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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun genomfört en 
uppföljning av granskningen av kommunens hantering av medarbetarsamtal. Det 
övergripande syftet har varit att följa upp vilka åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit utifrån 
2013 års granskningsrapport. Uppföljningen utgår helt från de rekommendationer som 
lämnades vid 2013 års granskning. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen beaktat de rekommendationer som 
lämnades i samband med 2013 års granskning av kommunens hantering av 
medarbetarsamtal. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Som ett resultat av 2013 års granskning arbetade personalutskottet fram riktlinjer för 
medarbetarutveckling. Med riktlinjerna följer tre checklistor och en blankett för individuell 
utvecklingsplan som stöd till chefer och medarbetare inför, under och efter 
medarbetarsamtalet. Av enkätsvaren framgår dock att chefer fortfarande upplever en viss 
otydlighet kring hur utvecklingsplaner ska upprättas i termer av struktur och format.  

 Av personalpolicyn framgår inte hur chefer ska hantera frågan om bisysslor. Dock noterar 
vi att personalutskottet tydliggjort rutinerna för bisysslor i riktlinjerna för 
medarbetarutveckling, samt i de bifogade checklistorna och blanketten om individuell 
utvecklingsplan. 

 Respektive verksamhet ska enligt personalpolicyn konkritisera och anpassa åtgärder 
utifrån sitt verksamhetsområde för att stärka kommunens övergripande måluppfyllelse om 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Åtgärderna ska varje år följas upp och återrapporteras till 
personalutskottet. Granskningen visar att det inte gjorts sedan 2013 års granskning.  

 Behovet av ett intranät påtalas vid uppföljningstillfället. Detta för att säkerställa att 
personalavdelningens information är tillgänglig för samtliga medarbetare i kommunen. 

 Fem av tolv chefer som besvarat vår enkät upplever fortfarande en tidspress med 
anledning av medarbetarsamtal.  

 Utifrån 2014 års medarbetarundersökning kan vi konstatera att en stor del av 
kommunens medarbetare upplever att arbetet är meningsfullt, att närmaste chef visar 
förtroende för medarbetaren och att närmaste chef ger medarbetaren förutsättningar att 
ta ansvar i arbetet. Vidare noterar vi att en stor del även upplever att de är insatta i 
arbetsplatsens mål och medvetna om vad som förväntas av dem i arbetet. 

 
Efter genomförd uppföljning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
 
 revidera gällande personalpolicy för att säkerställa att den stämmer överens med 

kommunens nya organisation fr.o.m. 1 januari 2015. 
 säkerställa att samtliga verksamheter är väl förtrogna med och arbetar i enlighet med 

gällande personalpolicy. 
 säkerställa att samtliga medarbetare inom kommunen är väl förtrogna med framtagna 

riktlinjer för medarbetarutveckling samt checklistor och blankett för individuell 
utvecklingsplan. 

 utreda risker med avsaknaden av ett kommunalt intranät samt överväga alternativ för att 
förmedla information till kommunens medarbetare. 
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Under 2013 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning av kommunens 

hantering av medarbetarsamtal. Av granskningen framgick att chefer upplevde en viss 

otydlighet kring hur utvecklingsplaner skulle upprättas i termer av struktur och format. Vidare 

angavs att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna förbereda, genomföra och 

efterarbeta medarbetarsamtal i tillfredställande utsträckning. 

Med bakgrund av detta vill revisorerna i Laholms kommun följa upp om och på vilket sätt de 

kommentarer och förslag till förbättringar som angavs i 2013 års granskningsrapport har 

fångats av kommunstyrelsen och personalutskottet. 

 Syfte och avgränsning 

Det övergripande syftet är att följa upp vilka åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit utifrån 
2013 års granskningsrapport. Uppföljningen utgår helt från de rekommendationer som 
lämnades vid 2013 års granskning.  

