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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av den granskning som
genomfördes under år 2012 avseende personalförsörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2013.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit beslutade åtgärder och
om de har fått avsedd effekt.
Vår sammanfattande bedömning är att ett visst arbete har påbörjats men att flera av åtgärderna
inte är slutförda i enligt med kommunstyrelsens svar.
Våra iakttagelser och rekommendationer kan sammanfattas med:
•

Ansvarsfördelningen mellan personalavdelning och respektive chef är såsom den har
redovisats tydlig. Vi bedömer dock att det vore värdefullt om ansvarsfördelningen även
skulle dokumenteras och tydliggöras i ett samlat dokument, se avsnitt 10.

•

Rutiner för avvecklingssamtal (enligt kommunens benämning utvärderingssamtal) har
inte införts enligt den tidsplan som angavs i kommunstyrelsens svar. Rutiner har nu tagits
fram. Vi bedömer dock att det finns några frågeställningar runt anonymitet samt hur
resultatet ska sammanställas och användas som behöver övervägas, se avsnitt 11.

•

Kommunstyrelsen har i sitt svar inte kommenterat om avsikten är att följa vår
rekommendation om långsiktig personalförsörjningsplan. Vi anser dock att en sådan kan
vara värdefull i det strategiska rekryteringsarbetet, se avsnitt 12.

•

Vi kvarstår med våra rekommendationer gällande att dokumentera rekryteringsprocessen
samt att utvärdera genomförda rekryteringar, se avsnitt 13.

•

Ledarutveckling har påbörjats betydligt senare än vad som angavs i kommunstyrelsens
svar, se avsnitt 14.

•

I likhet med tidigare granskning anse vi att för att nå de mål som kommunen fastställt så
måste aktiviteter för att nå målen också planeras och vidtas. Styrningen och uppföljning
måste således ses över, se avsnitt 15.
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2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av den granskning som
genomfördes under år 2012 avseende personalförsörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2014.
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 1 ska revisorerna regelbundet följa upp
genomförda granskningsinsatser. Syftet är att ge svar på om åtgärder med anledning av
revisorernas granskning har genomförts i enlighet med svar från granskade styrelser och nämnder
samt bedöma om vidtagna åtgärder fått avsedd effekt.
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder till följd av granskning av
personalförsörjning inte genomförts fullt ut i enlighet med nämndens svar. Det finns också en risk
för att vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs
samt att det finns rutiner för att säkra att så sker.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit beslutade åtgärder och
om de har fått avsedd effekt.

4.

Avgränsning
Granskningen är översiktlig. Verifiering av att beslutade åtgärder efterlevs har främst skett genom
intervjuer.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
•

6.

interna regelverk och policys

Ansvarig styrelse
Granskningen har avsett kommunstyrelsen.
Rapporten är saklighetsgranskad av Åsa Rydell (personalchef) och Lars-Erik Eriksson (chef för
tekniska avdelningen).

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudie av relevanta dokument

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

1

Se God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting
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8.

Projektorganisation
Granskningen har genomförts Marika Lifjell, kommunrevisionskonsult, under ledning av Lena
Medin, certifierad kommunal revisor.

9.

Beslutade åtgärder
Den sammanfattande bedömningen av den tidigare granskningen var att personalförsörjningen
kan förbättras. Rapporten omfattade ett antal rekommendationer.
Kommunstyrelsen 2 har i sitt svar angett att följande åtgärder ska vidtas eller är redan vidtagna när
svaret lämnas:
•

Avvecklingssamtal
o

•

Avvecklingssamtal för chefer kommer att införas omgående. Rutiner för avvecklingssamtal för medarbetare i kommunens olika verksamheter kommer att tas fram innan
årsskiftet 2012.

Plan för långsiktig personalförsörjning
o

Kommunen saknar långsiktig plan men bedriver ett pågående arbete där sammanställning över pensionsavgångar sker varje år och arbetet kommer att utvecklas för att
möta verksamheternas behov.

o

Dialog med cheferna sker årligen, och kommer att utvecklas för att också fånga upp
personalomsättning.

o

Övergripande mätning av personalomsättning sker inte men kunskap om personalomsättning finns dock hos cheferna.

