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Chefernas förutsättningar  för ledarskap

Sammarij"atföirig

Cheferna  utgör  en strategisk  resurs  ikommunen  och deras  arbetssituation  har  på många
sätt  betydelse  för  såväl  verksamhetens  effektivitet  och kvalitet  som  personalens  arbets-
miljö.  Nationella  studier  pekar  på att  en betydande  del av ledarnas  tid  ägnas  åt frågor  som

föravaltningsledning  med  flera  ålägger  dem  och en mindre  del  till  att  leda  den operativa
verksamheten.

Flera  nya  förvaltningschefer  och  första  linjens  chefer  inom  kommunens  olika  verksamhet-
er har  anställts  de senaste  åren.  Chefernas  förutsättningar  och arbetssituation  har  upp-

märksammats  irevisorernas  risk-  och väsentlighetsanalys.

Vi  bedömer  att  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden
för  individ-  och familjeomsorgs  samt  nämnden  för  samhällsplanering  till  delar  använder
sina  ledningsresurser  på ett ändamålsenligt  sätt.  Vi  grundar  vår  bedömning  på att  chefer-
na kan  ta ansvar  för  sin  verksamhet,  de kan  styra  sin  verksamhet  och personal,  det  ges

möjlighet  till  kompetensutveckling  och det  finns  möjlighettill  delaldighet  och  inflytande,
arbetsmängden  och  tiden  är hanterbar.  Det  som  saknas  är en dokumenterad  och  beslutad
beslvivning  på vad  styrelsen  och nämnderna  förväntar  sig av sina  ledare  samt  vad  ledarna
kan  förvänta  sig av styrelsen  och  respektive  nämnd.  De politiska  prioriteringarna  kan  bli
tydligare.  De behöver  ges ett större  utrymmer  för  de strategiska  frågorna  för  att  kommu-
nen  som  helhet  ska utvecklas.  Stödfunktionernas  roll  och organisering  behöver  förtydli-
gas.
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

1. Inledning

I.L Bakgrund

Cheferna  utgör  en strategisk  resurs  ikommunen  och  deras  arbetssituation  har  på  många

sätt  betydelse  för  såväl  verksamhetens  effektivitet  och  kvalitet  som  personalens  arbets-

miljö.  Nationella  studier  pekar  på  att  en betydande  del  av ledarnas  tid  ägnas  åt frågor  som

förvaltningsledning  med  flera  ålägger  dem  och  en mindre  del  till  att  leda  den  operativa

verksamheten.

Flera  nya  förvaltningschefer  och  första  linjens  chefer  inom  kommunens  olika  verksamhet-

er har  anställts  de senaste  åren.  Chefernas  förutsättningar  och  arbetssituation  har  upp-

rnärksammats  i revisorernas  risk-  och  väsentlighetsana1ys.

1.2.  Syfte  och Revisionsfråga-or
Använder  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorgs  samt  nämnden  för  samhällsplanering  sina  ledarresurs  på ett

ändamålsenligt  sätt?

1.3.  RevisionskriteSer
Gällande  policydokument  inom  området

1.4.  Kontrollmål
ii Det  finns  policydokument  och  andra  beskrivningar  vad  som  förväntas  av kommunens

chefer.

o  Uppfattning  om  arbetsmängd  och  arbetstid  samt  dess  fördelning.

o  Möjligheten  att  planera  sin  tid.

o  Antalet  medarbetare  per  chef.

o Vilka  former  finns  för  samverkan  med  andra  chefer  på  samma  nivå?

o  Vilka  former  finns  för  dialog  med  medarbetare?

o  Vilka  former  finns  för  introdulction  av nya  chefer?

Det  finns  en verksamhetsstyrning  som  utgår  ifrån  mål,  prestation  och  aktiviteter.

Förvaltningsorganisationen  och  ansvarsfördelningen  är tydlig.

Det  finns  former  för  dialog  och  återkoppling  med  överordnad  avseende  verksamhet-
ens innehåll,  kvalitet  och  villkor.

