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Bakgrund, syfte och revisionsfrågor
Bakgrund

Syfte och revisionsfråga

Vi har av Härjedalens kommuns revisorer fått i uppdrag att granska chefernas
förutsättningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Granskningen har syftat till att konstatera om det finns ändamålsenliga
förutsättningar för cheferna att kunna utöva ett gott ledarskap och
medarbetarskap inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Senare års forskning och erfarenhet visar på ledarskapets stora betydelse för
en effektivt fungerande verksamhet. Oavsett var i organisationen ledarna
arbetar får de förutsättningar som skapas stor påverkan på möjligheten att
utöva sitt ledarskap på ett effektivt sätt.
Revisorerna har i sin riskanalys gjort bedömningen att det finns risker att
cheferna inte har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt ledarskap på ett
effektivt sätt.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
•

Är arbetsgivarens krav på cheferna tydlig liksom deras ansvar?

•

Finns stödjande dokument upprättade?

•

Finns det en gemensam värdegrund antagen för ledare och
medarbetare? Efterlevs den?

•

Finns planer för löpande kompetensutveckling av chefer samt
introduktionsutbildning för nya chefer?

•

Finns mentorskap och liknande stöd för nya chefer?

•

Finns det stödfunktioner för att stödja chefsrollen?

•

Finns det en fungerande dialog mellan de olika chefsnivåerna?

Granskningen omfattar kommunstyrelsens verksamheter.
Avgränsning
Granskningen avser 2019
Revisionskriterier
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:
•

Kommunallagen 6 kap. 6 §

•

Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut
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Organisation och styrande dokument
Organisation

Styrande dokument

Det finns fem förvaltningar i Härjdedalens kommun som alla styrs av
kommunstyrelsen och dess fyra utskott.

Kommunstyrelsens delegationsordning
Chefernas ansvar regleras genom delegationsordningen. Den nu
gällande delegationsordningen är fastställd av Kommunstyrelsen 201909-09.

De centrala funktionerna ekonomi, HR, kansli och IT är stödfunktioner till alla
förvaltningar och är organiserade inom kommunledningsförvaltningen.
Det finns ca 50 chefer i kommunen som leder de närmare 1200 medarbetarna.

Medarbetarpolicy
En medarbetarpolicy är fastställd av Kommunfullmäktige 2019-04-29. I
beslutet framgår att den ersätter tidigare policy för ledarskap och
medarbetarskap, dnr Ks 2007/26
Policyn tydliggör medarbetare och chefers ansvar som anställda i
kommunen samt värdegrund och förhållningssätt. Till den nya
medarbetarpolicyn togs ett samtalsstöd fram för cheferna att använda
på arbetsplatsträffar.
Samverkansavtal
Ett lokalt samverkansavtal finns mellan kommunen som arbetsgivare
och de fackliga företrädarna för att säkerställa medarbetarnas
delaktighet, arbetsmiljö och tydliggöra ansvar för arbetsgivare och
medarbetare.
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Allmänna förutsättningar för ledarskapet i Härjedalens kommun
Chefsomsättning
Det har varit en hög chefsomsättning i kommunen. 2018 slutade 14 chefer av
58 sin anställning i kommunen (24 %). Av dessa 14 chefer slutade 8 på
socialförvaltningen. Under 2017 slutade 5 av totalt 8 chefer. De som slutade
utgörs av externa avgångar (egen uppsägning, upphört förordnande, pension.
Utöver denna rörlighet har kommunen (främst inom socialförvaltningen) haft
en stor intern rörlighet där enhetschefer antingen har bytt enheter alternativt
även täckt upp när en kollega slutat och till dess att tjänsten återbesatts.
Detta har lett till att viktiga processer, exempelvis medarbetarsamtal har fallit
mellan stolarna. I intervjuer har sagts att många medarbetare är ovana med
medarbetarsamtal och att det finns behov av att systematiskt arbeta med
detta och skapa förståelse för syftet.
Den höga chefsomsättningen har även påverkat HR-avdelningen som får en
ökad arbetsbelastning i samband med nyanställningar och detta har påverkat
deras arbetsmiljö och förmåga att leverera ett kvalitativt stöd till cheferna.
Stora medarbetargrupper
Vad gäller förutsättningar så framkommer en bild av att många chefer har
ansvar för stora medarbetargrupper, i vissa fall närmare 50
direktrapporterande. Det upplevs sätta hinder för att utöva det ledarskap man
önskar, främst vad gäller att vara närvarande och delaktig i den dagliga
verksamheten och kunna stötta och coacha medarbetarna.
Det har skett vissa organisationsförändringar inom förvaltningarna för att
minska personalgrupperna men detta är ingen central fråga som drivs. Enligt
kommunledningen behöver frågan hanteras inom förvaltningarna då de olika
förutsättningarna med exempelvis enheter med stora geografiska avstånd kan
leda till att organisationen kräver större personalgrupper. Ledningen anser att
förvaltningarna själva har mandat inom sina verksamheter att hitta den
organisation man önskar för att ge cheferna förutsättningar i sitt ledarskap.

