


Förvaltning 

Kompetensförsörjning i fokus 

Attrahera 

Rekrytera 

Utveckla Behålla 

Avsluta 



Förvaltning 

Hälsokorset 
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Förvaltning 

Hälsofrämjande 



Förvaltning 

Ledarskap och medarbetarskap 

• 4 chefsträffar per år. Ökar kunskap, stärker det gemensamma 

ledarskapet och arbetsgivarskapet. Har bland annat sista året rört löneprocessen, 
förändringskommunikation, systematiskt arbetsmiljöarbete, gemensam hantering MAE, 
rehabprocess, målarbete, företagshälsovård, metoder skydd mot stress, 
kompetensförsörjning mm. 

• Fortsätta arbetet för att tydliggöra chefernas 
administrativa uppgifter och förbättra det 
administrativa stödet, inte minst genom nytt 
personalsystem 

• Välfungerande samverkan/MBL på alla nivåer  
 Nytt samverkansavtal följs upp hösten 2017. 

• Fortsätta tydliggöra förväntningar på ledarskap och 
medarbetarskap 



Förvaltning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Hanterar arbetsmiljöbrister, tillbud och olyckor enligt rutin i 
systemet.  

• Gemensam modell och uppföljning handlingsplaner SAM/MAE. 

• Utbildning SAM genomförd med alla chefer, skyddsombud, 
fackliga ombud ht 2016 

• Utbildnings- och informationsinsatser till KS skett 2017  

• Policy mot kränkande särbehandling antagen och 
implementeras 

• Ny investeringsprocess antagen för att minska riskerna för 
ohälsa vid om- och nybyggnationer 

• Nytt avtal med företagshälsovården, mer 
beteendevetenskaplig resurs  

• Uppföljning sker företagshälsovården vid skyddskommitté 

• Återkommande insatser för individ och grupper från 
företagshälsovården 

• Modell för introduktion och inskolning av chefer/medarbetare 



Förvaltning 

Tidiga signaler och rehabilitering 

• Maj 2017 utbildning kring rehabprocess alla chefer och inte minst 
vikten av dokumentation och handlingsplaner 

• Riktade externa medel för att 2017 arbeta med förstärkt rehabprocess, 
i första hand långtidssjukskrivna 

• Stöd hos företagshälsovården sätts in tidigare när det gäller 
korttidssjukskrivna 

• För 2017 har vi anmält intresse för att delta i tre aktiviteter 
Samordningsförbundet;  

- ett medarbetarteam ges möjlighet att testa mindfullness som förebyggande metod för att uppnå 
bättre upplevd hälsa och välbefinnande 

- pilotverksamhet med en arbetsplats där anpassning och djupare utveckling sker av arbetsplatsen i 
samarbete med den/de sjukskrivna. ex. möjligen köken i Robertsfors kommun. 

- “Förändring i livet” individuell kompetensinsats, stödjande koncept för de medarbetare med behov 
av att hitta “nästa steg” istället för att inte må bra i nuvarande arbete.  



Förvaltning 

Tidiga signaler och rehabilitering 

• För 2018 har vi anmält intresse för följande insatser 
samordningsförbundet 

- Gemensam kompetensutvecklingsinsats, “Hälsofrämjande ledarskap”. 
Gemensam utbildning riktad till alla chefer i kommunen. En gemensam 
ledarskapsutbildning. 

- “Struktur i vardagen”, kompetensutveckling för metod/verktyg för 
administrativ personal och chefer att förbättra kontrollen över sin 
arbetssituation (slutet av 2018).  

• Förbättrad rapporteringsmodul med Personec system för uppföljning 
verksamhet/sektor/KS 



Förvaltning 

 Vi skapar förutsättningar för hälsa 

• Omsorg (se varandra, 

feedback, forum, 
medarbetarskap) 

 

• Tydlighet (mål, 

förväntningar, uppdrag) 

 

• Återkoppling (samtal, 

systematiskt och i 
vardagen) 


