Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 166

Dnr 2018-000192

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015
Kort sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning
av revisionsrapporter från år 2014-2015. Revisionen har gett
kommunstyrelsen i uppdrag att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller
företagshälsovård och leasing av bilar.
Kommunstyrelsens beslut
1 Slutsatser beträffande företagshälsovård besvaras enligt nedanstående
beskrivning.
2

Kommunstyrelsen instämmer med revisorernas rekommendation
gällande leasing av bilar samt att styrelsen kommer att följa arbetet
med fordonsadministrationen.

___________________________________________________________
Svar på revisionsfråga om företagshälsovård
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning
av revisionsrapporter från år 2014-2015. Revisorerna har gett
kommunstyrelsen i uppdrag att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller
bland annat företagshälsovård. Kommunledningsförvaltningen har beskrivit
hur kommunen arbetar med information, utbildning och uppföljning kopplat
till företagshälsovården. Revisorerna rekommenderar ett införande av
strukturerade kontroller av att rutiner vid sjukskrivning eller risk för
sjukskrivning tillämpas av chefer i organisationen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna rekommendation lämnas
utan åtgärd. Under de senaste åren har ett flertal nya utbildningar införts där
chefer utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och
kommungemensamma rutiner. I Företagshälsovårdens uppdrag ingår
kontinuerliga avstämningar med ledningsgrupper på alla nivåer i
organisationen, samt uppföljningar med HR-funktionen kring nyttjande av
företagshälsovårdens tjänster. HR-funktionen arbetar mer verksamhetsnära
idag än man haft möjlighet att göra tidigare. Förteckningar över samtliga
medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar tas fram månadsvis i
syfte att HR-stödet ska riktas mot ansvariga chefer.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att chefer som inte följer
gällande rutiner fångas upp genom ovanstående insatser och arbetssätt och
att det därmed inte föreligger behov av att inrätta särskilda kontroller.
Svar på revisionsfråga om leasing av bilar
De rekommenderade åtgärder som revisorerna lämnade 2014 är inte fullt ut
genomförda. Under 2017 genomfördes en fordonsutredning. Under hösten
2017 anställdes en fordonssamordnare, som inom ramen för sitt uppdrag
bland annat arbetar med revisorernas rekommendationer.
Under våren 2018 följdes rapporten från 2014 upp, och förvaltningen arbetar
i linje med vad som rapporterades då.
Kommunstyrelsen instämmer med revisorernas rekommendation, och
kommer att följa arbetet med fordonsadministrationen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande om företagshälsovård, HR-chef
Tjänsteutlåtande om leasing av bilar, ekonomichef
Rapport, revisionen 2018-08-07
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, Björn Hammarberg, M, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att slutsatser beträffande
företagshälsovård besvaras enligt beskrivning. Kommunstyrelsen instämmer
med revisorernas rekommendation gällande leasing av bilar samt att
styrelsen kommer att följa arbetet med fordonsadministrationen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde, KPMG
Kommunikation för publicering på revisorernas sida på webben och för
registrering i Stratsys
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