaget gäller för 

rekrytering av samtliga tjänster till kommunen och alltså inte chefspositioner specifikt.  

Riktlinjer för anställning och anställningsupphörande: Riktlinje riktad till chefer. Här 

anges vad chefer ska göra när de nyanställer, förändrar en anställning, när en 

anställning upphör osv.   

Riktlinjer för lön - Riktlinjen anger grund för lönesättning och lönekriterier. Inget avsnitt 

rör chefsanställning specifikt.  

Sammantaget finns i kommunen beskrivet hur såväl anställning/avslut och rekrytering 

som lönesättning ska ske. I den rekryteringsprocess som togs fram i januari 2019 finns 

ett specifikt avsnitt som berör hur rekrytering av chefer ska gå till.  Riktlinjen för 

rekrytering anger även avseende chefsrekrytering att det ibland kan anlitas 

rekryteringsföretag samt att case kan komma att genomföras vid rekryteringar av  

nyckelpositioner såsom chefer. För chefsrekryteringar rekommenderas även att 

personprofilsanalyser, där den sökandes personliga egenskaper självskattas, fungerar 

som komplement till intervju.  

 

Ersättning till ledande befattningshavare 

Finns riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare? 
Som framgår i föregående stycke finns inga riktlinjer i kommunen som specifikt avser 

ersättning till ledande befattningshavare. För såväl chefer som övriga medarbetare 

gäller den av HR framtagna riktlinjer för lön där det bland annat fastslås att lönekriterier 

som används vid bedömning är centrala och gäller för alla medarbetare. Bland 

kriterierna märks exempelvis att medarbetaren uppnår bra resultat, att människor som 

medarbetaren möter i sitt tjänsteutövande uppfattar denne som kompetent och 

ansvarstagande samt att medarbetaren respekterar uppställda mål och givna ramar.  

Genom intervju framgår vidare att kommunen har en lönestruktur som fungerar som bas 

för lönesättning av samtliga tjänster inom kommunen. Strukturen utgår från kommunens 

delegationsordning där beslutanderätt fastslås. Kommunen jämför vidare löneläget med 

kommuner som är likvärdiga storleksmässigt samt med statistik från SKL och SCB.   
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En specifik kartläggning görs även på chefsnivå, där löner för chefspositioner i 

kommunen jämförs med dem i liknande kommuner samt med statistik från SKL och 

SCB.  

Intervjuade förklarar att löner för chefer även regleras genom att samtliga löner i 

kommunen ska förankras med HR och ska följa den allmänt hållna riktlinjen för 

lönesättning. Gällande lönesättning av chef ska detta förankras specifikt med 

kommundirektör eller HR-chef. Här framhålls dock att det inte blir några konsekvenser 

om en divisionschef väljer att inte följa den riktlinje som finns. Intervjuade menar att 

detta i förlängningen innebär att divisioner med god ekonomi har större möjlighet att i en 

löneförhandling matcha medarbetares önskemål. Här avses dock medarbetare i stort, 

och inte chefspositioner specifikt. Intervjuade menar att det finns en förbättringspotential 

för kommunen rörande lönesättningen.  

I sammanhanget lyfts även att kommunen för att säkra chefsförsörjning framåt bör se till 

att vara en attraktiv arbetsgivare och fundera över vilka de vill attrahera. En problematik 

finns i att kommunen i sina rekryteringar riktar sig till boende i Stockholm, men inte kan 

konkurrera med den lönenivå som finns i Stockholm. Det bör finnas en verktygslåda för 

att kunna mäta sig med Stockholm genom andra förmåner än just lön.   

Delegationsordning 

Är beslut kring anställning och avslut tydligt reglerat i delegationsordningen? 

I kommunstyrelsen delegationsordning (2017-03-06) fastslås att beslut kring anställning 

delegerats från kommunstyrelsen och kommundirektören till respektive divisions - eller 

funktionschef. Divisionscheferna kan i sin tur även delegera i ett led till, till chefer inom 

deras division. I intervju förklaras vidare att  alla anställningsavtal måste signeras av 

ansvarig med delegation. Gällande avslut av en anställning så har endast HR-chef och 

Kommundirektör delegation på detta.   

 

Reflektioner  
Förstudien indikerar att chefers anställningsformer till stor del regleras i 

kommunövergripande dokumentation avseende rekrytering, lönesättning och 

kompetensförsörjning för medarbetare i kommunen överlag. Steg som ska ingå i en 

chefsrekrytering finns dock specificerat men utöver detta görs få referenser till just 

chefer i de styrdokument som finns framtagna. Här ska dock framhållas att det inte finns 

några formella krav på att chefer anställningsformer ska nämnas specifikt. 

Av förstudien framkommer vidare att avtalsformer för anställda i kommunen inte 

tenderar att skilja sig åt och att den vanligaste formen av anställning är 

tillsvidareanställning. Vidare kan konstateras att den policy som berör lönesättning är 

allmänt hållen och inte avser lönesättning för chefer specifikt. Intervjumaterial inom 

ramen för förstudien visar dock att det finns förbättringspotential avseende efterlevnad 

av den framtagna lönepolicyn. I dagsläget kan löner skilja sig åt beroende på 

anställande divisions ekonomi och möjlighet att matcha löneanspråk. Avseende chefer 

finns utöver lönepolicyn ytterligare en reglering av lön i det att chefers löner ska 

förankras med kommundirektör och HR.    
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Förstudiens intervjumaterial tyder vidare på att avgångsvederlag inte regleras i förväg, 

samt att det är svårt att göra det då det finns olika anledningar till att arbetsgivaren väljer 

att avsluta en chefsanställning.   

Förstudien visar avslutningsvis att det avgångsvederlag som betalats ut till den före 

detta kommundirektören resulterat i att det inför kommande rekrytering beslutats att 

avtalet för kommundirektören ska bli ett VD-avtal. I avtalet kommer det således att 

specificeras vad som gäller om arbetsgivaren väljer att avsluta anställning, vilket 

förhindrar höga avgångsvederlag.   

Tänkbart granskningsområde 

Som konstaterats i förstudien finns dokumentation i kommunen som avser rekrytering 

och anställningsformer, framförallt på en övergripande nivå och inte specifikt avseende 

chefer. Samtidigt finns i dagsläget inga krav på att kommuner ska ha dokumentation 

som specifikt avser chefers anställningsformer. Under förstudien har dock framkommit 

att kommunen ser utmaningar i chefsförsörjningen och under året pågår ett arbete med 

chefförtätning. Med anledning av detta rekommenderar vi revisorerna att framöver 

fortsätta följa chefsförsörjningen i kommunen.  

 

2019-05-28 
 
 
 
 
 

  

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Nyköpings kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
2019-03-08. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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