Det  finns  ett  stöd  till  chefer  -  avseende  IT,  ekonomi,  personal  och  andra  stödjande
funktioner.

Kommunens  chefer  kompetensutvecklas  regelbundet.

1.5.  Åmgrötnsning
Granskningen  har  omfattat  förvaltningschefer  och  chefer  ilinjeorganisationen.
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

z.6.  Metod

Relevant  dokumentation  gåtl:s  igenom.  Inter:uer  har  genomförts  med  chefer  på  olika

mvaer ikommunens  orgamsation. Fö13ande  personer  har interv)uats.

Per  Ribacke,  kommunstyrelsens  ordförande

Thomas  Johnsson,  kommunstyrelsens  andre  vice  ordförande

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kommunchef

Monica  Ranstad,  personalchef

Christina  Utterström,  ekonomichef

LisaÅberg,  kanslichef

Stefan  Karlsson,  samhällsbyggnadschef

Magnus  Wigren,  biträdande  förvaltningschef  samhällsbyggnadsförvaltningen

Joakim  Sandahl,  enhetschef,  samMllsbyggnadsförva1tmngen
Bertil  Sandberg,  VA-chef

Ulf  Carlsson,  enhetschef  teknik

Carsten  Wulf,  förvaltningschef  utbildningsförvalföingen

Kristina Llungqvist,  förskolechef
Anna Lillegren,  förskolechef
Ann-Louise  Kjellberg,  bitradande  förskolechef

Magnus  Frisk,  rektor

Linda  Holmer,  rektor

Daniel  Söderberg,  rektor

Mats  Hoppe,  förvaltmngschef  omsorgsförva1tningen

Annelie  Hagegard,  omsorgschef

Srerenke  Banyai,  enhetschef

Elisabeth  Svanbring,  enhetschef

Ingrid  Gunnarsson,  enhetschef

Gunilla Kai3 Bevheden, förvaltningschef, invid- och omsorgsförvaltningen
Kenth  Soderling,  avdelningschef  arbetsmarknad

Brfömarie  Johansson, avdelmngschef missbruk/vuxen
Hans Österman, avdelmngschef barn och fami13
Sara  Hagström,  avdelmngschef  ungdomsboende

Maria  Gabrielsson  avdelnmgschef  ekonomiskt  bistånd
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

2. lakttagelser

2.1.  Detfinnspolicydokumentochandrabeskriv-

nii'igar  vad  som förväntas  ati  j!communeris  chefer
Det  finns  inge  chefs-  eller  ledarpolicy  i Alvesta  kommun.  Det  finns  inte  heller  något  per-

sonalpolitisld  program  där  chefsskapet  ingår.  Arbetet  med  att  ta  fram  ett  sådant  program

har påbörjats men  har aldrig slutförts,  enligt  de inter:uade.  Enligt  de intervjuade  chefer-

na är det önskvärt  att  det  finns  någon  form  av policy  inom  området.  Idag  blir  ledarskapeti

stor  utsträckning  det  som  den  enskilde  chefen  gör  det  till.

Det  finns  några  dokument  som  har  bäring  på chefskapet:

s Checklista  för  introduktion  av nya  chefer

m Introduktion  -  rutin,  som  behandlar  introduktion  av medarbetare  samt  chefer

Diverse  rutiner  och  uppgifter  kopplade  till  arbetsmiljö

Av  inter:uerna  framgår  att  tillämpningen  av ovanstående  dokument  varierar  mellan

kommunens  förvaltningar.

2.1.1. Uppfattning  om arbetsmängd  och arbetstid  samt dess fördel-
ning.

De flesta chefer som intervjuats  ger uttryck  för att de arbetar mer än 4o  timmar  i veckan.
Samtidigt  ser  ingen  av de intervjuade  detta  som  något  större  problem.  De anser  att  chefs-

rollen  har att  hantera  de uppgifter  och  situationer  som  föreligger  och  att  detta  kan  inne-

bära  längre  arbetsveckor.  I intervjuerna  anförs  att  tid  som  fördelas  på administrativa  sySs-

lor  till  delar skulle  kunna  utföras  av någon  annan,  men  att  det  många  gånger  är svårt  att

dra  en gräns  mellan  vad  som  följer  av chefskapet  och  rena  administrativa  sysslor.

