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Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal 

 

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 

de rekommendationer och kommentarer som lämnades vid 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. 

 

Med bakgrund i formuleringen i Översyn av kommunens politiska organisation m.m.1 vill vi 
tydliggöra att även om det vilar på revisorerna att granska verksamheten, kan revisorernas 
granskningsansvar aldrig ersätta nämndernas egna ansvar. Efter genomförd revision har vi 
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.   

                                                           
1 Sidan 5(17) ”Beredningen konstaterar vidare att det anges uttryckligen i 3 kap. 14 § KL att nämnderna ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs. Att nämnderna tar detta ansvar är en granskningsuppgift för revisorerna. Enligt beredningens 
uppfattning behövs därför inte någon uppföljning av verkställigheten av särskilt utvalda fullmäktigebeslut.” 



     

 

 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. 

 
 

Utifrån granskningsresultatet 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. 
 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad uppföljningsrapport. 

Rapporten översänds härmed. Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på 

granskningsrapporten senast den 24 mars 2016.  
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