•

Rekryteringsprocessen har utvecklats under senare år och kommer så att fortsätta där bl.a.
rutiner kontinuerligt ses över för att säkerställa bra kvalité.

•

Kompetensutveckling inklusive ledarskapsförsörjning ses över genom att

2

o

Respektive chef är personalansvarig och det innebär per automatik en rad arbetsuppgifter inom området där kompetensutveckling är en del.

o

Medarbetarsamtalet ansvarar respektive chef för och en del av medarbetarsamtalet är
dialog om kompetensutveckling.

o

Ledarutveckling, i form av gemensamt program och träffar, har inte prioriterats under
senare år. Ledarutveckling på individ- och gruppnivå sker dock kontinuerligt på olika
nivåer i kommunen. En långsiktig plan kommer att tas fram av personalchef i dialog
med ledningsgruppen innan årsskiftet.

KS 2012-09-20 § 154
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•

Anonymiteten i medarbetsundersökningarna kan inte garanteras. Övergången från pappersenkät till IT-verktyg ger ökad anonymitet då det inte går att koppla svaren till person.

•

För att nå ökad måluppfyllelse för humanmålen ska förankring av samverkansavtalet
intensifieras inom tekniska kontoret och inom miljö- bygg- och räddningsförvaltningen. Detta
ansvarar respektive chef för med stöd av personalchef och fackliga representanter.

Kommentar
Vi bedömer att kommunstyrelsen svar i stort sett motsvarar de identifierade bristerna som finns i
rapportens sammanfattning. Vi saknar dock svar/kommentarer till rekommendationen att ansvaret
för personalförsörjning måste tydliggöras i kommunens styrdokument.

10.

Ansvar och styrning
Kommunstyrelsen har i sitt svar på den tidigare granskningen inte kommenterat vilka styrdokument som tydliggör ansvaret för personalförsörjning.
Kommunstyrelsen är såsom vi konstaterade i vår tidigare granskning enligt reglementet 3 övergipande ansvarig för att leda och samordna personalpolitiken inklusive frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Inom kommunledningskontoret finns en personalavdelning som fungerar som stöd till nämnder och förvaltningar i
personalfrågor.
Styrdokumentet ”Samverkansavtal Åre kommun” 4 är ett lokalt kollektivavtal om samverkan
enligt den ram och intension som FAS 05 5 ger. Målet med samverkansavtalet är ett samverkanssystem där kommunen tillsammans med fackliga organisationerna verkar inom. För att nå en väl
fungerande samverkan bör det bl.a. finnas tydliga mål för verksamheten, en organisation med
tydlig delegering av uppdrag/uppgifter och befogenheter. Personalchefen har äskat pengar för att
kunna uppfylla målen för ledarskap och bättre arbetsmiljö genom minskad sjukfrånvaro. Ledarskaps- och arbetsmiljöutbildning är en del i att arbeta mot ökad måluppfyllelse för humanmålen.
Vi har i vår granskning tagit del av dokumentet ”Kravbeskrivning chefer”, dokumentet är inte
daterat.

3

Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, senast reviderat 2007-02-22, § 8

4

2009-11-01

5

FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö – Samverkan och är ett centralt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn
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Av ”Kravbeskrivning chefer” framgår att alla chefer ska leda och driva verksamheten genom att:
”se till att organisationen har kompetent personal dels genom fortlöpande utveckling av
redan anställda, dels genom ett noggrant rekryteringsarbete”
”tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter och stimulera till engagemang i verksamhets problem och medverkan i effektivitetsutvecklingen”
”Medverka i kommunledningens arbete med gemensamma ledningspolicy och resursfrågor
för att få en effektiv samordning av den kommunala verksamheten.”
Cheferna ska även aktivt medverka i kommunens samordnade ledarutveckling. De ska genomföra
regelbundna och planerade medarbetarsamtal för uppföljning av mål, formulering av nya mål och
för individuell överläggning om utveckling.
Personalchefen uppger att personalavdelningen jobbar övergripande med personalförsörjningsfrågor exempelvis utvärdering av personalekonomi och analys av den årliga medarbetarundersökningen. Såsom vi uppfattat finns personalavdelningens uppdrag inte närmare beskrivet
däremot uppges att delegationsordningen gällande personalfrågor ska uppdateras under hösten
2014.
Kommentar
Dokumentet ”Kravbeskrivning chefer” som är publicerat på kommunens intranät som ett
kommunövergripande styrdokument är inte daterat. Enligt personalchefen har samtliga chefer
tillgång till intranätets styrdokument. Vi anser att ”Kravbeskrivning chefer” bör fastställas, förslagsvis av kommunstyrelsen.
Vi bedömer att liksom i den tidigare rapporten att ansvarsfördelningen mellan personalavdelning
och respektive chef såsom den har redovisats är tydlig. Vi har däremot inte tagit del av något
enskilt styrdokument som tydliggör personalavdelningens respektive verksamhetschefernas
ansvar. Vi bedömer dock att det vore värdefullt om ansvarsfördelningen även skulle
dokumenteras och tydliggöras i ett samlat dokument.

