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Sammanfattning 
Att vara chef i en politisk styrd organisation är en komplex uppgift och utmaning. Chefer-
na för de kommunala verksamheterna utgör en mycket strategisk resurs för kommunen. 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC kommunal sektor fått i 
uppdrag att granska om styrelse och nämnder säkerställer att kommunens ledarresurser 
används på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig på områ-
det. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att kom-
munstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden endast i begränsad ut-
sträckning har säkerställt att kommunens ledarresurser används på eft ändamålsenligt 
sätt. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnärnnd bedöms till övervägande del ha säkerställt att 
nämndens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen be-
döms vara bristande. 

Bedömningar av kontrollmål som ligger till grund för den sammanfattande revisionella 
bedömningen redovisas närmare under avsnitt 3. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 

- Att styrelsen och nämnderna prövar vilka behov som finns av att mäta och utvär- 
dera chefernas arbetssituation i syfte att kunna identifiera utvecklingsområden. 

- Att styrelsen och nämnderna säkerställer att resultat och slutsatser av mätning-
ar/undersökningar av chefernas arbetssituation hanteras på ett sätt som ger möj-
ligheter att kunna vidta aktiva åtgärder utifrån resultat/slutsatser. 

- Att styrelsen och nämnderna ser över det administrativa stödet till cheferna i syfte 
att skapa förutsättningar till att leda och utveckla verksamheten. 

2016-03-17 

Linda Marklund, Uppdragsledare 	Christer Marklund, Projektledare 
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1. 	Inledning 
1.1. 	Bakgrund 
Att vara chef i en politisk styrd organisation är en komplex uppgift och utmaning. Chefer-
na för de kommunala verksamheterna utgör en mycket strategisk resurs för kommunen. 

Ett bristfälligt ledarskap riskerar att påverka såväl verksamhetens effektivitet som perso-
nalens arbetsmiljö negativt. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
samt miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden. 

1.2. 	Sllfte och Revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen och nämnderna säkerställer att kommu-
nens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen 
inom området är tillräcklig. Till stöd för vår bedömning ska följande kontrollmål besvaras; 

• Finns en tydlig och tillräcklig strategisk styrning (tex mål, riktlinjer) av chefernas 
arbetsorganisation? 

• Är organisation och ansvarsfördelning tydlig? 

• Har styrelse och nämnder säkerställt tillräckliga och ändamålsenliga förut-
sättningar för cheferna? 

• Har styrelse och nämnder säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll när det 
gäller chefernas arbetssituation? 

Följande utgör revisionskriterier för granskningen. 

o Arbetsmiljölagen 

o Kommuninterna styr- och uppföljningsdokument 

Revisorerna har i februari 2015 granskat förutsättningar att skapa god intern kontroll. I 
granskningen av chefernas arbetssituation ska även en uppföljning av relevanta områden 
från denna tidigare granskning ingå. 

Metod och Avgriinsning 
Granskningen har genomförts genom en inledande dokumentgranskning av kommunens 
personalpolicy, styrinstrument, delegation etc. Därefter har gruppintervjuer med chefer 
genomförts från kommunstyrelsens-, barn- och utbildningsnämndens-, socialnämndens-
samt miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens verksamheter. Intervjuerna har därefter 
stämts av mot personal- och ledarpolicy samt övriga styrande dokument som berör 
granskningen. 

I tid avgränsas granskningen främst till år 2015. Förvaltningschefer omfattas inte av 
granskningen. Intervjuade företrädare har fått ta del av utkast till granskningen och där-
med haft möjlighet att lämna synpunkter. 
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i 
1.4. Modellför granskningen 
I granskningen har vi utgått från följande modell. Den består av kontrollområden, den 
formella och informella styrningen av chefernas uppdrag och verksamheten som ingår i 
uppdraget, de förutsättningar som cheferna har för att fungera i sina funktioner som chef 
och för att förverkliga uppdraget. 

  

Chefernas 
arbetssituation 

  

Förutsättningar 

   

    

 

      

I styrning ingår bLa. uppdragsbeskrivningar, mål och prestationskrav, ansvarsfördelning, 
medanförutsättningar handlar bl.a. om antal anställda, ansvarsområden, former för dia-
log kring verksamhetens innehåll och kvalitet samt återkoppling till medarbetare och upp-
följning av verksamhet. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. 	Strategisk styrning 
I tidigare granskning från februari 2015 har revisorerna granskat förutsättningarna för 
intern kontroll i kommunen. När det gäller styrning i form av mål och riktlinjer framkom 
bLa. följande; 

- Vissa verksamheter upprättar interna mål som överstiger ambitionsnivån för 
nämndens mål. 