 Revisionsfrågor  

I uppföljningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har det genomförts någon större förändring av kommunens hantering av 
medarbetarsamtal sedan 2013 års revisionsgranskning? 

 Säkerställer kommunstyrelsen att upprättade riktlinjer för medarbetarutveckling når 
samtliga anställda i kommunen?  

 Har personalpolicyn reviderats sedan 2013 års granskning? 
 Sker någon kontroll av att medarbetarsamtalet dokumenteras i enlighet med upprättade 

riktlinjer? 
 Har personalutskottet genomfört någon förändring avseende medarbetarsamtalens 

påverkan och betydelse för arbetssituationen? 
 Har det genomförts några interna medarbetarundersökningar efter 2013 års granskning? 

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Uppföljningen har 
samma revisionskriterier som 2012 års granskningsrapport: 

 Kommunallag, kap 6, Styrelsen och nämnderna 

I 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Vidare framgår av 2 § att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor 
som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning. 

 Kommunstyrelsens reglemente (senast reviderad KF 2015-03-31, § 38) 

Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet för kommunens personal och 
ansvarar för att övriga nämnder har tillgång till den personal som de behöver för att utföra 
sina uppgifter. Styrelsen ansvarar även för kommunens förvaltningsorganisation och ska se 
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till att organisationen är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till de av fullmäktige beslutade 
mål och styrning, samt lagar och författningar för verksamheten.  

 

 Kommunplan med budget för 2015 samt ekonomisk plan 2016-2017, 
(KF 2014-11-25, § 192) 

I kommunplanen framgår kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

Inriktningsmål Motivering 

Kommunen ska med tydlig personalpolitik 
och god arbetsmiljö vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Att bedriva en god personalpolitik innebär 
tydliga inriktningar inom områden som 
medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och 
samverkan, kompetensutveckling, arbetstid, 
friskvård, rehabilitering, lönepolitik samt 
jämställdhet och mångfald. Attraktiviteten 
som arbetsgivare påverkar såväl vår 
förmåga att behålla och attrahera personal 
för framtiden som vår dagliga ekonomi. 
Medarbetare som upplever Laholms 
kommun som en bra arbetsgivare och trivs 
på arbetet presterar bättre och därmed 
förbättras effektiviteten, resultaten i 
verksamheten och medarbetarna blir goda 
ambassadörer. 

 
 Lika rättigheter och möjligheter för Laholms kommuns medarbetare – Policy och 

handlingsplan för 2013-2016 (KF 2013-12-17, § 193) 
I policyn och handlingsplanen ska kommunen vara en arbetsplats fri från diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier, där medarbetare upplever att de har lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionsvariation, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen 
person ska enligt ovanstående hindras från att få en tjänst som medarbetare på kommunen. 
Som arbetsgivare ska Laholms kommun anstränga sig för att anpassa arbetsplatsen så att 
alla kan känna jämlikhet, samhörighet och delaktighet. Jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektivet ska genomsyra hela organisationen och ingå i all planering och 
verksamhet. Arbetsmiljön ska utformas så att den lämpar sig för både kvinnor och män. 
Föräldraledighet ska ses som positivt för organisationen och föräldralediga ska erbjudas 
medarbetarsamtal och lönesamtal under ledigheten samt medverkan på 
kompetensutveckling och arbetsplatsträffar. 

 Genomförande 

Uppföljningen har genomförts med hjälp av intervju med personalchefen och 
dokumentstudier. Därtill har en enkät med frågor om kommunens hantering av 
medarbetarsamtal skickats till tjugo chefer med personalansvar i kommunen. Urvalet är 
baserat på chefer på olika nivåer i organisationen (verksamhetschefer, enhetschefer, 
avdelningschefer och rektorer) samt inom olika verksamhetområden. Tolv chefer har 
besvarat enkäten som omfattar frågor med utgångspunkt i medarbetarsamtal som t.ex. tid för 
förberedelser och genomförande, individuella utvecklingsplaner samt ev. utmaningar. 
Intervjuad tjänsteman och de som besvarat enkäten har givits möjlighet att sakgranska 
uppföljningen.  
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3. Kommunens hantering av medarbetarsamtal 

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av 2013 års granskning av kommunens 
hantering av medarbetarsamtal. 