2.1.2.  Möj1igheten  att  p(anera  sin  tid.

Samtliga  intersrjuade  anser  att  de kan  styra  och  planera  sin  tid  i stor  utsträckning.  Samt-

liga  intersrjuade  anser  att  de istor  utsträckning  kan  styra  och  planera  sin  tid.  Samtidigt

gäller  det  att  hela  tiden  vara  flexibel  och  tillgänglig  för  personalen  utifrån  händelser  och

situationer  iden  löpande  verksamheten.
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Chefernas förutsättningar  för ledarskap

2.].3.  Antalet  medarbetare  per chef,
Från  personalchefen  har  följande  uppgifter  erhållits  angående  antal  medarbetare  per  chef:

1-10 11-20 21-30 31 -40 41 -50 51-

IFO

KFF 3 1

KlF

OF 4 2 1 4 4

FSP

UF 1 3 4 6 2 2
Tabell:  Antal  medarbetare  per  chef  förvaltning'

Det  är stor  variation  mellan  chefer  och  förvaltningarna  angående  hur  många  medarbetare

som sorterar under respektive chef. Enligt sammanställningen är det från en till  7g perso-

ner  som  de olika  cheferna  har  personalansvar  för.  Några  ger i intervjuerna  uttryck  för  att

det  måste  finnas  ett  övre  tak  på antalet  medarbetare  som  det är möjligt  att  vara

chef/arbetsledare över, medan andra menar  att  det måste  avgöras  selektivt  utifrån  che-
fens  och medarbetarnas  typ  av  arbetsuppgifter.

2.].4.  Vi7ka former  finns  för  samverkan med andra chefer på samma
nivå?

Samtliga  förvaltningar  har  ledningsgrupper  där  cheferna  träffas  och diskuterar  gemen-

samma  frågor.  Frekvensen  mellan  dessa  möten  variera  mellan  de olika  förvaltningarna

och hur  förvaltningen  är organiserad.  Chefer  inom  ett  specifikt  verksamhetsområde  har

även  egna träffar,  exempelvis  rektorer  inom  grundskolan,  förskolechefer  och enhetschefer

inom  omsorgsförva1tningen.  Flera  av de intervjuade  ger  uttryck  för  att  de organiserade

ledningsgruppsmötena  ägnar  allt  för  lite  tid  åt de långsiktiga  strategiska  frågorna  och allt

för  mycket  åt de aktuella  frågorna  för  stunder.  På senare  år har  ekonomin  haft  ett  stort

fokus.  Samtliga  ger uttryck  för  att  det  finns  former  för  samverkan  med  andra  chefer  och

att  man  söker  stöd  i varandra.

Samtliga  chefer  ikommunen  samlas  även  två  gånger  per  år där  kommungemensamma

frågor  diskuteras.

I några  fall  förekommer  det  att  cheferna  ingår  iandra  nätverk  som  finns  utanför  kommu-

nen,  exempelvis  behåller  rektorer  som  går den  statliga  rektorsutbildningen  kontakten

med  andra  deltagare,  chefer  som  går  externa  utbildningar  behåller  kontakten  med  övriga

kursdeltagare.  Dessa  kontakter  ses som  värdefulla  då de kan  dislmtera  frågor  med  någon

utifrån  iförhållande  till  Alvesta  kommun.

:.y.5,  Vi7ka former  finns  för  dia7og med medarbetare?
De formaliserade  delarna  av dialogen  mellan  chef  och  medarbetare  är:

medarbetarsamtal/utvecklingssamtal
lönesamtal

APT  (arbetsplatsträff).

