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Bakgrund 

• Public Partner har pa uppdrag av kommunchefen under 2016 genomfort en Oversyn 
av stOdfunktionerna som finns vid KSF avseende uppd rag, fun ktion och arbetssatt. 

• Med oversyn menas att Ora en situationsanalys och ta fram forslag pa forandringar 
och forbattringar. Med Oversyn menas ocksa att astadkomma forandringar och 
forbattringar. 
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Observationer KSF overgripande 

• KSF finns inte som en utvecklad organisatorisk enhet, utan stodfunktionerna agerar 
som separata delar. 

• Avdelningarna hanger inte ihop med varandra och saknar strukturer fOr att 
koordinera sig kring kunden. 

• Man kommunicerar inte sinsemellan, och man utnyttjar inte kommunikativa 
strukturer for att gemensamt forsta uppdraget. 

• Struktur och kultur for att koordinera KSF är otillracklig. 
— Man behover en utvecklad verksamhetsplan for KSF utifran de olika rollerna 
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Rekommendationer 

Satt kunden i fokus 
— Samtliga stodfunktioner kan bli battre pa att forsta sina kunders behov, formulera uppdraget 

tillsammans med dem, och utvardera sina resultat utifran dessa overenskommelser. Gar det pa 
olika chefsnivaer och med enkelhet som ledstjarna 

Ta processagaransvar 
— Det behovs ansvar och ledarskap av stodprocesserna, bade i operativa fragor och i utvecklingen 

av dem 

Driv kommunovergripande planering och utveckling av st6dprocesserna utifran 
verksamhetens intressen 

— Varna linjeverksamheten och deras chefer i stodfunktionernas gemensamma planering sa att inte 
stOdfunktionerna "drabbar" chefer. 

111,.  PUBLIC 
6 	 1  PARTNER 



Uppdrag - Arbetsgivaravdelningen 

Kommunchefen har anlitat konsultstod for att leda och genomfora det 
fOrandringsarbete som kravs fOr kunna fOrverkliga oversynens rekommendationer 
avseende Arbetsgivaravdelningen. 

• Tillskapa och varna ett kundfokus gentemot chefema i organisationen. Jobba med 
det konsultativa forhallningssattet. 

• Bygg processer utifran verksamhetens behov pa olika nivaer. Forma processer sá 
att de kan anpassas utifran chefers olika behov. 

• Strukturera kunddialogen med olika chefsnivaer 

Personalen pa avdelningen viii gá frail en arbetsgivaravdelning till en HR-avdelning 
och det staller krav pa ett nytt satt att arbeta varfor involve ring av personalen är den 
viktigaste framgangsfaktorn. 
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Utgangspunkter 
Definition av HR (Human Resources) och Stodfunktioners 
roller & kompetenser 
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Definition av begreppet HR (Human 
Resources) 

• Human resources (forkortas HR) eller human resource 
management (HRM) kallas ett fOretags personalavdelning som tar 
hand om att det finns basprocesser relaterade till resursen personal i 
en organisation. 

• Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal for att 
framja organisationen, exempelvis med rekrytering, 
lOnesattning, kompetensutveckling och personalvard. 

• Skillnaden fran hur man tidigare hade jobbat med 
personaladministration är att HRM jobbar mer genomtankt 
och strategiskt med organ isationens manskliga resurser. HRM 
kopplas tydligt an till organisationens affarside/uppdrag, mal, visioner 
och strategier. HRM ser till de anstallda bade som grupper och som 
individer och ser till personalens beteende samt emotionella och 
sociala aspekter. 
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• • 
Efterfragestyrt 
-utifrem behov 

bestallning 

Driva och 
samordna 

 

StOd i strategisk 
utveckling 

 

Ta initiativ , driva och stodja utvecklingsarbetet 
med utgangspunkt ifran vision, mal, strategier 
mm (utan aft ta over agandet) 

Kontroll aft beslut foljs. 
Uppfoljning och analys 
av resultat (som stolid till 
ansvariga chefer). 