11.

Avvecklingssamtal
I vår tidigare granskning framkom att orsakerna till varför personal valde att avsluta sin
anställning inte följdes upp. Vi rekommenderade därför kommunen att införa avvecklingssamtal,
d.v.s. att den person som slutar intervjuas om varför personen slutar och om övriga erfarenheter
från anställningen. Resultaten från avvecklingssamtalen bör om möjligt ligga till grund för
handlingsplaner för att få bibehålla personal. Enligt svaret från kommunstyrelsen skulle
avvecklingssamtal införas för samtlig personal senast innan årsskiftet 2012.
Någon rutin för avvecklingssamtal vare sig för chefer eller övrig personal finns inte vid tidpunkten för vår granskning.
Under våren 2014 har personalavdelningen utformat dokumentet ”Utvärdering/reflektion vid
avslut av anställning” med bl.a. en manual med frågor vid avvecklingssamtal. Såsom vi uppfattar
kommer dokumentet att fastställas under året och ska göras känt inom hela kommunen.
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Rutinen för utvärderingssamtal (såsom vi tolkar motsvarande vad vi benämnt avslutssamtal) är att
den anställde som avslutar sitt arbete ska erbjudas möjlighet till utvärdering/reflektion.
Utvärderingen är uppbyggd på ett flertal öppna frågor såsom synpunkter på att arbetsmiljö,
organisation och information. Utvärderingen dokumenteras endera av den anställde själv eller
med representant från personalavdelningen. Intervjublanketten lämnas till chef, och respektive
kontor/avdelning beslutar om och hur information ska användas för verksamhetsförbättring.
Personalchefen skulle gärna se att utvärderingen skulle kunna göras digitalt så att det ska vara
möjligt att vara anonym.
Såsom vi uppfattar är ambitionen att resultatet av utvärderingen ska finnas med i den personalekonomiska redovisningen och användas som information till nämnd.
MBR har enligt uppgift under den senaste tiden inte haft någon större personalomsättning. Chefen
har enligt uppgift haft samtal med de som valt att avsluta sin anställning och dokumenterat samtalen. Tekniska avdelningen uppger att de har haft avvecklingssamtal. Dokumentation och
sammanställning av resultat saknas.
Kommentar
Vi ser positivt på att förslag till rutiner för avvecklingssamtal har tagits fram, även om vi
konstaterar att det enligt kommunstyrelsens svar skulle ha skett redan under år 2012.
Vi anser dock att det finns några frågeställningar som kan behöva övervägas:

12.

•

Är det lämpligt att chef håller samtalet eller vore det bättre om samtalet hålls av en utomstående part (extern eller personalavdelningen)? Anonymitet kan vara viktigt för att den som
ska lämna svaren.

•

Kan anonymitet garanteras mot den enskilde chefen om svaren inte överlämnas för en grupp
som slutat? Svårigheten är att hitta tillräckligt stora grupper som är relevanta för gemensamma slutsatser.

•

Är det tillräckligt att enbart närmaste chef får kännedom om resultatet? Finns det inte ett
behov av att sammanställa samtliga resultat t.ex. årligen för att dra kommunövergripande
slutsatser? Vi anser att även ansvarig nämnd bör få information om resultatet.

•

Skulle sammanställningar och utvärdering kunna underlättas av att svaren får lämnas utifrån
en skala istället för öppna frågor? Fält för kommentarer, bör dock inte tas bort helt, utan ger
möjligheten för kommunen att få den enskildes uppfattning om olika frågor mer preciserade.