- Nämndens mål uppfattas inte som SMARTA i förhållande till resursfördelningen. 

- En av tre arbetsledare/chefer uppfattar att kommuninterna styrdokurnent inte till- 
lämpas i mycket hög grad inom verksamheten. Det framkom även att det finns 
svårigheter at få en överblick över de styrande dokumenten. 

Av intervjuer i denna granskning framgår att vissa verksamheter fortfarande upprättar 
mål som överstiger nämndens anlbitionsnivå. Målen uppfattas fortfarande inte SMARTA i 
förhållande till resursfördelningen. Däremot kan vi konstatera att de interna styrdoku-
menten har gjorts mer tillgängliga och mer överblickbara. Intervjuerna indikerar att styr-
dokumenten används i högre utsträckning nu än vid förra granskningstillfället. 

Iakttagelser 
Granskningen visar att den strategiska styrningen i form av policys, mål och riktlinjer i 
första hand kommer till uttryck genom följande dokument: 

Styrdokument 
	

Kommentar 

Mål och resursplan Innehåller fullmäktiges mål för personalområdet, att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. 

Styrelsens och nämndernas målsättning är att ha högre resultat i 
medarbetarundersökning är rikssnittet för respektive verksamhets-

område. 

Personalpolitiskt pro- 	Beskriver övergripande kommunens målsättning att skapa en bra 
gram 	 verksamhet som ger god service och motiverade medarbetare. 

Policy för medarbetar- 	Fastställer bl.a. att varje chef är en del av kommunens samlade ledning 
skap och chefskap 	och ska föra ut, men även skapa mål, id&r, samordnad syn på utveckl- 

ing och förändring. 

Arbetsmiljöpolicy 
	Redogör bl.a. för vilka uppgifter olika chefer i organisationen har 

inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Utifrån genomförda intervjuer med företrädare för verksamheterna kan vi konstatera föl-
jande, 

- Styrdokumenten finns samlade och är tillgängliga för chefer. Uppfattningen är att 
dessa dokument i huvudsak beskriver hur chefer inom organisationen ska förhålla 
sig till sina medarbetare. Företrädare för bygg- och miljö samt räddningstjänst 
kände inte till policy för medarbetarskap och chefskap. De upplever även att de sty- 
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rande dokument som finns till stöd är utspridda och att de inte är tydligt vilka man 
ska använda och när. 

- Mål och resursplanen tillämpas inte av chefer vid utövandet av ledning och styrning 
av den egna verksamheten. Nämndens egna målsättningar tillämpas i första hand. 

- Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande för medarbetare, chefer och 
politiska beslutsfattare. Av intervjuerna framgår dock att rollfördelningen mellan 
tjänstemän och politiker är otydlig. 

- Policy för medarbetarskap och chefskap samt arbetsmiljöpolicy upplevs tydliga och 
stödjande. Av intervjuer framgår det att dokumentens arnbitionsnivåer är svåra att 
uppnå. 

,J. 	 Bedömning 
Den strategiska styrningen av chefernas arbetssituation bedöms i begränsad utsträckning 
tillräcklig och tydlig. Bedömningen baseras på att strategiska styrdokument finns upprät-
tade, hålls tillgängliga och uppfattas ge stöd i förhållandet chef-medarbetare. Vi kan dock 
inte verifiera att motsvarande styrning finns inom områdena verksamhet och ekonomi. 

9.2 	Organisation och ansvarsfördelning 
I revisorernas granskning från februari 2015 framgick att nio av tio arbetsledare och che-
fer upplever sina befogenheter och skyldigheter som tydliga, men att endast en av tre che-
fer upplevde att de var delaktiga och kunde påverka att budget/verksamhetsplan blev ge-
nomarbetad och verklighetsförankrad. 

Av intervjuer framgår att utvecklingen har gått åt rätt håll inom vissa verksamheter 
(kommunstyrelsens), medan företrädare för socialnämndens verksamheter inte upplever 
någon förbättring. 