 

Kontroll och 
uppfOljning 

 

Sakkunnig och expert. 
Mota efterfragan och behov 
av rhigivning. 

Administration och service Mom respektive omrade i 
syfte aft effektivt genomfora administrativa rutiner. 
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Stodfunktionernas roller 



Exempel pa de olika rollernas karaktar och uppdrag 
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Leda och samordna 

Ta initiativ till utveckling utifran 
beslut/mal/uppdrag 

Ta initiativ till samarbete utifran 
beslut/mal/uppdrag 

Leda samordna utvecklingsarbete och 
projekt pa uppdrag av kund. 

Leda och samordna arbetet med 
planering och uppfoljning. 

Kvalitetssakrinq och kontroll 

Interna kontroller 

Granskning / Intern revision 

Utifran fattade beslut/mal/uppdrag 

Rad och specialiststod  
• Radgivning till kund 
• Beredning och beslutsunderlag 
• Analys och slutsatser 

Service och administration  
• Lopande administrativt arbete 
• Forvaltning 
• Drift och service 



Konsultativa kompetenser 
Wisen, Lindblom 

Sakkompetens 
	

Social kompetens 

Strategisk kompetens Metodisk kompetens 

Ledarkompetens 

och pedagogisk kompetens C.  PUBLIC 
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lakttagelser 
Avseende avdelningen och dess situation 
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Hur tanker vi? 
Var helhetssyn pa uppdraget — inte bara organisation 

Utvecklings-
situationen 

4( 
Visioner, 

strategier... 

 

Strukturen 

Organisation, 

styrrnodell... 

 

"Utvecklingssituationen", 
meningen verksamhetens yttre och 

inre forutsattningar och 
kommunensisektoms formaga att i mat 
och strategier ange fardnktningen for 
hur man kontinuerligt kan anpassa sIg 

till fOrutsattningarna. 

Aktorerna 

teciarskap, kultur, 

forhallningss6tt... 

"Strukturen", 
meningen organisation. och fOrmagan att 

organisera for att bast understodja 
verksamhetens mat, samt ha adekvata 
modeller och system for styrning och 

uppfolining inom de omraden som har storst 
betydelse fOr organisationens frarngang 

"Aktorema", 
meningen kommunensisektorns fortroendevalda, chafer 
och stodfunktIoner och deras formaga att astadkomma 
resultat I riktning mot organisationens mat Ledarskap. 

samspel, varderingar. attityder och organisationskultur ar 
har nagra nyckelbegrepp 
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Utvecklingssituationen 

• Det är en stor personalomsattning i kommunen, 
omsattningen pa chefer är sarskilt bekymmersam 

• Nynashamn har som de fiesta kommuner idag svart 
att rekrytera nodvandig personal 

• Den mediala bevakningen av kommunen leder till 
extra insatser f6r avdelningen 

• Frustrationen i chefsledet avseende far stor 
administrativ b6rda är svar att hantera for 
avdelningen 

• Avsaknad av samverkansavtal med de fackliga star 

• Den externa arbetsmiljooversynen staller krav pa 
forandrat arbetssatt 

PUBLIC 
PARTNER 



Aktorerna 

• HR-kompetensen är mycket god och viljan att stotta 
cheferna är tydligt uttalad. 

• Bristen pa tydlighet I uppdraget gar det ibland svart 
att prioritera. 

• Olika serviceniva hos olika personer ger olika svar ut 
till organisationen — processerna är otydliga 

• Alla har mycket att Ora varfor det idag är svart att ta 
sig an nya uppgifter eller projekt 

• Beslut fattas ofta i storgrupp och bristen pa struktur 
leder till att alla viii ha information om alit 

• Medarbetarna viii ha en tydlig struktur i form av 
styrning, ledning och organisation och dr beredda att 
forandras 
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Strukturen 

• Avdelningen har arbetat med aterkommande arliga aktiviteter och inte 
tidigare varit delaktiga I arbetet med att arbeta fram VP for KSF. 