Det finns exempel på chefer som har byggt upp ett administrativt stöd
på enheten som upplever att det fungerar bra trots det stora antalet
underställda. De som inte har ett sådant stöd upplever att de blir fast i
administration istället för att finnas till för medarbetarna.
Kompetensförsörjning
En av de största utmaningarna enligt genomförda intervjuer är att klara
kompetensförsörjningen. I det arbetet eftersöker man mer stöd från HRavdelningen och kansliet. Det behövs både en samordning och
utveckling av rekryteringsarbetet och att arbeta med kommunens
arbetsgivarvarumärke i syfte att både behålla och utveckla befintlig
personal och attrahera nya medarbetare.
En rekrytering pågår, efter beslut i kommunledningsgruppen, att tillsätta
en HR-konsult som ska ansvara för samordning och utveckling av
rekryteringsarbetet. Denna förväntas vara på plats efter årsskiftet.
Stora förväntningar har funnits på att det skulle komma i samband med
att en kompetensförsörjningsplan presenterades. Istället upplever flera
chefer att det stöd man förväntat sig hamnade som ett uppdrag och
uppgifter till cheferna i verksamheten, inte som en lösning på hur de
skulle få hjälp i sitt kompetensförsörjningsarbete.
Brist på kompetens har även lyfts i intervjuer som en anledning till den
stora chefsomsättningen då personer som inte har haft rätt kompetens
och förutsättningar att klara chefsuppdraget har anställts i brist på bättre
sökande.
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Introduktion av nya chefer

Utvärdering av ledarskap

Introduktion

Utvärdering av ledarskapet

Det framkommer i intervjuer att introduktionen av nya chefer är i det närmaste
obefintlig. Anledningar som uppges är bland annat den stora chefsomsättning
som varit samt att företrädaren har hunnit sluta innan den nya chefen tillträder
så det inte har skett någon överlämning. En annan anledning är
arbetsbelastning överlag då inte förvaltningschef eller andra medarbetare haft
förutsättningar att avsätta tid för att introducera någon ny. Flera av de
intervjuade cheferna upplever att de mer eller mindre kastades in i uppdraget
och har fått lösa uppgifter efterhand.

Det genomförs inga mätningar över hur medarbetare upplever
ledarskapet i kommunen eller vilka utvecklingsområden som finns.
Senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2015 och av de
intervjuade skedde inget förbättringsarbete utifrån resultatet på denna.
På grund av den stora chefsomsättningen är resultat från denna
inaktuell i nuläget.