 Sammanfattning av 2013 års granskning 

Revisorernas bedömning var att kommunen överlag hanterade medarbetarsamtal 
ändamålsenligt. Det påpekades dock svårigheter i att erhålla en helhetsbild över de direktiv 
som kommunen angav för medarbetarsamtal, eftersom det krävdes att ett flertal dokument 
skulle studeras. Vidare uppgavs att var tredje medarbetare riskerade att inte ha en individuell 
utvecklingsplan p.g.a. att ansvarig chef upplevde en otydlighet kring hur utvecklingsplaner 
skulle upprättas i termer av struktur och format. Intervjuade chefer uppgav att de överlag 
ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna förbereda, genomföra och efterarbeta 
medarbetarsamtal i tillfredställande utsträckning. 
 
Inom ramen för 2013 års granskning genomfördes en enkätundersökning i vilken det 
framgick att 87 procent av respondenterna var nöjda eller mycket nöjda med informationen 
som skickades ut inför medarbetarsamtal. Vidare angavs att områden som t.ex. 
yrkesmässiga mål, kompetensutveckling och arbetsmiljön främst diskuterades vid 
medarbetarsamtalen. I enkätsvaren angavs att endast 9 procent av medarbetarsamtalen 
berörde frågan om bisysslor, vilket är ett krav i styrdokumentet ”Riktlinjer för bisysslor”. 
 
Efter 2013 års granskningsrapport lämnades följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen/personalutskottet att diskutera: 
 
 om direktiven kring medarbetarsamtal tillhandahålls på optimalt vis. 
 hur uppgifter om bisysslor i högre grad kan inhämtas i samband med medarbetarsamtal. 
 om det är befogat att upprätta mer detaljerade instruktioner om hur utvecklingsplaner ska 

formuleras. 
 hur medarbetarsamtalens påverkan och betydelse för arbetssituationen kan förbättras. 
 hur chefernas tidsmässiga förutsättningar att förarbeta, genomföra och efterarbeta 

medarbetarsamtal kan utvecklas. 
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4. Vidtagna åtgärder 

 Organisation och styrning 

Kommunens personalpolicy, beslutad av kommunstyrelsen 2006-04-25 § 128, syftar till att 
ge en samlad bild av kommunens syn på personalpolitiken. Policyn utgör en grund för 
kommunens gemensamma förhållningssätt och värderingar. Genom ”en god och 
väldefinierad personalpolitik” ska kommunen behålla, utveckla och rekrytera personal som i 
samverkan ska arbeta för att uppnå kommunens gemensamma mål. Enligt gällande policy 
ska målen uppnås genom: 
 
 attraktiva arbeten och arbetsplatser, 
 en god och stimulerande arbetsmiljö, 
 en utvecklad jämställdhet, 
 arbetstider med större möjlighet att kombinera arbetet med familj och fritidsintressen, 
 möjlighet att påverka sin arbetssituation och utveckling genom medansvar och 

delaktighet, 
 en god lönepolitik, 
 ett utvecklat samverkanssystem, 
 marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. 
 
Enligt policyn åligger det varje verksamhet att konkritisera och anpassa ovanstående 
åtgärder utifrån respektive verksamhetsområde. Vidare ska åtgärderna varje år följas upp 
och återrapporteras till personalutskottet. Vid ev. brister ska även förbättringsförslag 
redogöras vid återrapportering. Granskningen visar att det inte genomförts någon uppföljning 
och återrapportering till personalutskottet av ovanstående åtgärder sedan 2013 års 
revisionsgranskning. Enligt personalchefen har kommunens personalpolicy inte reviderats 
sedan 2013 års granskning. 
 