• Uppfoljning av ataganden i VP har tidigare chef f6r avdelningen hanterat. 

• Dialogen med forvaltningarna har skett via personliga kontakter. 

• Dagens organisation best& av en chef f6r avdelningen som har 
personalansvar for samtliga medarbetare. 

• Bemanningsenheten, med chef och medarbetare, är ocksa en del av 
verksamheten. 

• Loneenheten har nu under varen infort ett nytt satt att arbeta med "en vag in" 

• Avdelnin9ens arbete är i huvudsak uppdelat efter kompetensomraden och 
bygger pa de arliga aterkommande aktiviteterna. 

• Motesstrukturen best& av manadsvis gemensam APT, arendemoten veckovis 
samt moten inom kompetensomraden nar det behovs. 
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Slutsatser 
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SI utsatser 

• Styrning och ledning behover starkas upp. Ramverket behover finnas 
pa plats for att tydliggora roller och ansvar 

• Avdelningens arbete b6r utga fran ataganden i kommunens VP och 
foljas upp pa samma satt som ovrig verksamhet i kommunen 

• Avdelningens chef behover skapa en ledningsgrupp som traffas 
regelbundet for informationsutbyte och som aktivt jobbar med 
avdelningens prioriteringar och hanterar forslag mm 

• For att fa effektivitet i arbetet och mojliggora anpassat stod till de olika 
verksamheterna och dess chefer behover arbetet inom avdelningen 
organiseras om. 

• Kontaktytor med fokus pa kunden och dess behov behover skapas och 
implementeras. Interim HR-organisation med team knutna till respektive 
forvaltning samt lonefunktionens "en \fag in" har visat vagen. 
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Forslag pa arbetssatt 
& organisation 
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Arbetssatt 

Tilldelad HR- 

konsult 

HR-stab 	 HR LG 

Strategisk HR HR operations 

Forvaltning 

arna 
L6n 	> 
	> 
> 

Rekrytering 

Verksamhetsnara HR Bemanning 

Policy, guidelines och rutinbibliotek 

via intranat & "En vag in" 
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1 HR- 

konsult per 

forvaltnin 	 

HR-stab 

- Admin 

- Komm 

HR-direktor HR LG 

HR-projekt 

Chef HR- 

konsulter 

Arbetsmiljo 

Ledarforsorjning 

Komp forsorjning 

Lonebildning 

Forhandling/A-ratt 

Chef 

Operations 

L6n 

Rekrytering 

Bemanning 

HR organisation 

41-4  PUBLIC 
It  PARTNER 



Exempel; arbetsmiljo 

Tilldelad HR-

konsult 

HR-stab 

La: o fores rift 

Ar•etsmiljop icy 

Sy ematiskt arbzts- 

ljoarbete — Arspl n 

Uppgiftsfordelning 

Samverkan 

Foretagshalsovard 

MAU 

Arbetsmiljokompetens 

Chefsstod for genomforande: 

Kartlaggning och 

riskbedomning 

Arlig uppfoljning 

Handlingsplan MAU 

Rehabilitering 

Arbetsskador och tillbud  

Forvaltning 

arna 

HR LG 

HR operations 

Lon 

Rekrytering 

Bemanning 

	> 
	> 
	> 

Rutiner, checklistor och policys; Alkohol och droger, 

Diskriminering, Hot & ad, Medicinska kontroller, 

Organisatorisk & social arbetsmiljo, Rehab & 

arbetsanpassning, F6rsta hjalpen, 
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HR-stab 

- Admin 

- Komm 

HR-direktor HR LG 

HR-projekt 

Chef 

Operations 

Chef HR- 

konsulter 

Arbetsmiljo 

Ledarforsorjning 

Komp forsorjning 

Lonebildning 

Forhandling/A-ratt 

Lon 

Rekrytering 

Bemanning 

1 HR- 

konsult per 

forvaltrgi 

HR organisation 
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Rekommendationer 
och forslag pa 
forandringsagenda 
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Rekommendationer 

