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§ 85 Dnr 2019-00178  

Svar på motion (SD) om samtal vid avslut av anställning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses bifallen utifrån förvaltningens 
svar om att ett kommunövergripande insamlande av data från avslutssamtal har 
införts.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har 2019-10-30 inkommit med motion avseende vikten av 
att fånga upp synpunkter från medarbetare som av en eller annan anledning väljer 
att avsluta sin anställning i Kinda kommun. Motionen tar fasta på att det borde 
vara ett obligatorium att ta reda på anledningen varför medarbetare slutar sin 
anställning. Sverigedemokraterna föreslår i motionen att HR- avdelningen ska ha 
uppdraget att på en kommunövergripande nivå att samla in resultatet och därtill 
även göra en sammanställning för kommunen i sin helhet.   

Förvaltningens svar 

HR-avdelningens förslag till svar är att genom enkätverktyget Webropol insamla 
data om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Detta är tänkt att 
fungera på så sätt att när HR genom sin lönefunktion erhåller medarbetarens 
skriftliga uppsägning så skickas digital enkät till berörd medarbetare. Enkäten 
besvaras digitalt och resultatet går tillbaka till HR-avdelningen som sedan sparar 
svaren digitalt samt avidentifierar svaret. Detta möjliggör datalagring så att 
sammanställning kan ske vid givna intervall, förslagsvis årligen samt motsvarar de 
krav GDPR ställer. Det inkommande svaret skickas sedan i pappersform till 
medarbetaren som använder det vid avslutssamtal med berörd chef.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Motion, inkommen 2019-11-30 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Motion (SD) om samtal vid avslut av anställning 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses bifallen utifrån förvaltningens 
svar om att ett kommunövergripande insamlande av data från avslutssamtal har 
införts.   

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har 2019-10-30 inkommit med motion avseende vikten av 
att fånga upp synpunkter från medarbetare som av en eller annan anledning väljer 
att avsluta sin anställning i Kinda kommun. Motionen tar fasta på att det borde 
vara ett obligatorium att ta reda på anledningen varför medarbetare slutar sin 
anställning. Sverigedemokraterna föreslår i motionen att HR- avdelningen ska ha 
uppdraget att på en kommunövergripande nivå att samla in resultatet och därtill 
även göra en sammanställning för kommunen i sin helhet. 

Förvaltningens svar 
HR-avdelningens förslag till svar är att genom enkätverktyget Webropol insamla 
data om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Detta är tänkt att 
fungera på så sätt att när HR genom sin lönefunktion erhåller medarbetarens 
skriftliga uppsägning så skickas digital enkät till berörd medarbetare. Enkäten 
besvaras digitalt och resultatet går tillbaka till HR-avdelningen som sedan sparar 
svaren digitalt samt avidentifierar svaret. Detta möjliggör datalagring så att 
sammanställning kan ske vid givna intervall, förslagsvis årligen samt motsvarar de 
krav GDPR ställer. Det inkommande svaret skickas sedan i pappersform till 
medarbetaren som använder det vid avslutssamtal med berörd chef   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Motion, inkommen 2019-11-30   
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Motion 

gällande samtal vid avslutad anställning i Kinda kommun                         2019-10-30 

 

De flesta bedömare är överens om att bristen på arbetskraft är den stora svårigheten numera 

för kommun och Region. Man räknar inte heller med att det kommer att bli bättre inom 

överskådlig framtid. Därför måste varje arbetsgivare försöka upprätthålla en så bra 

arbetsmiljö och ett så gott arbetsklimat som möjligt. En del i det kan vara att ha som policy att 

ta reda på varför den anställde vill sluta. Det här är viktigt när det gäller omvårdnadsarbete, 

men är egentligen lika viktigt för alla anställningar inom kommunen. 

 

Vi vet hur många som slutar i kommunen, men vi vet oftast inte varför. Det borde vara 

obligatoriskt att ta reda på varför man väljer att avsluta en anställning, vilket kan vara viktigt 

för helhetsförståelsen. Studier, flytt, annat arbete eller missnöje med arbetssituationen? Det 

här blir viktigare och viktigare att vi som kommun känner till. Genom kunskap kan man 

förebygga det som inte fungerar bra. Ingen verksamhet har idag råd att låta eventuella 

arbetsmiljöproblem fortgå utan åtgärder.   

 

Det är närmaste chef som har ett samtal med den som slutar. Men varför man slutar i Kinda är 

en helt frivillig fråga som chefen kan välja att ställa eller inte. Vi vet alltså oftast inte varför 

den anställde slutar, om det inte är uppenbart, som pension. I Regionen håller HR-

avdelningen i avslutssamtalen och tar reda på varför man väljer att sluta. I Kinda kommun 

finns ingen rapporteringsskyldighet till HR-avdelningen. Enligt uppgift är det upp till varje 

förvaltning att ta fram statistik för området vid behov.  

 

En övergripande statistik eller sammanställning kan vara ett mycket bra verktyg för både 

chefer och politiker i kommunen. Ett avslutande samtal kan vara ett tillfälle för närmaste chef 

att få syn på dolda problem och utveckla sin kunskap. Här tar jag för givet att alla enheter har 

avslutningssamtal. Frågan om varför man slutar ska naturligtvis inte vara den enda frågan som 

ställs, men frågan ska ingå i alla avslutningssamtal med anställda i Kinda kommun.  Vem som 

håller i samtalen är en fråga för verksamheten men all information ska sedan gå till HR-

avdelningen för vidare sammanställning.         

 

 

 

Sverigedemokraterna i Kinda föreslår 

 

- Att man vid avslutad anställning inom Kinda kommun som regel tar reda på bland 

annat varför medarbetaren väljer att sluta, vidarebefordrar sedan till HR-avdelningen 

som sammanställer underlaget. 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna Kinda 

Christina Nilsson 
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§ 82  Dnr 2019/178  

Svar på motion (SD) om samtal vid avslut av anställning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då 
motionsställaren inte är närvarande. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har 2019‐10‐30 inkommit med motion avseende vikten av 
att fånga upp synpunkter från medarbetare som av en eller annan anledning väljer 
att avsluta sin anställning i Kinda kommun. Motionen tar fasta på att det borde 
vara ett obligatorium att ta reda på anledningen varför medarbetare slutar sin 
anställning. Sverigedemokraterna föreslår i motionen att HR‐ avdelningen ska ha 
uppdraget att på en kommunövergripande nivå att samla in resultatet och därtill 
även göra en sammanställning för kommunen i sin helhet.   

Förvaltningens svar 

HR‐avdelningens förslag till svar är att genom enkätverktyget Webropol insamla 
data om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Detta är tänkt att 
fungera på så sätt att när HR genom sin lönefunktion erhåller medarbetarens 
skriftliga uppsägning så skickas digital enkät till berörd medarbetare. Enkäten 
besvaras digitalt och resultatet går tillbaka till HR‐avdelningen som sedan sparar 
svaren digitalt samt avidentifierar svaret. Detta möjliggör datalagring så att 
sammanställning kan ske vid givna intervall, förslagsvis årligen samt motsvarar de 
krav GDPR ställer. Det inkommande svaret skickas sedan i pappersform till 
medarbetaren som använder det vid avslutssamtal med berörd chef. 

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att motionen anses bifallen 
utifrån förvaltningens svar om att ett kommunövergripande insamlande av data 
från avslutssamtal har införts. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 85/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐03‐12 
Motion, inkommen 2019‐11‐30 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då 
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 