Plan för långsiktig personalförsörjning
Enligt kommunstyrelsens svar på den tidigare revisionsrapporten saknar kommunen en långsiktig
plan för personalförsörjning. Kommunstyrelsen har i svaret inte kommenterat om avsikten är att
följa vår rekommendation.
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Däremot uppger personalavdelningen att de för en årligen dialog med cheferna kring
rekryteringsläge m.m. En sammanställning över kommande pensionsavgångar finns. Ambitionen
är att dialogen ska utvecklas för att bättre fånga upp personalomsättning.
Personalavdelningen uppger att de har god kunskap om den långsiktiga personalförsörjningen.
Enligt personalchefen kan den personalekonomiska redovisningen i årsredovisningen ses som
långsiktig personalförsörjningsplan med bl.a. prognos för pensionsavgångar de kommande
10 åren. Av årsredovisningen framgår översiktligt inom vilka yrkesgrupper pensionsavgångarna
är stora och där rekryteringsbehov således kan behövas. Vi har även tagit del av en sammanställning där antalet pensioner per yrkesgrupp som blir 65 år under år 2015.
MBR har upprättat en personförsörjningsplan. Planen omfattar åtgärder och uppdrag för att såsom
vi uppfattar komma till rätta med den höga personalomsättningen. Det framgår dock inga uppgifter om kommande pensionsavgångar eller annan bedömning av det framtida rekryteringsbehovet mer än i allmänt resonemang.
Kommentar
Vår uppfattning är att en långsiktig personalförsörjningsplan kan vara värdefull i det strategiska
rekryteringsarbetet. Planen kan t.ex. ligga till grund för beslut att vidareutbilda befintlig personal i
god tid innan behov uppstår, att verka för att viss kompetens knyts till kommunen genom feriearbeten redan under utbildning eller att styra vikariebemanningen till så att rätt kompetens har rätt
till företräde vid anställning. Planen kan också ligga till grund för vilka kontakter som ska
prioriteras med studenter.
Vi anser att en personalförsörjningsplan på kommunövergripande nivå bör innehålla en långsiktig
prognos, förslagsvis med lämpliga tidsintervall från 0 – 5 år upp till 10 år, över rekryteringsbehovet inom olika yrkesgrupper utifrån kända faktorer som pensionsavgångar tillsammans med
prognoser personalbehovet baserade på utifrån framtida elevantal och antal äldre samt prognos på
förväntad personalomsättning t.ex. utifrån historik. Vi konstaterar att Åre kommun inte har upprättat någon sådan plan enligt vår rekommendation.

13.

Rekryteringsprocessen
Av kommunstyrelsens svar på den tidigare revisionsrapporten framgår att rekryteringsprocessen
har utvecklats under senare år och kommer så att fortsätta där bl.a. rutiner kontinuerligt ses över
för att säkerställa bra kvalité. Av rutinbeskrivningen ”Annonsering och ansökningshandlingar”
som finns publicerad på intranätet, framgår att personalavdelningen ska kontaktas för kontroll om
det finns någon med företräde och information hur annonseringen ska gå till.
Någon annan dokumenterad process för rekrytering har vi inte tagit del. Kommunen har en
tjänsteman på personalavdelningen som arbetar som stöd i rekryteringsprocessen. Personavdelningen kan om den rekryterande chefen önskar, bistå med intervjufrågor och medverka vid
anställningsintervjuer. Stödsystemet HR-support används bl.a. för att skapa och publicera platsannons. Publicering av en platsannons kan endast göras av systemadministratör tillika
rekryteringsstödet.
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Uppföljning av rekryteringsprocessen sker genom att ta fram statistik över antalet ansökningar
som inkommit för en viss tjänst. Enligt personalchefen ger det ett bra underlag för inom vilka
yrkesgrupper det finns rekryteringssvårigheter.
Kommentar
Vi anser att personalavdelningen, utifrån den beskrivning vi fått från personalavdelningen, tillhandhåller ett ändamålsenligt stöd i rekryteringsprocessen, speciellt för de avdelningschefer som
sällan genomför rekryteringar. Vi ser gärna att personalavdelningens ansvar och respektive
rekryterande chefs ansvar dokumenteras. Vi kvarstår även med vår rekommendation från vår
tidigare granskning att en dokumenterad rekryteringsprocess kan fungera som stöd och att samtliga rekryteringar bör vara föremål för någon typ av utvärdering, t.ex. om formen för
rekryteringen var rätt, om intervjufrågorna gav en bra bild av den anställde, om personlighetstest
gett bra resultat eller inte. Detta för att ta kunna dra lärdom om misstag och möjliggöra ett
effektivare rekryteringsarbete.

