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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-21

§ 41

Svar på revisionsrapport - Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Dnr SN/2018:72
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna svaret på revisionsrapport – Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet – och överlämna det till revisionen
2. Uppdra till socialförvaltningen att vidta åtgärder enligt svaret och återkomma till
socialnämnden med samlad rapport om genomförandet senast i december 2018.
Ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete med fokus på chefernas arbetssituation. Revisionsrapporten bedömer att
Timrå kommun inte följer gällande föreskrifter. Revisionsrapporten rekommenderar
kommunstyrelsen att vidta ett antal åtgärder.
Ett samlat revisionssvar biläggs tjänsteskrivelsen och ska godkännas av socialnämnden för att
avges som svar till revisionen. Socialnämnden bör även uppdra till förvaltningen att
genomföra revisionsrapportens rekommenderade åtgärder samt att återrapportera dessa senast
i december 2018.
Beslutsunderlag
- Svar på revisionsrapport
- Revisionsrapport – granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Protokollsutdrag till:
Lena Medin, KPMG
Kommunstyrelsen
HR- och servicechef
Förvaltningschef
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Socialnämnden

Svar på revisionsrapport
Revisionsrapporten
- granskningavsystematiskt
arbetsmiljöarbete
- konstateraratt detfinns
brister i chefersarbetsmiljöoch i det systematiskaarbetsmiljöarbeteti Timrå kommun.

Revisoremapåpekaratt detsaknasensamladuppföljningavarbetsmiljöarbetet
till
kommunfullmäktigesamtatt detfinnssvårigheter
medprioriteringaravarbetsuppgifterenligt
de ekonomiskaramarna,från kommunfullinäktige och nämnder ner till förvaltningsledet.

Revisíonsrapporten
ärväl utförd ochgerensamladbild av styrkornaoch svagheterna
i
kommunensarbetsmiljöarbete.Kommunledningskontorethar tillsammansmed samtliga
förvaltningschefer
gåttigenomrapportenochangernedandelshur rekommendationerna
hanterasredanidag,delshur deskahanterasframgentför att säkerställa
ett systematiskt
arbetsmiljöarbete
somleverupp till gällandeföreskrifterochfrämjarfriska,stoltaoch
engagerade
medarbetaresomnårverksamhetsmålen
i Timråkommun.
Sá/êerfíâ//a
an*Jam!/äga
c/yçfergålí
zgmom
engmnd/ägande
arbetimzßàatbí/dníng:
Timrå kommun

initieradeengrundläggande
arbetsmiljöutbildning
viaPreviaför kommunenssamtligachefer
tttš/>~<:-;<~¿>«

undervåren2017.Först gick kommunensledningsgrupptillsammansmed fackliga

representanter
ochskyddsombud
ochdärefterhardenhållitsför övrigachefer.Satsningen
fortsätter 2018 för att samtligaca: 80 chefer skagåutbildningen. Revisionsrapportens

rekommendationtillgodosesdärmedgenomredanvidtagenåtgärd.Det återståratt tillseatt
samtligacheferhargåttsamtatt återrapporteradettatill kommunstyrelsen.
Det kräveren
särskilduppföljning av kallade,anmäldaoch de som faktiskt närvarat.Detta återrapporteras
till kommunstyrelsen i september 2018.

§¿z',ëer.rt¿í//a
alí anwareíjårarketsmz'ﬁ0"ø@pgzﬂerjå'rde/ai
oc/9
an*míínerjåraniøariﬁrdelníngenjšzníríâ//3.'
Timrå kommunharparallelltmedarbetsmiljöutbildningen
identifieratatt detfinnsbristeri
fördelningenavansvaretför arbetsmiljöuppgifter.
Vissaförvaltningarharfungerande
:~:»<.<s',\,\Y_~ï
*f

~s:~“<«ï\\~*¥~$
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fördelningssystem,
andrainte.Ochingennämndharfördelatarbetsmiljöansvaret
till
respektiveförvaltningschef,
vilketkrävsutifrånhurkomrnunfullmäktige
fördelatansvaretför
personalocharbetsmiljöireglementen.
Vägledande
rådochbestämmelse
för fördelningav
arbetsmiljöuppgifter
ochmallarför samtligafördelningsnivåer,
samtför att återlämna
ansvaret,hartagitsfram.Kommunstyrelsen
kommeratt fastställaVägledande
rådoch
bestämmelserunder våren 2018.Samtliganämnderkommer därefteratt fördela
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arbetsmiljöansvaret
till respektiveförvaltningschef
somdärefterharatt fördeladetvidare.
Fördelningenskadärefterföljasupp åidigeni medarbetarsamtal
medvarjechef.
Genomförandetavimplementeringssystemet
skaföljasuppi återrapporttill kommunstyrelsen
i september 2018.
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Fàßauppfartftâ//damå/ﬁr arbetrmzßàl'
Revisionsrapportenvisar att ett antalmål kopplat till
arbetsmiljö följs upp årligen,framförallt mål om engagemang,stolthet och handlingsplaner
upprättadevid medarbetarenkät.Däremot följs inte mål upp som är fastställdai Vägledande
råd och bestämmelserför arbetsmiljö,där det angesatt andelenförebyggandeåtgärderi tid
och resurserskaöka.Kommunledningskontoret har i januari följt upp andelentid som har
varit förebygganderespektivereaktiv under 2017 och kommer att följa upp det ävenunder
2018 för att därefter återrapporteratill KS/ KF . För 2019 vill koinmunledningskontoret se
över målstyrningen såatt lämpliga arbetsrniljömåltydligt framgår av budget och
verksamhetsplanenoch därmedföljs upp vid delår 1 och 2 samtvid årsredovisningen.
Vägledanderåd och bestärnmelserbör däremotinte ha egnamål då det försvåraruppföljning
och återrapportering.Uppföljningen av tid lagd på det förebyggandearbetet ska
återrapporteras till kornrnunstyrelsen senasti september 2018.