Av intervjuer med företrädare för kommunstyrelsens- respektive bygg-miljö och hälso-
skyddsnämndens verksamheter framgår att de upplever skyldigheter och befogenheter 
som tydliga. Företrädare för socialnämndens verksamheter upplever dock att skyldigheter 
och befogenheter inte i alla avseenden följs åt. Som exempel ansvarar nattchef inom 
äldreomsorgen för verksamheten utan att ansvara för tillhörande personal. Företrädare 
för barn- och utbildningsnämndens verksamhet upplever inte att skyldigheter och befo-
genheter följs åt när det gäller anställning och lönesättning. 

2.2.1. 	Iakttagelser 
Ansvarsfördelning 
Generella ansvarsbeskrivningar har upprättas för respektive chefsnivå. Däremot har det 
inte gått att verifiera att det finns individuella ansvarsbeskrivningar. I sammanhanget 
noteras att lagstiftning reglerar skolledarnas ansvar, skyldigheter och befogenheter. 

Samverkansavtal saknas i dagsläget. Av intervjuer framgår att detta leder till otydligheter i 
hur chefer ska förhålla sig till arbetstagarorganisationer. 

I sammanhanget noteras att kostenheten inte finns upptagen som delegat i kommunsty-
relsens delegationsordning. 
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Organisation 
Granskningen visar att det finns forum inom organisationen som möjliggör för ledare att 
arbeta med utvecklingsfrågor. Däremot upplever företrädare för verksamheterna att det 
saknas förutsättningar att delta i dessa forum samt utrymme att jobba vidare utvecklings-
områdena. 

Vi kan konstatera att det finns skillnader i chefsorganisationen mellan nämnderna. För 
chefer inom förskolan finns samordnare att tillgå. Dessa stöttar exempelvis med sche-
maläggning, attestering av fakturor och vikariehantering. Liknande organisering har inte 
gått att spåra inom övriga verksamheter. 

2.2.2. 	Bedömning 
Ansvarsfördelning och organisation bedöms till övervägande del vara tydlig. Bedömning-
en baseras på att övergripande beskrivningar av chefsnivåer har formulerats samt att före-
trädare för verksamheterna överlag upplever att ansvarsfördelningen är tydlig. Däremot 
har verksamheterna inte brutit ned beskrivningarna på individnivå, samt att det finns 
specifika otydligheter inom vissa verksamheter gällande skyldigheter och befogenheter för 
chefer. I sammanhanget noteras att forum för att arbeta med utvecklingsfrågor finns. 
Granskningen indikerar dock att det saknas tillräckliga förutsättningar för dessa att fun-
gera på ett ändamålsenligt sätt. 

2•3. Förutsättningar för cheferna 
Tidigare granskning visade att hälften av arbetsledare/chefer inte instämde i påståendet 
att IT-stödet som finns för att fullgöra uppdraget är bra. Av intervjuer framkom bl.a. att 
det saknas ett kommunövergripande ledningssystem för kvalitet, att det finns en osäker-
het hur systemen ska användas, exempelvis ekonomisystemet, samt att det är otydligt 
vilken information från systemen som ska användas. 

Av intervjuer kan vi konstatera att chefer inom kommunstyrelsens verksamheter är över-
lag mer positiv till IT-system som används. I övrigt kan granskningen inte verifiera några 
förändringar i jämförelse med tidigare granskning. 

2.3.1. 	Iakttagelser 
Överlag uppfattas dialogen vara god med överordnade chefer. Av intervjuer framgår dock 
att informationen från facklig samverkan är bristande p.g.a. frånvaro av samverkansavtal. 

Alla verksamhetsföreträdare utom de från miljö- och bygg samt räddningstjänst upplever 
att antalet anställda och/eller ansvarsområden är för många. Av intervjuer framgår bl.a. 
att administration av löne- och personalfrågor ligger nu i högre grad på respektive chef. 

Arbetsbördan upplevs inte vara rimlig. Av intervjuer framgår att det är svårt att stötta 
kollegor vid hög arbetsbelastning, samt att fritiden får användas till fortbildning. 

Förutsättningar till erfarenhetsutbyte och stöd från chefer på samma nivå varierar mellan 
verksamheterna. Av intervjuer framgår att forum finns, men att det saknas möjligheter i 
form av tid. 

När det gäller omvärldsbevakning och fortbildning är det endast chefer inom tekniska 
förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen som upplever att de har tillräckliga förut- 
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r— 
sättningar. Övriga verksamheter upplever bLa. att det saknas förutsättningar att jobba 
vidare med resultat av kvalitetsmätningar. 