' IFO individ  och familjeomsorg,  KFF kultur-  och fritid, KLF kommunledning,  OF omsorgs,  FSP samhällsplanering,  UF
utbildning
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Chefernas  Törutsättningar  Tör ledarskap

Detfinns  ingen gemensam struktur  för vad medarbetarsamtal/utveckIingssamtal  ska in-
nehålla. Det finns, enligt de intervjuade,  uttalat  att medarbetarsamtal/utveckhngssamtal
och  lönesamtal  ska  ske  vid  olikatillffillen  (vi  har  inte  s nagon  dokumentation  funnit  att
detta  är uttalat).  Men  det  förekommer  att  dessa  två  samtal  sker  vid  ett  och  samma  tillfälle.
Samtliga  chefer  säger  att  de harAPT  med  sin  personal.  Mötesfrekvensen  och  innehållet
varierar  mellan  förvaltningarna.

I det  löpande  arbetet  framhålls  de dagliga  kontakterna,  mejlkommunikation  och  attvara
tillgänglig  för  medarbetarna  som  viktigt  för  en  fungerande  dialog.

2.1.6.  ViIka former  finns  för  introduktion  ati nya chefer?
Det  finns  en checklista  för  introduktion  av nya  chefer.  Enligt  dokumentet  ska:

Att  börja  som ny chefien  organisation  ska kännas vä7komnande och enkelt.
Omgiuningen  ska uara  förberedd  på att  en ny chef  börjar.  Information  ska ges
på ett tyd7igt, metodiskt  och systematiskt  sätt. Den nya chefen ska snabbt  och en-
ke(t kunna inhämta  information  utan att behöua fråga  runt. Den nya chefen ska
bli  presenterad  i uerksamheten, autfrån  den egna arbetsplatsen  t'd7 kommuneni
sin  hethet.

I dokumentet  ingår  följande  delar

TiH dig som är rekryterande  chef.

z. Att  tänka  på inför  introduktionen
2.  Planering  av  introduktionen  checklista

3.  Introduktionsprogram  firsta  dagen
4.  När  den nya chefen börjar
5.  Bra att'ueta - vem vänder  jag  mig til7
6. Allmänt

7. Ah»esta kommun  -  stödfunktioner
8.  Introduktionsdag  iAluesta  kommun

Enligt  genomförda  intervjuer  så är det  stor  variation  på hur  nya  chefer  har  introducerats  i
sin  nya  roll.  Det  är endast  några  få som  har  uttryckt  att  ovan  nämnda  checklista  har  an-
vänts  i samband  med  introduktionen.  Flera  ger  uttryck  för  att  de har  fått  söka  information
efterhand  som  de behöver  den.

2.2.  Detfinnsenverksamhetsstyrriingsomutgår
ifrån  mål,  prestation  och aktiviteter.

Den  ekonomiska  styrningen  upplever  cheferna  som  väldigt  tydlig.  Däremot  så uppfattar
förvaltningscheferna  istörre  utsträckning  att  verksamhetsstyrningen  är kopplade  till  mål,
prestationer  och  aktiviteter,  än vad  första  linjens  chefer  uppfattar  den.  Det  är  flera  chefer
som  anser  att  politiken  istörre  utsträckning  ska  göra  erforderliga  prioriteringar  och  peka
ut  färdvägen.  Sedan  blir  det  upp  till  cheferna  och  dess personal  att  se till  att  verksamheten
bedrivs  enligt  de politiska  intentionerna.  Idag  upplever  flera  chefer  att  de i allt  för  stor
utsträckning  själva  får  göra  prioriteringar  som  rimligen  borde  ligga  på den  politiska  nivån.
Några  ger  i inter':uerna  uttryck  för  att  politiken  inte  vågar  fattar  "känsliga  beslut",  eller
att  fullt  ut  stå  upp  för  sina  beslut.
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Chefernas förutsättningar  för ledarskap

Det  stora  ekonomiska  fokus  som  kommunen  har  haft  de senaste  åren  har  inneburit  en

hämmande  effekt  på verksamhetens  utveckling.  Det  är viktigt  att  få in  kvalitetsaspekter  i

verksamhetsstyrningen.  Samtidigt  uttrycker  några  chefer  att  förvaltningen  har  ett  stort

ansvar  att  se till  att  politiken  får  ett  bra  beslutsunderlag  som  innehåller  handlingsalterna-

tiv  och  konsekvenser  så att  erforderliga  prioriteringar  kan  göras  från  de politiska  instan-

serna.