fljzd/zggöra
/am"det.9/.vtemaízlv/êa
arbeírmzßàárbeíeí
inkluderarz'denämga/ednz'n<gi_procemeﬂ.'
Revisionsrapportenpekarpå att barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett fungerande
årshjul för ledningsprocessensom inkluderar det systematiskaarbetsmiljöarbetet.
Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbeteför att ta fram ett sådantlednings-och
SAM-hjul som kan användasav samtligaförvaltningar.På såvis finns det förutsättningaratt
avsätta tid och prioritera resurser i fungerande planeringscykler, vilket underlättar
genomförandet av verksarnhetenför varje chef i organisationen.Hjulets innehåll måstedock
kunna seolika ut och anpassastill förvaltningarnasolika verksamheter.Arbetet med årshjulet
ska följas upp och återrapporterastill kommunstyrelsen i september2018.

Bqgára
enår/zgfamﬂzanfíá//ning
avdel*.Q/.tíemaízlr/êa
arbezZrmz¶à'arbefeí.'
Revisionsrapporten
påpekaratt

.
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det inte finns någon årlig rapport av det sarnladeutförda arbetsmiljöarbeteti kommunen som
avrapporteras till kommunstyrelsen eller komrnunfullrnäktige. Det finns förvisso ett
personalbokslut som avrapporterastill kommunfullmäktige, men det ger ingen samladbild av
arbetsmiljöarbetet.En årlig rapport av utfört arbeteskadärför tasfram, utformning och
innehåll skapresenterasför komrnunstyrelsensenasti september2018.
lj/d/zggämal?be;/ute!omIz'/få//zga
c/açfgfärordnanden
ga'//er:Det ser olika ut för olika chefer i
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kommunen,vissahar tidsbegränsade
chefsförordnandenoch andrainte. Enligt principbeslut
från år 2000 skachefsförordnadenvara tidsbegränsade.Beslutetgäller förvaltningschefer,men
har inte tillämpats på alla tjänster tidigare. Nuvarande kommunchef har konsekvent arbetet

med chefsförordnandensom är tidsbegränsade,med en tillsvidareanställningsom
medarbetarei grunden,vid samtligatillsättningar av förvaltningschefer och enhetschefer.En

analysmåstegörasav avtalsläget,tidigarefattatbeslutoch förslagtill konsekventhantering
framåt. Detta skaåterrapporterastill kommunstyrelsensenasti september2018.
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Sá/éerfíá//a
/àjbande
åter/éopjb/ing
me//anmm!/zéga
ß/igår/edﬂir
all*/àjzmnde
aﬂpamz
uppdraget
en/zgt
ßeﬂm*/zga
rmmer:Kornmunchefen har under hösten 2016 och under 2017 tagit fram ett systemmed
uppdragsbeskrivning,individuell målplan samt månatlig planeringsdialogoch resultatdialog.
Syftet med systemetär att säkerställaen löpande dialog om uppdraget,individens mål, resurser
och att prioritera dessaför att nå målenoch klarauppdraget.Socialförvaltningensamtbarnoch utbildningsförvaltningen kommer att genomföra liknande styrning och samtalunder
2018.Kommunledningskontoretanseratt dettaår en tillräcklig åtgärdför att skapaoch
uppmuntratill en löpandedialogom uppdrag,mål, resurseroch prioritering med möjlighet
för bäggeparter att vid behov vidta åtgärder.Däremot måsteförvaltningar och
verksamhetsdelarhanteradetta utifrån förutsättningarna i derasspecifikaverksamhet.
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Kommunledningskontoretbedömeratt detinte krävsnågonytterligareåtgärd,utan att
kommunen istallet arbetar vidare med att införa det som redan påbörjats.

Säkerrtä//aal?rim/êíure//a/yínderjörzppdrageí
ídeﬂízﬂerar
oc/9undanröja'
Revísionsrapporten

konstaterari enkätundersökningen
av chefersarbetsmiljöatt det finnsupplevdastrukturella
hinderför att klarauppdraget,framföralltvadgällerstödsystem
inom IT, HR ochekonomi.

Det pågårett arbetemedattbyggaenHR-funktioncentraltpåkommunledningskontoret.
Den skatillhandahållalöpandearbetsmiljöutbildningar,
chefsdagarsamtledarskapsutbildning.
Under hösten2017har en utredningav ekonornistyrningengenomförtsoch strukturella
brister i verksamhetsstödet inom området har identiﬁerats. Ekonomiprocessen sesdärför över

för att skapaett fungerandeverksamhetsstöd
för kommunenscheferochverksamheter.
HR

kommer ävenatt utvecklaett systematisktarbetsrniljöhjulsom skastödjachefernaoch
verksamheternai arbetsmiljöarbetet.KommunensIT-organisationutredsävenunder hösten
och kommer att organiserasom under 2018.Sammantagetsyftardettatill att skapa

fungerandeverksamhetsstödjande
funktionerför kommunenscheferochverksamheter.
Åtgärdernasomredanärigångbedömsdärmedsomtillräckligaför att tillgodose
revisionsrapportens synpunkter.

KOMIWUNLEDNIN

GSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef
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