14.

Kompetensutveckling
Av kommunstyrelsen svar beträffande kompetensutveckling framgår att respektive chef är
personalansvarig och det innebär att denne är ansvarig för medarbetarnas kompetensutveckling
inklusive ledarskapsförsörjning. I kompetensutvecklingen ingår även att genomföra medarbetarsamtal. Ledarutveckling, i form av gemensamt program och träffar, har inte prioriterats under
senare år. Ledarutveckling på individ- och gruppnivå sker dock kontinuerligt på olika nivåer i
kommunen. En långsiktig plan kommer att tas fram av personalchef i dialog med ledningsgruppen innan årsskiftet.
Såsom vi uppfattar är en långsiktig plan för ledarutveckling inte upprättad, dock presenteras
följande förändringar för oss är:
•

Av dokumentet ”Kravbeskrivning chefer” framgår att cheferna aktivt ska medverka i
kommunens samordnade ledarutveckling. Cheferna ska även genomföra regelbundna och
planerade medarbetarsamtal för uppföljning av mål, formulering av nya mål och för
individuell överläggning om utveckling.

•

Medarbetarsamtal görs årligen enligt mallen i ”Resultat och utvecklingssamtal” som är upprättad år 2012. Kompetensutveckling och inklusive utvärdering av genomförda aktiviteter
utvärderas i enlighet med mallen. Resultat och utvecklingssamtal används även underlag inför
lönesamtal.

•

Personalavdelningen följer upp att kommunens anställda genomfört årliga medarbetarsamtal
med respektive chef. Enligt personalavdelningen har de flesta genomfört medarbetarsamtal.

•

Ledarutvecklingen kommer enligt uppgift ske via ledarutvecklingsdagarna under hösten
2014. Temat för dessa är ledarrollen, samtal om hållbarhet och kommunikation.
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Kommentar
I vår tidigare granskning framkom att ansvaret för kompetensutveckling inte fanns nedtecknat i
något styrdokument. Vi anser i enlighet med vår tidigare rekommendation, se avsnitt 10, att
kommunen fastställer dokumentet ”Kravbeskrivning chefer”.
Vi ser positivt på att det numera finns rutiner och mallar för att genomföra medarbetarsamtal samt
att personalavdelningen följer upp dessa genomförs.
Vi konstaterar att ledarutveckling har påbörjats i enlighet med kommunstyrelsens svar, om än
betydligt senare än vad som framgick av svaret.

15.