Det  pågår  för  närvarande  ett arbete  inför  år 2018,  där  styrmodellen  ska utvecklas  och  där

ambitionen  är att  tydliggöra  kommunens  styrning  utifrån  politikens  vision  och mål.

:t.3.  Förualtningsorganisationen  och ansvarsfi5rde1-
riingen  är  tydlig.

De inter':uade  anser  att  både  förva1tningsorganisationen  och ansvarsfördelning  till

största  delen  är tydlig  och  ändamålsenlig.  De som anser  att  organisation  och  ansvarsför-

delning  inte  till  alla  delar  är tydlig  är första  linjens  chefer  som  har  ett  mellanled  mellan  sig

och  förvaltningschefen.  I dessa  fall  finns  det  ett  behov  att  tydliggöra  roller  och ansvar,

enligt  de intersrjuade.

2.4.  Detfinnsformerfi5rdialogochåterkoppling
med  överordnad  avseende  verksamhetens  inrie-

håll,  kvalitet  och  villkor.

Samtliga  chefer  anser  att  det  finns  bra  former  för  återkoppling  med  överordnad.  Det  har,

som  nämnts  ovan,  varit  ett  stort  fokus  på ekonomi.  Uppföljningen  och återkopplingen  av

verksamhetens  innehåll,  kvalitet  och  villkor  har  under  senare  år fått  ett  litet  utryrnme.

Dessa  frågor  diskuteras  istor  utsträckning  iförvaltningarnas  olikaledningsgrupper  och

mindre  iutsträckning  med  överordnad  chef.  Samtidigt  så önskar  flera  av de intervjuade

att  de i större  utsträckning  ska få bekräftelse  och veta  om de gör  ett  bra  arbete  isin  roll

som  chef.

2.5.  Detfinnsettstödtillchefer-avseendelT,eko-
rcomi, personal  och aridra  stödjande  funktioner.

I samband  med  intersrjuerna  har  frågor  ställts  på det  interna  stödet  som  cheferna  har  när

det  gäller  IT,  ekonomi,  personal  och andra  stödjande  funktioner.  Det  skiljer  sig  mellan

hur  cheferna  uppfattar  detta  stöd  utifrån  om  förvaltningarna  har  egna  resurser  inom  om-

rådet  på sin  centrala  förvaltning  eller  om stödfunktionerna  sitter  centralt  ikommunen.  De

flesta  uttrycker  att  stödfunktionerna  är viktiga  för  att  underlätta  för  cheferna  i sin  roll.

2.5.1.

De administrativa  IT-rutinerna  uppfattas  fungera.  Det  som  cheferna  efterfrågar  av IT  är

ett  ökat  fokus  på hur  IT  kan  utgöra  ett  stöd  för  verksamheten  och att  det  blir  mindre  tek-

nildrågor.  Teknikfraågan  förväntas  IT  kunna  hantera.  Det  behöver  tydliggöras  vem  som  ska

göra  prioriteringar  inom  IT-området.  På några  av förvaltningarna  finns  det  personer  som

har  ett  IT-ansvar  och där  uppfattar  cheferna  att  det  fungera  bättre.
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Chefernas  förutsättningar  för  ledarskap

2.5.2. Ekonomi

Ekonomerna  tillhör  organisatoriskt  ekonomiavdelningen  centralt.  På några  förvaltningar
sitter  ekonomerna,  på förva1tningskontoret,  ute  på den del  av sin  tid  och detta  uppfattas
som  positivt.  Sitter  de ute  så har  ekonomerna  en annan  förståelse  för  verksamheten.  Sam-
tidigt  finns  det  en förståelse  för  att  kommunens  samlade  ekonomi  är en helhet  och att
ekonomiavdelningen  tar  ett  ansvar  för  detta.  Några  ger  uttryck  för  att  den  ekonomiska
styrningen  och  uppföljningen  kan  utveclclas  och förenklas  då den  idag  kan  upplevs  som
tidskrävande  och  svårhanterlig.