Vid granskningen påtalas avsaknaden av ett intranät. Enligt personalchefen är det vara svårt 
att nå ut med information till samtliga anställda då all dokumentation inte kan publiceras på 
kommunens hemsida. Enligt uppgift skickas informationen ut till medarbetarna via e-post.  

 Riktlinjer och rutiner 

Som ett resultat av 2013 års granskning arbetade personalutskottet fram riktlinjer för 
medarbetarutveckling1. Med riktlinjerna följer tre checklistor; ”Chefens förberedelser”, 
”Medarbetarens förberedelser” samt ”Exempel på innehåll i medarbetarsamtalet”. Vidare 
finns en blankett bifogad som utgör en mall för en individuell utvecklingsplan. Det ställs inget 
krav på att använda checklistorna eller blanketten och enligt personalchefen är det oklart i 
hur stor utsträckning de används i kommunens verksamheter. Checklistorna och blanketten 
ska fungera som ett stöd och ska enligt intervjuad anpassas efter verksamheternas 
respektive behov. Av enkätsvaren framgår att riktlinjerna och checklistorna används till viss 
del av tillfrågade chefer. En del uppger att riktlinjerna används tillsammans med underlag 
som t.ex. lönekriterier, utbildningsmaterial och uppdragsbeskrivningar medan andra chefer 
uppger att de inte används.  

                                                
1Personalutskottet augusti 2013 
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4.2.1. Medarbetarsamtalet 

Enligt riktlinjerna åligger det samtliga chefer att årligen genomföra medarbetarsamtal med 
personalen inom verksamhetsområdet. Samtalen genomförs företrädesvis under hösten och 
syftet med samtalet är att skapa en personlig målsättning och kartlägga möjligheter till 
personlig utveckling. I enkätsvaren framgår att samtliga chefer genomfört medarbetarsamtal 
under 2014. En del uppger att det återstår ett fåtal samtal att genomföra 2015 vid 
granskningstillfället.  
 
Vidare ska en individuell utvecklingsplan upprättas. Det som skrivs ner i planen ska enligt 
riktlinjerna vara realistiskt och tidsplanerat. Planen ska även fungera som en grund i 
medarbetarens kompetensutveckling och ska utvärderas och följas upp vid nästa 
medarbetarsamtal. Chef och medarbetare ska underteckna den individuella 
utvecklingsplanen. Vid chefsbyte ska dokumentationen lämnas över till tillträdande chef. Vi 
noterar att det av enkätsvaren framgår en efterfrågan om tydligare instruktioner för de 
individuella utvecklingsplanerna. I ett enkätsvar uppges att det är en utmaning att arbeta 
fram en bra utvecklingsplan för medarbetaren. Vidare efterfrågas stöd och information från 
personalutskottet. 
 
Av 2013 års granskning framgår att ansvariga chefer inte upplevde att de fanns tillräckligt 
med tid för att förbereda, genomföra och efterarbeta medarbetarsamtal i tillräcklig 
utsträckning. I samband med uppföljningen framgår av vår utskickade enkät att fem av tolv 
chefer upplever en tidspress i samband med medarbetarsamtal. En chef uppger att hen på 
eget initiativ förlagt medarbetarsamtalen under våren för att hinna med. Vi noterar av svaren i 
enkäten att tiden för förberedelse, genomförande samt efterarbete upplevs olika beroende på 
vilken nivå i organisationen chefen är samt vilken typ av verksamhet som personen ansvarar 
för. 
 
Enligt personalchefen sker det ingen kontroll av att medarbetarsamtalet dokumenteras. Det 
åligger respektive chef att säkerställa att detta genomförs. Dokumentationen ska enligt 
personalchefen stanna mellan medarbetaren och ansvarig chef. 
 
