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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30–16:25, ajournering kl 14:55–15:15 samt 
16:05–16:10.    

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund 1:e vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 2:e vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm  §§ 74–91 Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Ted Olander §§ 78–105  Ledamot (MP) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter 
Anna Arlid (M) Elin Petersson (M)  
Ulf Lind (SD) §§ 92–105 Tommy Strannemalm (SD)  
Andreas Saleskog (S) Sara Sahknini (S)  
Charlott Lorentzen (MP) Anders Englesson (MP)  
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  
§§ 74–77  

Ted Olander (MP)  

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind 
(M), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD) 

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist § 77  
Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef §§ 79–81   
Anette Ericson, verksamhetscontroller §§ 79–81   
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör §§ 93–94   
Anna Dahlqvist, alkoholhandläggare § 97  
 

Utses att justera: Paul Hedlund   

Paragrafer: §§ 74–105  

Justeringsdatum:  2018-03-28 
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Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Paul Hedlund  
 

 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2018-03-27   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-03-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-04-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 96 Kartläggning av avslutade chefstjänster 2017/4072 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att avge yttrande till revisionen 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en kartläggning av avslutade chefstjänster. I 
EY:s rapport finns en sammanställning över antalet avslutade chefstjänster under de 
senaste 2,5 åren. I svaret på denna rapport önskar revisionen ta del av den analys som 
kommunstyrelsen gör av rapportens sammanställningar och slutsatser samt de åtgärder 
som pågår eller kommer att vidtas. 
 
Under perioden januari 2015 till juni 2017 avslutade 51 av totalt 107 chefer sina tjänster. 
Av dessa var 44 tillsvidare och 7 visstidsanställda. Av de 44 tillsvidareanställda gick 11 i 
pension. Alltså är det 33 chefer av 107 som aktivt valt att säga upp sig, vilket motsvarar c:a 
31 procent. Den högsta andelen chefer som avslutat sin tjänst finns inom 
omsorgsförvaltningen.  
 
Revisionens kartläggning lyfter fram ett antal riskområden utifrån en hög chefsomsättning, 
nämligen bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare, en brist på styrning och 
ledning samt bristande uppföljning och åtgärder av nämnderna. Man lyfter också risken 
med skenande kostnader vid fortsatt hög chefsomsättning. Detta är högst relevanta 
riskbedömningar och till viss del också effekter som kommunens tjänstemannaledning sett 
till följd av den höga omsättningen. 
 
Ett antal åtgärder har satts in för att motverka den höga chefsomsättningen, bland annat 
att stärka cheferna på olika nivåer med utbildning och stöd (till exempel mentorskap), att 
organisera arbetet på ett mer hållbart sätt (rimliga chefsuppdrag) samt att skapa en stabil 
central ledningsgrupp vilken ökar tryggheten och tydligheten i organisationen. Dessa 
åtgärder har börjat ge resultat och vi ser att omsättningen av chefer nu börjar minska. Dock 
återstår en hel del arbete för att säkerställa en attraktiv och hållbar 
arbetsmiljö/arbetssituation för våra chefer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2018-03-19 
Missiv - kartläggning av avslutade chefstjänster 
Rapport - kartläggning av avslutade chefstjänster 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
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