Det är särskilt svårt för de chefer som inte har erfarenhet från kommunal
verksamhet och inte har fått planeringsförutsättningarna klara för sig vad
gäller budgetarbete och de övriga processer som ligger i chefernas uppdrag.
HR-avdelningen ansvarar för den centrala introduktionen men ett stort ansvar
finns även lokalt i förvaltningarna.
I intervjuer framkommer att HR-avdelningen har genomfört en
introduktionsdag för chefer som varit uppskattad av deltagarna. Sedan den
genomfördes har inga nya chefer anställts så det har inte varit aktuellt med
något nytt tillfälle. Det finns även en introduktionsdag för nyanställda
medarbetare. På dessa dagar är fokus det kommunala uppdraget samt
exemplevis offentlighet och sekretess.
HR-avdelningen har tagit fram stöddokument för arbetet med introduktion av
nya medarbetare. Dokumenten ska tydliggöra ansvar mellan HR-avdelningen
och förvaltningarna över delar i introduktionen. I intervjuer är det ingen av
cheferna som känner till dessa eller upplever att de själva hade en planerad
introduktion. Enligt ett av dokumenten ska en fadder utses till den nyanställde
chefen men detta är enligt intervjupersonerna inget som tillämpas i praktiken.
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Stöd til chefer
Administration
Under en tid har centralisering av stödfunktioner skett. Det har medfört ett
minskat administrativt stöd för främst förvaltningscheferna. Exempelvis kunde
nämndsekreterare bistå chefer med beslutsunderlag inför ärendeberedning då
dessa var väl insatta i verksamheten och processerna när de tillhörde en
förvaltning.
Det fanns tidigare en chefsnivå inom bildning med biträdande rektorer. Efter
ett nedslag från skolinspektionen togs dessa bort. Istället skulle
verksamhetsstödjare fungera som ett administrativt stöd till rektorerna. Detta
har inte fungerat enligt intervjupersonerna. Stödet finns runt förvaltningschef
men rektorerna upplever inte att något av detta underlättar deras
administrativa börda. Vissa rektorer upplever en ökad administrativ börda då
verksamhetsstödjarna ber dem om material och rapporteringar som de
biträdande tidigare avlastade med.
Det framkommer i intervjuer att beslutet om denna organisering av stödet till
rektorer togs av en tidigare förvaltningschef som slutade kort därefter.
Tjänsten var sedan vakant en tid och det var otydligt hur stödet var tänkt att
fungera. Förväntningarna på verksamhetsstödjarna kan därmed ha blivit
felaktiga.

Dokumenthantering
Vid intervjuer beskrivs brister i ordning och reda gällande dokument och
information som behövs i chefsuppdraget. Den hemkatalog i utforskaren
som finns i syfte att skapa ordning är otydlig och det finns en osäkerhet
kring vilka versioner som är gällande och om dessa är uppdaterade och
tillförlitliga. Detta leder enligt intervjupersonerna till ineffektivitet och
tidsspill i arbetet.

Ekonomi
Cheferna är i stort nöjda med det ekonomiska stödet. De får hjälp med
prognoser och uppföljning månadsvis.
I intervjuer har även framkommit att chefer som inte har så stora
ekonomiska kunskaper med sig har svårt att förstå den kommunala
ekonomin. Stödet är då i vissa delar på ”fel” nivå. Det hade behövts en
mer grundläggande beskrivning av hur kommunens budget- och
uppföljningsprocess fungerar och hur chefens ansvar ser ut.

Vissa chefer inom bildning har inom sin budgetram anställt eget administrativt
stöd för att hantera sitt uppdrag både gällande stora medarbetargrupper men
även andra administrativa sysslor. Exempel på arbetsuppgifter är delar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, fakturahantering, löneattest med mera.
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Stöd til chefer, fortsättning
HR

IT

I intervjuer framkommer att stödet upplevs bristande både vad gäller
kompetensen hos HR-avdelningen men även de resurser som är tillgängliga.
Frågor där cheferna behöver stöd tar tid att få hjälp med och i vissa fall har
det lett till konsekvenser vad gäller den arbetsrättsliga hanteringen av
medarbetare där cheferna har behövt hjälp. En HR-support har startats den
senaste året i syfte att chefer ska få svar på sina frågor inom två dagar samt
för att HR-avdelningen ska få en bättre resursallokering internt.

Cheferna upplever att frågor som är akuta i verksamheten inte får gehör
och blir nedprioriterade av IT-avdelningen även då cheferna uttrycker att
dessa störningar påverkar viktiga funktioner för det dagliga arbetet.
Det stöd som IT ska tillhandahålla upplevs ineffektivt och skapa onödigt
jobb för chefer med då blanketter ska fyllas i och skickas för
behörigheter, beställningar mm. Detta borde kunna digitaliseras för att
öka effektiviteten i verksamheten.