Vid 2013 års granskning uppgavs att endast 9 procent av medarbetarna som besvarade 
enkäten hade diskuterat bisysslor vid sitt senaste medarbetarsamtal. Av personalpolicyn 
framgår inte hur chefer i kommunen ska hantera området bisysslor. Vi noterar dock att 
riktlinjerna för medarbetarutveckling tydliggör en definition av bisysslor samt att förekomsten 
av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och att uppgifter om bisysslor ska inhämtas som 
en naturlig del vid anställningstillfället och i det årliga medarbetarsamtalet. I checklistan 
”Exempel på innehåll i medarbetarsamtalet” framgår bisysslor som ett område och i 
blanketten ”Individuell utvecklingsplan” finns en kryss-ruta som ska fyllas i när chefen 
informerat om riktlinjerna för bisyssla. 

4.2.2. Medarbetarundersökningar 

Enligt fullmäktiges mål ska kommunen bedriva en god personalpolitik genom tydliga 
inriktningar inom områden som medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och samverkan, 
kompetensutveckling, arbetstid, friskvård, lönepolitik och jämställdget m.fl. Ett övergripande 
mål är att kommunen som attraktiv arbetsgivare ska påverka förmågan att behålla och 
attrahera personal för framtiden. Ett verktyg för att säkerställa medarbetares upplevda 
arbetssituation är de medarbetarundersökningar som personalutskottet genomför med två 
års mellanrum bland kommunens medarbetare. Inom ramen för uppföljningen har vi tagit del 
av 2012 och 2014 års undersökningar. Resultaten från 2012 års medarbetarundersökning 



 
 
 

  8 

redogörs i tabell 1 medan 2014 års resultat redogörs i tabell 2. Tabellerna avser det 
kommunövergripande resultatet vid genomförd medarbetarundersökning. 
 
Tabell 1 

 
Av 2012 års medarbetarundersökning kan vi konstatera att en stor del av medarbetarna 
upplever gott ledarskap och hög motivation. De känner sig betydelsefulla på jobbet, har ett 
meningsfullt arbetsinnehåll, gott arbetsklimat och trivs vid sin arbetsplats. Ovanstående 
delindex har rankats 4 eller högre på en 5-gradig skala. Det som även konstaterades vid 
2013 års granskning var att en lägre andel medarbetare i kommunen upplevde att de kunde 
påverka sina utvecklingsmöjligheter vilket även framgår av tabell 1. 
 
Tabell 2 

 
Frågorna som ställts vid medarbetarundersökningen 2014 har grundats på SKL:s HME 
(Hållbart medarbetarengagemang) och är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för 
tre delindex; motivation, ledarskap och styrning2. Vi kan konstatera att de flesta av 
kommunens medarbetare upplever att arbetet är meningsfullt, att närmaste chef visar 
förtroende för medarbetaren samt att närmaste chef ger medarbetaren förutsättningar att ta 
eget ansvar. Vidare noterar vi att en stor del även upplever att de är insatta i arbetsplatsens 
mål och medvetna om vad som förväntas av dem i arbetet.  

                                                
2http://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsgivarfragor/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengagemanghme/enkatfragorhme
.587.html, 2015-12-04 
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Eftersom de två undersökningarna inte ställer samma frågor finner vi svårigheter i att jämföra 
resultaten mellan varandra. Vi väljer därför att inte heller dra några övergripande slutsatser 
mellan resultaten.  
 
Svaren från enkäterna återrapporteras till en verksamhetsansvarig samverkansgrupp för 
diskussion om eventuella åtgärder. Respektive verksamhetschef får sedan i uppgift att 
sammanställa en övergripande bedömning och redogöra för eventuella utmaningar vid 
verksamheten, som hanteras vid ett möte med kommunens övergripande samverkansgrupp. 
Därefter återrapporteras sammanfattande bedömning och utmaningar till personalutskottet. 
Det har enligt personalchefen förekommit att personalutskottet bjudit in verksamhetschefer 
för samtal om utmaningar som ett resultat av svaren i medarbetarundersökningarna. 

