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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente det övergripande ansvaret för styrning, sam

ordning och kontroll av kommunens personalpolitik. Personalkontoret arbetar som intern

konsult med råd och stöd till all kommunal verksamhet och har ett övergripande ansvar

för bland annat upprättande, revidering och uppföljning av policydokument inom perso

naladministrativa området.

PwC fick imars 2015i uppdrag att granska den interna kontrollen och kommunstyrelsens

ledning, styrning och kontroll av personalpolitiken. Med hänsyn till kommunens perso

nalomsättning på ledande positioner, bland annat byte av personaichef, flyttades gransk

ningen fram till december 2015. Efter bedömning av kommunens nuläge gällande bland

annat personalområdets pågående uppdrag att se över upprättande policydokament inom

det personaladniinistrativa området, beslutade revisorerna i december 2015, att endast

göra en översiktlig granskning och rapportering av nuläge gällande roller, ansvar, styrning

och kontroll för personalpolitiken.

Den översiktliga granskningens revisionsfråga var om den interna kontrollen och kom

munstyrelsens ledning, styrning och uppföljning av personalpolitiken är tififredställande?

Vår sammanfattande bedömning är att varken den interna kontrollen eller kommunsty

relsens ledning, styrning och uppföljning av personalpolitiken var tillräckligt tillfredstäl

lande eller ändamålsenlig under 2015. Vi bedömer att det är positivt att det pågår ett ar

bete under 2016 att både förbättra den interna kontrollen och att tydliggöra ansvar och

roller gällande personal-/arbetsgivarpolitilcen.

Bedömningarna av kontrollfrågorna som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan:

Kontrollfrågor Bedömning

Kontrolfrågai Delvis uppfyllt

Är ansvarsfördelningen tydlig? Vi bedömer att ansvaret gällande roller och
ansvar för personalområdet till viss del är
tydligt.

. Vi konstaterar att det saknas en
beslutad personalpolicy.

. Det saknas en struktur och en plan
hur personalutskottet ska arbeta.
Vår bedömning är att det är väsent
ligt att kommunstyrelsen följer upp
arbetet med att ta fram ett regle
mente för personalutskottet. Detta
för att skapa en tydlighet kring ut
skottets arbetsformer.

. Vi bedömer att nuvarande delegat
ionsordning för kommunstyretsen i
huvudsak fyller sin funktion.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

• följa upp att revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning sker under
2016.

• följa upp att medarbetarundersökningen genomförs under 2016. Resultat av dessa
undersökningar ger värdefull information hur medarbetare upplever trivsel, moti
vation mm.
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KontroLfråga 2

Är beslutsorciningen ändamålsenlig med
ett fokus på rollfördelning mellan kom
munstyrelse, nämnder, tjänstemän och
anställda?

Ej uppfyllt
• Utifrån vår granskning bedömer vi

att kommunstyrelsens ansvar för
den interna kontrollen gällande
ledning, styrning och uppföljning av
personalpolitiken inte har varit till
räckligt lillfredsstiffiande eller
ändamålsenlig för 2015.

• Vi konstaterar att det inte finns nå
got dokumenterat politiskt beslut
gällande översynen och uppdate
ringen av policys, riktlinjer och
normer gällande personalpolitiken.
Kommunstyrelsens allmänna ut
skott har gett ett muntligt uppdrag
tifi personalchefen att göra översy
nen. Vi bedömer att det ir väsent
ligt att kommunstyrelsen leder, styr
och följer upp att politiska beslut
tas och dokunienteras för att tjäns
temännen ska få ett tydligt ujpdrag
och möjligheter att verkställa be-
slut.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente det övergripande ansvaret för styrning, sam

ordning och kontroll av kommunens personalpolitik. Personalkontoret arbetar som intern

konsult med råd och stöd till all kommunal verksamhet och har ett övergripande ansvar

för bland annat upprättande, revidering och uppföljning av policydokument inom perso

naladministrativa området.

Kommunens personal beskrivs i de flesta organisationer som den viktigaste resursen och

en förutsättning för att kommunfu]lmäktigés beslutade mål ska uppnås. Ljusdals kommun

har åtaganden gentemot sina medborgare och för att kunna uppfylla dessa krävs bland

annat att det finns tillfredsställande intern kontroll avseende personalområdet med tyd

ligt ansvar och tydliga roller.

Under flera år har en process pågått för fastställa en personalpolicy för att på ett mer till

fredsställande sätt styra personalpolitiken. 1 sin riskanalys för revisionsår 2015 bedömde

revisorerna en risk att roller, ansvar, styrning och kontroll för personalområdet inte var

tillfredsställande och ändamålsenligt.

PwC fick i mars 2015 i uppdrag att granska den interna kontrollen och kommunstyrelsens

ledning, styrning och kontroll av personalpolitiken. Med hänsyn tifi kommunens perso

nalomsättning på ledande positioner, bland annat byte av persona1chef flyttades gransk

ningen fram till december 2015. Efter bedömning av kommunens nuläge gi]1ande perso

nalpolitilcens pågående uppdrag att se över upprättande policydokument inom det perso

naladministrativa området, beslutade revisorerna i december 2015, att endast göra en

översiktlig granskning och rapportering av nuläge gällande roller, ansvar, styrning och

kontroll för personalområdet.