• G6r om Arbetsgivaravdelningen till en HR-avdelning. 
En kundorienterad serviceorganisation som gar det 
majligt att ha ett koncerntank med gemensamma HR- 
processer och arbetssatt (anvand omorganisationen 
pa L6n som forebild — en vag in) 

• Forankra organisationen och rollfordelningen mellan 
strategisk HR, HR operations (Lan, Rekrytering och 
Bemanning) och det verksamhetsnara HR-arbetet 
hos kommunstyrelseforvaltningen och samtliga 
chefer 

• Ta tram en strategi f6r den interna kommunikationen 
kring HRs samtliga ansvarsomraden 
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Forandringsagenda i prioritetsordning 

1. Ta fram HRs kommunikationsplattform med 
definierade malgrupper, kanaler, avsandare och 
tidplan 

2. Forankra kommunens satt att organisera HR- 
arbetet hos kommunens alla chefer inklusive bytet 
av namn pa avdelningen. 

3. Skapa "En vag in" till HR via telefon och mail for att 
synliggora intentionen att fungera som en 
gemensam funktion 

4. Omsatt arbetet i delprojekten knutna till detta 
uppd rag till verksamhet genom att ta fram och 
forankra HRs erbjudande/uppdrag och arbetssatt 

5. Sakerstall att relevant kompetens finns for arbetet i 
den nya organisationen (se Konsultativa 
kompetenser ovan) 
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Metod & arbetssatt 
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Arbetsmetod 

• Startmote med hela verksamheten och uppdragsgivaren dar syfte 
och metod for uppdraget presenterades. 

• Informationsinhamtning genom intervjuer med samtliga anstallda 
inklusive inhyrda konsulter och projektanstallda pa avdelningen. 

• Informationsinhamtning genom inlasning av relevant information 
[Agar genom hela uppdraget. 

• Nara samarbete etablerades med tillforordnad chef f6r 
avdelningen och uppdelning av uppgifter kring 
verksamhetsutveckling och daglig drift diskuteras och genomf6rs 
veckovis. 
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Arbetsmetod forts. 

• Tre workshops i storgrupp har genomforts under december 2016 
med tema; HR verksamhetside, VP 2017 samt HR processer. 

• Workshop-serien har gett input till de delprojekt som startas i 
syfte att kartlagga och inventera processer, arbetssatt och 
kompetens far att med detta som underlag skap en ny 
kundfokuserad och processtyrd HR-organisation. 

• overenskomna delprojekt: HR Verksamhetside, HR Processer, HR 
VP 2017, Kundundersokning, Roller och Ansvar. 

• Programansvarig stottar avdelningens chef genom att vava in 
fragor och processer i arbetet med att satta ny organisation. 
Uppgifter av verksamhetskaraktar genomfors efter 
overenskommelse. 
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Interim HR organisation i mellanperioden 

• Mellanperiodsorganisation har etablerats och ska hanteras i team 
kring respektive forvaltning. Teamet har till uppgift att: 

— Tar emot och hanterar inkommande fragor 

— Loser fragan om mojligt, behovs annan kompetens sakerstaller teamet detta 

— Nagon i teamet "ager" fragan till dess den är hanterad (ur kundens perspektiv) 

— Arenden loggas i excellista pa G 

— 3-4 personer per team 

• Organ isationen svarar upp mot forvaltningarnas behov av en 
kontaktyta gentemot HR, och ger samtidigt input kring vilka fragor 
som forvaltningarna behover hjalp med och var processerna 
behover forbattras. 
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Arbetsmetod forts. 

• Avstamnings med uppdragsgivaren och delrapportering i 
december 2016. 

• Workshops med storgrupp kommer ske en gang per manad, 
januari till och med juni 2017. Har redovisas och diskuteras de 
olika delprojektens resultat. 

• Programansvarig mater avdelningens chef veckovis och utfor 
efter overenskommelse uppgifter som är av 
verksamhetsutvecklingskaraktar. 

• Programansvarig finns pa plats f6r att leda och stotta arbetet 
motsvarande 5-8 dagar per manad. 
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