 Uppföljning och återrapportering 

Den uppföljning och återrapportering som sker genomförs inom ramen för de av fullmäktige 
beslutade målen i budgeten. Vidare sker återrapportering till personalutskottet avseende de 
medarbetarundersökningar som genomförs.  
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5. Sammanfattande bedömning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun genomfört en 
uppföljning av granskningen av kommens hantering av medarbetarsamtal. Det övergripande 
syftet har varit att följa upp vilka åtgärder som kommunstyrelsen vidtagits utifrån 2013 års 
granskningsrapport. Uppföljningen utgår helt från de rekommendationer som lämnades vid 
2013 års granskning. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen beaktat de rekommendationer som 
lämnades i samband med 2013 års granskning av kommunens hantering av 
medarbetarsamtal. 

 Bedömning utifrån granskningens revisionsfrågor 

Har det genomförts någon större förändring av kommunens hantering av 
medarbetarsamtal sedan 2013 års revisionsgranskning? 
Enligt vår bedömning har det inte genomförts en större förändring av kommunens hantering 
av medarbetarsamtal sedan 2013 års granskning. Uppfattningen delas av kommunens 
personalchef. Vi kan dock konstatera att personalutskottet arbetat fram nya rutiner för 
medarbetarutveckling, samt nya checklistor och en blankett för individuell utvecklingsplan 
som ett resultat av 2013 års granskning. 
 
Enligt personalpolicyn åligger det varje verksamhet att konkritisera och anpassa åtgärder 
utifrån respektive verksamhetsområde för att stärka kommunens måluppfyllelse. Vidare ska 
åtgärderna varje år följas upp och återrapporteras till personalutskottet. Vid ev. brister ska 
förbättringsförslag även redogöras. Av granskningen framgår att det inte genomförts någon 
återrapportering av åtgärder till personalutskottet sedan 2013 års granskning. Vår 
bedömning är att kommunstyrelsen bör tillse att nämnder och verksamheter arbetar utifrån 
gällande personalpolicy. 
 
Enligt vår bedömning har personalutskottet stärkt sin styrning av rutinerna vid bisysslor 
genom att i riktlinjer för medarbetarutveckling tydligöra hur chefer och medarbetare ska 
hantera bisysslor i samband med anställning och medarbetarsamtal. 
 
Vidare noterar vi att kommunen inte har något intranät där gemensamma och aktuella 
händelser för medarbetare kan publiceras. Istället skickar personalavdelningen ut information 
som t.ex. berör medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal via e-post. 
Kommunstyrelsen bör enligt vår bedömning överväga att införa ett intranät för förmedling av 
information till medarbetarna. 
 
Säkerställer kommunstyrelsen att upprättade riktlinjer för medarbetarsamtal når 
samtliga anställda i kommunen?  
Som ett resultat av 2013 års granskning har personalutskottet arbetat fram nya verktyg i form 
av checklistor och en blankett för individuell utvecklingsplan. Av enkätsvaren framgår dock 
att ansvariga chefer inte alltid använder sig av gällande policy, riktlinjer och checklistor inför, 
under och efter medarbetarsamtal. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör tillse att 
upprättad personalpolicy, riktlinjer för medarbetarutveckling, checklistor och blankett är väl 
kända i verksamheterna. Detta för att säkerställa kommunfullmäktiges mål om att med tydlig 
personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida 
medarbetare. 
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Har personalpolicyn reviderats sedan 2013 års granskning? 
Nej, personalpolicyn har inte reviderats sedan 2013 års granskning. Vår bedömning är att 
kommunstyrelsen bör revidera personalpolicyn för att säkerställa att den är ändamålsenligt 
utformad utifrån kommunens nya organisation (fr.o.m. 1 januari 2014). 
 