1.2 Revisionsfråga
Är den interna kontrollen och kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning av

personalpolitiken tillfredställande?

1.3 Kontrolfrågor

• Är ansvarsfördelningen tydlig?

• Är beslutsordningen ändamålsenlig med ett fokus på rollfördelning mellan kom

munstyrelse, nämnder, tjänstemän och anst]1da?

1.4 Revisionskriterier

• Arbetsrättslagstiftning med fokus på ansvar

• Kommunallagen med fokus på delegation
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• Kommunstyrelsens reglemente

• Kommuninterna styrdokument

1.5 Avgränsningar
Gransliningen avgränsas till 2015 och 2016. Med hänvisning till bakgrunden och kommu—
nens situation senaste året genomförs endast en översiktlig granskning av roller och an
svar för personalpolitilcen.

1.5 Metod
Granskningen har genomförs genom dokumentstudier och analys av konununstyrelsens
och nämndernas delegationsordningar, protokoll samt övriga relevanta styrdokunient.
Intervjuer och avstämningar har skett med koncernledningsgruppen, personaichefen,
euhetschefen på utvecklingsenheten och konimunsekreteraren.
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2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Kontrolfråga i:Är cinsvarsfördelningen tydlig?

2.1.1. Iakttagelser
Kommunstyrelsens uppgifter:
Kommunstyrelsens uppgifter regleras i § 15 i kommunstyrelsens reglemente där det fram

går att kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kom

munens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verk

samhet. Styrelsen har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag

som avses i3 kap kommunailagen. Kommunstyrelsen ansvarar för bland annat personal-

politiken och är även anställningsmyridighet.

Personalutskottet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott (ks au) är också personalutskott.

1januari 2015 beslutade personalutskottet att presidiet fick i uppdrag att tfflsainmans

med kommunchefen ta fram en struktur och plan för hur personalutskottet skulle arbeta.

Enligt beslut skulle ett förslag presenterats på aprilsammanträdet. Något förslag har inte

presenterats under 2015 enligt protokoll från ks au. På sammanträdet i januari 2016 fick

nya personaichefen ett uppdrag att ta fram ett förslag tifi reglemente för personalutskot

tet.

Vi konstaterar att personalutskottet under hösten haft flera personalärenden gällande

rekryteringar och anställningar av chefer på ledande befattningar. Socialchefen, skoiche

fen, inköpschefen och personalchefen nya på sina befattningar.

Kommuustvrelsens delegationsordning:
Kommunstyrelsen har en delegationsordning från 5 april 2012, § 138 (se bilaga i). Där

finns även beslut om hur personaladministrativa ärenden ska hanteras. Delegationsord

ningen har inte uppdateras sedan 2012 men planerades att uppdateras i samband med

utredningen angående uppdelning av samhällsutvecldingsförvaltningen i två delar, som

kommunchefen fick i uppdrag av korumunstyrelsens beredning under hösten 2015.

På kommunstyrelsens allmänna utskott den 2016-01-12 behandlades ärendet om utred

ningen. Utskottets beslut var att ärendet återremitterades för att inkomna åsikter skulle

beaktas vilket innebar att uppdateringen av kommunstyrelsens delegationsordning sköts

framåt.

Delegering gällande personaladministrativa ärenden:
1 delegationsordningen framgår bl a att:
- Kommunchefen beslutar i frågor rörande komrnuriledningskontoret, förvaltningschefen

i frågor rörande sarnhällsutvecklingsförvaltningen.
- Gällande personaladministrativa frågor:
1. Kommunchefen får inte fatta personalbeslut avseende sig själv.
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2. Kommunstyrelsens ordförande beslutar i samtliga personalärenden rörande
kommunchef.

3. Vid överenskommelser om lön gäller att bestämmelser om förhandlingar, garante
rade löner, minimilöner m.m. enligt löneavtalen ska tillämpas. Vidare gäller lokala
kollektivavtal om löneriktlinjer med vissa arbetstagarorganisalioner.

4. Eftersom kommunstyrelsen är anstäl]ningsmyndighet galler att personalfrågor
delegeras från kommunstyrelsen och inte från annan nämnd. Därmed g.ller dele
geringar av personalärenden alla förvaltningar.

Som tidigare nämnds var 2015 ett utmanande år gällande personalförsörjningen avseende
flera av de ledande cheftjänsterna i kommunen. Kommunchefen har på personalutskottets
sammanträden under 2015 och 2016 informerat på kring rekryteringsläget. På perso
nalutskottet 2015-12-01 tydiiggjorde konimunchefen ansvarsfrågan gällande rekryteringar
av förvaltningschefer. 1 protokollet noterades att alla förvaltningschefer (även biträdande
och tillförordnade) ska anställas av kommunstyrelsen.

Nänmdernas delegationsordningar:
Utbildningsnämndens delegationsordning reviderades senast 2015-08-27.