Medarbetarundersökningar
I enlighet med kommunstyrelsens svar är numera medarbetarundersökningarna IT-baserade och
anonymiteten uppges att den därigenom kan garanteras.
Av kommunstyrelsens svar framgår att för att nå ökad måluppfyllelse för humanmålen ska förankring av samverkansavtalet intensifieras inom tekniska kontoret och inom miljö- bygg och
räddningsförvaltningen. Detta ansvarar respektive chef för med stöd av personalchef och fackliga
representanter.
Medarbetarundersökning genomförs enligt uppgift årligen. Resultatet från undersökningen ligger
även till grund för de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt under kategorin
”Human”. Utvärdering av målen bygger på att ett antal frågor i enkäten vägs samman till en
gemensam bedömning. Frågorna som bildar underlag för bedömningen av verksamhetsmålen
framgår av bilagan till denna rapport. Där har vi även redovisat resultatet för tekniska kontoret
och MBR.
Varken tekniska kontoret eller MBR når de fastställda målen, se bilaga. Såsom vi uppfattar har
samverkansavtalet inte använts för nå ökad måluppfyllelse.
Aktiviteter för att nå målen ska enligt ”Utvecklingsplan 2013-2016” dokumenteras i respektive
enhets verksamhetsplaner. Tekniska kontoret och MBR saknar sådana aktiviteter i sina
verksamhetsplaner för år 2013. Tekniska kontoret redovisar muntligen för oss att de inlett ett
utvecklingsarbete för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. De arbetar även med att
utveckla en mer konkret organisationsstruktur med tydligare ledarskap där även arbetsbeskrivningarna kommer att bli klarlagda.
Kommentar
Vi konstaterar att varken tekniska kontoret eller MBR klarar de mål som ställts upp för
kommunen. Vi noterar också att resultatet för flera av frågorna inte har förbättrats från enkäten
för år 2012.
Vi har i vår granskning inte fått någon tydlig bild av vilket arbete som bedrivs utifrån kommunstyrelsens svar beträffande intensifiering av samverkansavtalet för tekniska avdelningen och
MBR.
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Vi anser i enlighet med tidigare granskning att för att komma till rätta med bristerna samt för att
nå de mål som kommunen fastställt så måste också aktiviteter för att nå målet planeras och vidtas.
Vi ser gärna att vilka aktiviteter som ska ingå i aktivitetsplanen ses över utifrån att resultatet från
medarbetarenkäten inte förbättrats sedan den tidigare granskningen. En strukturerad metod att
arbeta är att dokumentera aktiviteter som leder mot måluppfyllelse i verksamhetsplanen. Det
möjliggör även uppföljning av att planerade aktiviteter har genomförts.
Vi rekommenderar därför att tekniska kontoret och MBR i enlighet med kommunens rutiner styr
verksamheten mot de övergripande målen genom verksamhetsplanen.

KPMG, dag som ovan

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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A

Bilaga – Måluppfyllelse human för tekniska kontoret och MBR
år 2013
Effekt mål 1 – Medarbetarna ska ge medelvärde 4,0 för känslan av delaktighet på arbetsplatsen. Delmål 2013: 3,9

MBR Tekniska

Känner Du att du kan framföra dina idéer, förslag och synpunkter på din
arbetsplats?

3,7

3,1

Känner Du dig delaktig i utvecklingen på din arbetsplats?

3,3

2,8

Tycker Du att dina arbetsuppgifter/ditt uppdrag är tydliga för dig?

3,2

2,8

Tycker Du att du har insikt i de mål och verksamhetsplaner som finns på din
arbetsplats?

3,2

2,9

Tycker Du att du har insikt i vilka resultat ni uppnått på arbetsplatsen vad
gäller ekonomi

3,0

2,6

Tycker Du att du har insikt i vilka resultat ni uppnått på din arbetsplats vad
gäller kvalitet?

2,8

2,6

Medelvärde

3,2

2,8

Effektmål 2 – 75 % av medarbetarna ska kunna rekommendera andra
att arbeta inom kommunens verksamheter

MBR Tekniska

Kan du rekommendera andra att arbeta på din arbetsplats?
(Andelen medarbetare som anger 5=absolut ja eller 4=ja i medarbetarundersökningen)

40 %
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Effektmål 3 – Medarbetarna ska vara nöjda med sin chef. Medelvärdet
ska vara minst 4,0.

MBR Tekniska

Känner Du att du oftast har ett meningsfullt arbete?

4,1

4,2

Känner Du oftast arbetsglädje och tycker att det är roligt att vara på ditt
arbete?

3,6

3,3

Känner Du dig sedd och uppskattad av din chef för det arbete du utför?

3,0

2,1

Känner Du gemenskap med och trivs med dina arbetskamrater?

4,1

3,7

Känner Du att din chef oftast finns tillgänglig när du behöver honom/henne?

3,1

2,5

Medelvärde

3,6

3,1

Effektmål 4 – Åre kommun ska arbeta hälsofrämjande/förebyggande för
att öka medarbetarnas hälsa. Nivåerna ska förbättras jämfört med 2012.

MBR Tekniska

Tycker Du att din fysiska arbetsmiljö på din arbetsplats är bra

2,9

3,1

Tycker Du att din psykosociala arbetsmiljö på din arbetsplats är bra

2,8

2,0

Tycker Du att det på din arbetsplats finns förutsättningar och utrymme att
nyttja friskvårdstid

3,6

3,6

Tycker Du att Åre kommun arbetar hälsofrämjande/förebyggande för att öka
medarbetarnas hälsa

2,5

2,5

Medelvärde

3,0

2,8
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