Stöd till cheferna i form av administrativa resurser för ekonomi, personal och juridik-
frågor upplevs inte vara tillräcldigt. Av intervjuer framgår att utvecklingen av de administ-
rativa stöden har stått stilla under en längre period. Stöd i personal-, ekonomi- och juri-
dikfrågor, söks därför från andra kommuner. 

2.3.2. 	Bedömning 
Styrelsen och nämnderna har i begränsad utsträckning säkerställt tillräckliga och ända-
målsenliga förutsättningar för cheferna. Bedömningen baseras på att styrelsen och nämn-
derna, exklusive miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden, inte kan styrka att de har säker-
ställt tillräckliga resurser för att antal anställda, ansvarsområden, arbetsbörda ska upp-
fattas som rimliga. Vidare bedömer vi att det administrativa stödet till cheferna är ett ut-
vecklingsområde. 

2.4. Uppföljning och kontroll 
lakttagelser 

Granskningen visar att uppföljning av chefernas arbetsmiljö främst sker inom tekniska 
förvaltningen och 	bygg, trafik och räddningsförvaltningen i form av en årlig med- 
arbetarenkät. Det sker dock ingen särskild redovisning av chefernas resultat. Vidare kan vi 
konstatera att resultatet inte rapporteras till nämnd och styrelse. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter sker ingen systematisk uppföljning 
av chefernas situation. 

Av intervjuer framgår att en enkätmätning är planerad för socialnämndens verksamheter. 
Vidare framgår att hanteringen av resultatet från tidigare undersökningar inte har hante-
rats på ett tillräckligt sätt. 

2.4.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att styrelsen och nämnderna inte har säkerställt en tillräcklig uppfölj-
ning och kontroll när det gäller chefernas arbetssituation. Bedömning baseras på att upp-
följning inte sker på ett systematiskt och heltäckande sätt samt att resultathanteringen 
inte är tillräcklig. 
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3. Bedömningar 
3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
Kontrollmål Kommentar 

    

Finns en tydlig och tillräcklig 
strategisk styrning av chefer-
nas arbetsorganisation? 

Är organisation och 
ansvarsfördelning tydlig? 

Har styrelse och nämnder sä-
kerställt tillräckliga och 
ändamålsenliga förutsätt-
ningar för cheferna? 

Har styrelse och nämnder sä-
kerställt en tillräcklig uppfölj-
ning och kontroll när det gäl-
ler chefernas arbetssituation? 

I begränsad utsträckning - Bedömningen baseras 
på att strategiska styrdokument finns upprättade, 
hålls tillgängliga och uppfattas ge stöd i förhållandet 
chef-medarbetare. Vi kan dock inte verifiera att mot-
svarande styrning finns inom områdena verksamhet 
och ekonomi. 

Till övervägande del tydlig - Bedömningen base-
ras på att övergripande beskrivningar av chefsnivåer 
har formulerats samt att företrädare för verksamhet-
erna överlag upplever att ansvarsfördelningen är 
tydlig. Däremot har verksamheterna inte brutit ned 
beskrivningarna på individnivå, samt att det finns 
specifika otydligheter inom vissa verksamheter gäl-
lande skyldigheter och befogenheter för chefer. I 
sammanhanget noteras att forum för att arbeta med 
utvecldingsfrågor finns. Granskningen indikerar 
dock att det saknas tillräckliga förutsättningar för 
dessa att fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

I begränsad utsträckning - Bedömningen baseras 
på att styrelsen och nämnderna, exklusive miljö-
bygg och hälsoskyddsnämnden, inte kan styrka att de 
har säkerställt tillräckliga resurser för att antal an-
ställda, ansvarsområden, arbetsbörda ska uppfattas 
som rimliga. Vidare bedömer vi att det administra-
tiva stödet till cheferna är ett utvecklingsområde. 

Nej - Bedömning baseras på att uppföljning inte sker 
på ett systematiskt och heltäckande sätt samt att 
resultathanteringen inte är tillräcldig. 

392. Revisionell bedömning 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden endast i begränsad utsträckning har säkerställt att kom-
munens ledarresurser används på ett ändamålsenligt sätt. Miljö-, bygg- och hälsoskydds-
nämnd bedöms till övervägande del ha säkerställt att nämndens ledarresurser används på 
ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms vara bristande. 
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