Omsorgsnämnden reviderade sin delegationsordning på sitt sammanträde 2016-02-lo.

2.1.2. Bedömning
Vi bedömer att ansvaret gällande roller och ansvar för personalområdet till viss del är tyd
ligt. Kommunstyrelsen har ansvar ifir personalpolitiken och det är personalutskottet som
är beredande och beslutade. Dock saknas en struktur och en plan hur personalutskottet
ska arbeta. Vår bedömning är att det är väsentligt att kommunstyrelsen följer upp arbetet
med att ta fram ett reglemente för personalutskottet. Detta för att skapa en tydlighet kring
utskottets arbetsformer.

Vi bedömer att nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen i huvudsak fyller sin
funktion. Dock har kommunstyrelsens beredning beslutat att delegalionsordningen ska
revideras och uppdateras. Uppdraget ska genomföras av kommunchefen. Vi rekommen
derar att kommunstyrelsen följer upp att revideringen sker under 2016.

Vi bedömer vidare att utbildnings- och omsorgsnämnden har aktuella delegationsord
ningar.

2.2. Kontrollmål 2: Är beslutsordning ändamålsenlig
medfokus på rolftirdelning mellan kommun-
styrelse, nämnd, tjänstemän och anställda?

2.2.1. Iakttagelser
Utifrån protokoll och intervjuer konstaterar vi att det för närvarande pågår ett flertal pro
cesser i kommunen för att förbättra ledning, styrning och uppföljning av kommunens
verksamhet, bland annat en översyn av styrdokument i kommunen. Ett förslag har tagits
fram på utvecklingseuheten som kommer att skickas ut för “remiss” till koncerniednings
gruppen.
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1 samband med detta arbete ingår även en översyn och en uppdatering avpolicys, riktlin

jer och normer gällande personalpolitilcen som personalenheten genomför. Vi uppfattar
att det inte finns något dokumenterat politiskt beslut utan att kommunstyrelsens all
männa utskott (ks au) har gett ett muntligt uppdrag till personaichefen att göra översy
nen.

1 protokollet för ks au/personalutskottet 2016-01-12 finns beskrivet att personaichefen i

sin nya tjänst bland annat tänkte börja med bygga en struktur och ett reglemente för per
sonalutskottet samt en struktur för personal-/arbetsgivarpolitiken. Personalutskottet be
slutade att informationen noterades tifi protokollet. På sammanträdet 2016-02-09 beslu
tades att en prioriteringslista skulle tas fram samt tidsplan och förslag på resursbehov.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 8/3 2016 rapporterade personaichefen ett förslag
till struktur och prioriteringsorcining för personal/arbetsgivarpolitiken i Ljusdals kom
mun. En muntlig redogörelse av personaichefen gjordes även på koncernled:ningsgrup
pens sammanträde den 16/3.

Struktur NORMdokument
koncernövergripande nivå

Vregrund (Vision)

Enligt förslaget kommer personalenhetens arbete med personal/arbetsgivarpolitiken
främst fokusera på de lägre nivåerna då de önskar att nå en llkvärdighet inom kommunen,
rättssäkerhet och främja ett systematiserat arbetssätt som kvalitetssäkras och underlättar
för cheferna i det dagliga arbetet.

1 förslaget föreslås även återkommande aktiviteter som exempelvis löne- och medarbetar

samtal, löneöversyn, systematiskt arbetsmiljöarbete och ledarskapsutbildning i ett årshjul
för att underlätta planering och uppföljning.

Vi uppfattar ifrån intervju med personaichefen att det finns ett stort behov att uppdatera,
revidera och skapa en ny ändamålsenlig struktur för den interna kontrollen för personal-
området. Det är flera områden som är eftersatta.
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T ex genomfördes inte medarbetarundersökningen enligt beslut hösten 2015.
Något nytt beslut om ny undersökning är i dagsläget inte beslutad. De finns även en efter
frågan från bland annat chefer gällande riktlinjer och stöd. Vi uppfattar även utifrån träf
fen med koncernledningsgruppen att det finns ett stort behov att ta fram en personalpo
licy och förstärka den interna kontrollen.

2.2.2. Bedömning
Utifrån vår granskning bedömer vi att komniunstyrelsens ansvar för den interna kontrol
len gällande ledning, styrning och uppföljning av personalpolitiken inte har varit tillräck
ligt tillfredsställande eller ändamålsenlig för 2015.

Vi konstaterar att det är positivt att personalenheten nu fr.o.m. 2016 arbetar med att upp-
datera po]icys, rikt]injer och normer för personal/arbetsgivarpoitiken. Vi bedömer vidare
att det är väsentligt att kommunstyrelsen leder, styr och följer upp att politiska beslut tas
och dokinnenteras för att tjänstemännen ska få ett tydligt uppdrag och möjligheter att
verkstålla beslut.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen följer upp att medarbetarundersökningen ge
nomförs under 2016. Resultat av dessa undersökningar ger värdefull information hur
medarbetare upplever trivsel, motivation mm.

2016-03-23

Margaretha Larsson Micaela Hedin

Uppdragsledare Projektiedare
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