Sker någon kontroll av att medarbetarsamtalet dokumenteras i enlighet med 
upprättade riktlinjer? 
Nej, det sker inte någon kontroll av att medarbetarsamtalet dokumenteras. Enligt 
personalchefen är det oklart i vilken utsträckning som framtagna checklistor och blankett 
används. Vidare uppger personalchefen att dokumentationen ska stanna mellan 
medarbetare och chef.  
 
Har personalutskottet genomfört någon förändring avseende medarbetarsamtalens 
påverkan och betydelse för arbetssituationen? 
I samband med framtagande av riktlinjer för medarbetarutveckling tydliggjordes kravet på att 
individuella utvecklingsplaner ska upprättas för samtliga medarbetare och inte bara de med 
chefsroll som tidigare. Planens syfte är att skapa realistiska och uppföljningsbara mål för 
medarbetarnas kompetensutveckling. Varje verksamhet ska anpassa medarbetarnas 
utvecklingsplaner utifrån respektive verksamhet. Vår bedömning är att personalutskottet 
genom de individuella utvecklingsplanerna har skapat ett verktyg för medarbetare att 
tydligare påverka arbetssituationen. Vi bedömer det även som positivt att utskottet arbetat 
fram en blankett som stöd i arbetet vid medarbetarsamtal. I enkätsvaren anges att chefer 
saknar stöd och information kring planen. Vi bedömer att kommunstyrelsen och 
personalutskottet bör tillse att chefer och medarbetare är väl förtrogna med framtagna 
riktlinjer, checklistor och blanketter för att säkerställa att de används ändamålsenligt. 
 
Har det genomförts några interna medarbetarundersökningar efter 2013 års 
granskning? 
Ja, under våren 2014 genomfördes kommunens senaste medarbetarundersökning. I den 
framgår att en stor del av kommunens medarbetare upplever att arbetet är meningsfullt, att 
närmaste chef visar förtroende för hen som medarbetare och att närmaste chef ger 
medarbetaren förutsättningar att ta ansvar i arbetet. Vidare noterar vi att en stor del även 
upplever att de är insatta i arbetsplatsens mål och medvetna om vad som förväntas av dem i 
arbetet.  
 
Återrapportering av medarbetarundersökningar görs till personalutskottet som vid behov har 
bjudit in ansvarig verksamhetschef för diskussion om verksamhetsspecifika utmaningar som 
framgått av undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 
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 revidera gällande personalpolicy för att säkerställa att den stämmer överens med 

kommunens nya organisation fr.o.m. 1 januari 2015. 
 säkerställa att samtliga verksamheter är väl förtrogna med och arbetar i enlighet med 

gällande personalpolicy. 
 säkerställa att samtliga medarbetare inom kommunen är väl förtrogna med framtagna 

riktlinjer för medarbetarutveckling samt checklistor och blankett för individuell 
utvecklingsplan. 

 utreda risker med avsaknaden av ett kommunalt intranät samt överväga alternativ för att 
förmedla information till kommunens medarbetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laholms kommun den 15 december 2015 
 
 
 
 
 
Anna Hammarsten 
Verksamhetsrevisor 
EY  
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Källförteckning 

Intervjuade medarbetare 
Pernilla Lennström, personalchef, kommunledningskontoret 

Besvarat enkäten 

Marie Erge, Bibliotekschef  

Andreas Nilsson, Brandingenjör  

Ann Grednander, Kostområdeschef 

Patrik Giehler, Miljöchef  

Charlotta Hansson, Samhällsbyggnadschef 

Fredrik Nilsson, Enhetschef Strategienheten 

Inger Jönsson, Enhetschef, Vård och Omsorg 

Leif Moberg, Enhetschef, Vård och Omsorg 

Christer Johansson, Enhetschef, Fritid 

Marie Strömberg, Avdelningschef, Socialtjänsten, Vuxen barn unga och familj 

Joakim Strand, Rektor, Veingeskolan 

Anitha Tillman, Rektor, Lagahödsskolan 
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