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§ 8 
Dnr 2021/34    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 9 
Dnr 2021/37    
 
Arbetsrättsliga ärenden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, redogör för förekommande arbetsrättsliga 
ärenden. 
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§ 10 
Dnr 2021/38    
 
Sjuktal  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om senaste statistiken.  
 
Beslutsunderlag  
 Redovisning av sjukfrånvaro 2020-01-01 - 2020-12-31 
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§ 11 
Dnr 2021/91    
 
Information - STAMINA  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om kommunens arbete med 
STAMINA.   
 
Beslutsunderlag  

 Presentation - STAMINA Tierp Kv 1-4 2020 
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§ 12 
Dnr 2020/178    
 
Arbetsmiljöverkets granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs, samt 
 
att en plan för uppföljning presenteras för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 25 maj 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur kommunen arbetar 
med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inspektionen har skett i tre steg. Först ett inledande möte med ledningen och 
skyddsombud, därefter stickprovskontroller inom förskoleverksamheten, 
och slutligen en återkoppling till ledning och skyddsombud.  
 
Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket funnit brister i den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i rutinerna 
för densamma.  
 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de bister de funnit i början av 2022. 
Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.  
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning 
kommer en tydlig rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner och arbetssätt i alla delar av 
kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, dokumenteras 
och åtgärdas. 
 
Arbetsmiljöverket har helt bortsett från att kommunen sedan januari 2019, 
efter att initialt ha deltagit i ett forskningsprojekt, använder metoden 
STAMINA.  Det är ett strukturerat, tidseffektivt arbetssätt och en metod för 
ett inkluderande arbetsliv. Metoden innebär att varje chef fyra gånger per år 
ställer frågan ”Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu?”. Medarbetarna 
svarar anonymt och därefter arbetar arbetsgruppen med resultatet vilket 
resulterar i en handlingsplan och ett ev. medskick till överordnad chef. Vid 
varje möte görs en återkoppling där arbetsgruppen gemensamt analyserar 
risker och möjligheter kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö.   
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Metoden är vetenskapligt utvärderad av Uppsala universitet ledd av 
professor Magnus Svartengren och bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift ” 
Organisatorisk och social arbetsmiljön”, AFS 2015:4. Kommunen kommer 
att fortsätta arbetet med STAMINA, som är uppskattat av både medarbetare, 
chefer och de fackliga organisationerna. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar att den årliga uppföljningen inte gjordes på 
förskoleverksamheten. I rapporten ”Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommuns verksamheter” som arbetsmiljöverket 
fått framgår att en alldeles särskild årlig uppföljning genomfördes på 
förskoleverksamheten. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor 
som besvarades av samtliga förskolechefer. Anledningen till detta var att 
arbetsmiljöverket aviserat att de skulle göra sin stickprovsundersökning på 
förskolan och att den årliga uppföljningen som skickats till samtliga chefer 
inte gick att bryta ner på förskoleverksamhetsnivån.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inspektionsmeddelande - Resultat av inspektion dnr 2020/009006 

 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Kommundirektör 
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§ 13 
Dnr 2021/219    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av bisysslor  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av intern kontroll 
i hantering av bisysslor och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
den interna kontrollen av hanteringen av bisysslor.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering 

av bisysslor 
 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Ekonomichef 
 Revisionen 
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