2.5.3. Persona7

De flesta  anger  att  personalfunktionen  är en viktig  funktion  och som  ska utgöra  ett  stöd  i
personalfrågor.  Personalfrågorna  är oftast  komplicerade  och det  gäller  att  göra  rätt  från
början.  Det  har  varit  hög  omsättning  på personalavdelningen  och detta  har  påverkat  kon-
tinuiteten  i verksamheten  och  det  har  varit  svårt  att  få kontakt  med  rätt  kompetens  på
personalkontoret.

Det  är vilctigt  att  ha ett  stöd  i frågor  som  chefer  inte  hanterar  dagligen  utan  mer  sällan,
exempelvis  rehabärenden  och arbetsmiljö.  Några  efterlyser  att  personalavdelningen  skulle
arbeta  mer  övergripande  med  personalfrågor  och  ta fram  mer  gemensamma  mallar  och
rutiner  och  på så sätt  även  arbeta  mer  proaktivt.  Ett  område  som  tas upp  och som  behöver
utvecklas  är att  arbeta  med  de ökade  sjuktalen  och en strategi  för  hur  detta  ska hanteras.

2.6. Kommiineris  chefer  kompetensutvecklas  regel-
bundet.

Det  efterfrågas  en kontinuerlig  kompetensutveckling  i rollen  som  chef. Dels  behövs  kom-
munövergripande,  dels förvaltningsvis  kompetensutveckling  av cheferna.  Det  kommunö-
vergripande  sker  oftast  i samband  med  chefsdagarna  som  anordnas  ikommunen  där  ex-
empelvis  personal  och ekonomi  ges utryrnme.  Förvaltningsvis  kompetensutveckling  sker,
exempelvis  går alla  rektorer  och förskolechefer  den  statliga  rektorsutbi1dningen,  inom
omsorgen  går  ett  antal  chefer  en kurs  i socialrätt  som  arrangeras  av Linneuniversitet.

Kommiu'ien  deltar  också  i det  länsgemensamma  samarbetet  med  traineeprogram  för
framtida  chefer.  Kommunen  har  4 platser  årligen.  De som  genomgår  detta  program  får
ottast  en chefsrollikommunen.
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3.  Revisionell  bedömning
Vi  bedömer  att  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden
för  individ-  och farniljeomsorg  samt  nämnden  för  samMllsplanering  till  delar  använder
sina  ledningsresurser  på ett  ändamålsenligt  sätt.  Vi  grundar  vår  bedömning  på att  chefer-
na kan  ta  ansvar  för  sin  verksarnhet,  de kan  styra  sin  verksamhet  och personal,  det  ges

möjlighet  till  kompetensutveckling  och  det  finns  möjlighettill  delaktighet  och  inflytande,
arbetsmängden  och  tiden  är hanterbar.  Det  som  saknas  är en dokumenterad  och  beslutad
beskrivning  på vad  styrelsen  och  nämnderna  förväntar  sig av sina  ledare  samt  vad  ledarna
kan  förvänta  sig av styrelsen  och respektive  nämnd.  Formerna  för  återkoppling  av  hur
cheferna  lyckas  med  sitt  uppdrag  kan  tydliggöras  och  utvecklas.  De politiska  prioritering-
arna  bör  bli  tydligare  avseende  verksamhetens  inneMll  och  kvalite.  De  behöver  ges  ett
större  utrymmer  för  de strategiska  frågorna  för  att  kommunen  som  helhet  ska utvecklas.
Stödfunktionernas  roll  och organisering  behöver  till  delar  utvecklas  för  att  utgöra  ett
bättre  chefsstöd.

