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§ 81 2018.053 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) lämnade ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari
2018, § 10. Förslagsställaren föreslår följande:
att kommundirektören ges i uppdrag att rikta ökat fokus på arbetet kring ett gott arbetsklimat
samt verkställa uppfyllande av målen rörande attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.
Att kommundirektören ges i uppdrag att förstärka HR-kompetensen samt ge ökat fokus på
samarbete med samhällets olika aktörer, såsom näringslivet.
Att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet för beredning till
kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, anges att Alingsås kommun ska vara en attraktiv arbetsplats.
Kommunen ska utveckla program och metoder för att hela organisationen ska ha en
gemensam kultur och värdegrund. Ett särskilt fokus riktar sig direkt till samarbete mellan
kommun och näringsliv, där fokus ska vara att förbättra information till näringslivet och
förbättra dialog mellan Alingsås kommun och företagare. Ett riktat uppdrag i kommunens
flerårsstrategi är att samtliga nämnder ska anställa fler personer med lönestöd i den
kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen den 4 februari 2019, § 25, ger
särskilda uppdrag till personalavdelningen på kommunledningskontoret, utöver de uppdrag
som ges i kommunens flerårsstrategi. Uppdragen handlar bland annat om att frigöra tid för
kommunens chefer genom att digitalisera flöden och att införa chef- och
medarbetaröverenskommelser för samtliga anställda på kommunledningskontoret under
2019. Under 2019 kommer arbetet med att samla kommunens HR-stöd att verkställas och
förslag till organisation ska presenteras till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser att förslagsställarens intentioner har tillgodosetts i och med
fokus och uppdrag i såväl kommunens som kommunstyrelsens egen flerårsstrategi.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag till kommunstyrelsen angående arbetsmiljö avstyrks med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att förslaget ska anses besvarat.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jens Christian
Berlins ändringsförslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till kommunstyrelsen angående arbetsmiljö anses besvarat med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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