3.1.  Bedömningar  mot  kontrollmål

Kontrollmål

Det  finns  policydokument  och

andra  beskrivningar  vad  som

förväntas  av kommiu'iens  chefer

Kommentar

Ej  uppfyllt

Det  finns  inga  antagna  och beslutade  policydo-

kument  som  beskriver  var  som föraväntas  av

kommunens  chefer.  Vi  bedömer  därför

kontrollmålet  som  ej uppfyllt

Det  finns  en verksamhetsstyrning

som  utgår  ifrån  mål,  prestation

och kvalitet.

Delvis  uppfyllt

I samband  med  antagning  av kommunens

budget  så anges mål  och rilctlinjer  för  styrel-

sens och nämndernas  verksamhet.  Styrningen

under  senare  år har  till  största  delen  varit  av

ekonomisk  karaktär.  Styrelsens  OCl] nämnder-

nas prioriteringar  avseende  mål,  prestationer

och kvalitet  behöver  förtydligas  ytterligare.  Vi
bedömer  kontrollmålet  som  endast  delvis  upp-

fyllt.

Förvaltningsorganisationen  och

ansvarsfördelningen  är tydlig.

Uppfyllt

Vi  bedömer  att  förvaltningsorganisationen  och

ansvarsfördelningen  inom  förvaltningarna  till

väsentliga  delar  är tydlig.
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Det  finns  former  för  dialog  och

återkoppling  med  överordnad

avseende  verksamhetens  inne-

håll,  kvalitet  och  villkor.

Det  finns  ett  stöd  till  chefer  -

avseende  IT,  ekonomi,  personal

och  andra  stödjande  funktioner.

Delvis  uppfyllt

Vi  bedömer  att  det  finns  former  för  dialog  och

återkoppling  med  överordnad  avseende  eko-

nomi.  Det  som  behöver  utvecklas  är  återkopp-

lingen  avseende  verksamhetens  innehåll,  kvali-

tet  och  villkor.

Delvis  uppfyllt

Vi  bedömer  att  roller  och  ansvar  mellan  för-

valtningarna  och  de centrala  funlctionerna  be-

höver  tydliggöras  ytterligare  för  att  bli  ett  än

bättre  chefsstöd.  Idag  finns  det  ett  förvänt-

ningsgap  mellan  förvaltningarna  och  de cen-

trala  funktionerna.

Kommunens  chefer  kompetens-

utvecklas  regelbundet.

Uppfyllt

Vi  bedömer  att  cheferna  ges möjlighet  till  re-

gelbunden  kompetensutveckling.  Överlag  så

finns  det  en positiv  syn  till  kompetensutveckl-

ing  ifötavaltningarna.

3.2. Rekommendationer
Vi  rekommenderar  följande  åtgärder:

Kommunstyrelsen  bör  iegenskap  sin  samordnande  rollta  ett  initiativtill  att  ett  poli-
cydokument  avseende  kommunens  chefer  arbetas  fram  och  antas.

Styrelsens  och  nämndernas  styrning  avseende  mål,  prestationer  och  kvalitet  kan  ut-
vecklas  ytterligare.  Här  har  styrelsen  och  nämnderna  ett  ansvar  att  i en  dialog  med  re-
spektive  förvaltningsledning  svarar  för  att  tydliggörande  sker  och  därmed  bättre
kunna  utgöra  ett  stöd  i chefens  arbete.

Varje  chef  bör  i dialog  med  sin  chef  få  ett  tydligt  och  fastställt  åtagande,  detta  bör  ske  i
dialog  mellan  chefen  och  överordnad  chef.  Utifrån  åtagandet  bör  uppföljning  ske  med
en  viss  regelbundenhet.

Ansvars-  och  rollfördelningen  mellan  centrala  stödfunktioner  och  förvaltningarna
behöver  tydliggöras.

September  2017

Alvesta  Kommun

PwC

11 av 42



Chefernas  förutsättningar  för  ledarskap

2017-09-04

Pär Sturesson/

Uppdrags7edare/projekt7edare

September  2017

Alvesta  Kommun

PwC

12  av 12