Den stora personalomsättningen som funnits tidigare, främst i
socialförvaltningen, har även påverkat arbetsbelastningen på HR vilket
medfört en viss omsättning av medarbetare som lett till effektivitetsförlust.
HR-avdelningen beskriver i intervjuer att ett stort fokus det senaste året
handlat om effektiviseringar i form av att införa olika IT-stöd för att underlätta
chefers vardag.
Chefer har bett att få ha med HR-kompetens på ledningsmöten men det har
inte varit möjligt enligt HR-avdelningen pga. resursbrist.
Utbildningar som arrangeras av HR upplevs vara på en för låg kompetensnivå
och inte ge de kunskaper som cheferna behöver tillgodogöra sig inom
arbetsrätt och arbetsmiljöarbete. Detta är inget som HR-avdelningen sett i de
enkäter som genomförs i samband med utbildning, i dessa upplevs cheferna
nöjda med utbildningarna.
Genom samarbetsavtal med Företagshälsovården har kommunen en
sjuksköterska som är anställd på 20 % för att stötta cheferna i arbetet med
rehabilitering.
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Kompetensutveckling
Ledarutvecklingsprogram

Obligatoriska utbildningar

Ett ledarutvecklingsprogram har startat under hösten 2019. Alla chefer ska gå
”Utvecklande Ledarskap, UL” som är ett evidensbaserat
ledarutvecklingsprogram med rötter i försvarsmakten. En extern leverantör
har upphandlats och cheferna genomför utbildningar i blandade grupper från
olika förvaltningar. Koncernledningsgruppen är en egen grupp.

HR-avdelningen har tagit fram ett paket med obligatoriska
chefsutbildningar i arbetsrätt, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och
arbetsmiljö. Dessutom erbjuds vid behov utbildningar i mål- och
medarbetarsamtal liksom lönebildning- och lönesamtal som
komplement till de styrdokument som finns i chefshandboken som
numera är i form av en chefsportal EdgeHR. Portalen är ny sedan
september så ett utvecklingsarbete pågår för att samla styrdokument
och övrigt material som cheferna behöver för alla HR-processer.

I intervjuer har många positiva ord sagts om denna satsning på kommunens
chefer. De som har påbörjat utbildning är mycket positiva och de som inte
startat ännu har upplevts förväntansfulla.
I utbildningen ingår en skattning av ledarskapet där både underställda och
närmaste chef ger feedback till berörd chef som får en sammanställning över
både de positiva egenskaperna men även de utvecklingsområden som finns.
Handledning erbjuds från utbildningsanordnaren och är en del av konceptet.

Arbetsmiljöutbildning
En arbetsmiljöutbildning har genomförts med stöd i Sunt Arbetsliv. Chefer har
deltagit i utbildningen tillsammans med skyddsombudet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. En checklista har tagits fram för hur man kan arbeta med
stödet i sin verksamhet. En HR-konsulter har besökt alla enhetschefer och
skyddsombud för att gå igenom och utvärdera deras SAM-arbete utifrån
denna mall för att hjälpa till i arbetet.

Digital kursplattform
Kommunen har implementerat ett stöd i form av interaktiva digitala
utbildningar som heter ”I Know”. Där finns ca 300 kursavsnitt som
cheferna kan ta del av på egen hand när det finns behov.
Det är ett arkiv med filmer och webbutbildningar inom ett flertal
områden inom ledarskap. I intervjuer framkommer att man känner till
dessa men inte har hunnit nyttja tjänsten ännu pga. den höga
arbetsbelastningen.

Några av intervjupersonerna har även använt delar av materialet som stöd för
dialog i arbetsgrupper på arbetsplatsträffar mm.
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Nätverk och dialog

Värdegrund och förhållningssätt
Det finns en värdegrund i kommunen som infördes för tre år
sedan. Den finns med i medarbetarpolicyn och som lönekriterium
och diskuteras i medarbetarsamtal.

Ledningsgrupper
Kommunchefen har en koncernledningsgrupp där
förvaltningschefer, VD för de kommunala bolagen samt
stödfunktionscheferna ingår.

Värdegrunden lyder:

Även förvaltningscheferna har former av ledningsgrupper med
enhetschefer men dessa kallas rektorsträffar, enhetschefsträffar
eller liknande.
Intervjupersoner upplever att det kollegiala stödet fungerar bra och
att det är en öppen dialog mellan förvaltningschef och enhetschefer
samt mellan enhetscheferna. Det finns utrymme på möten att lyfta
egna frågor och diskutera tillsammans för att belysa olika
utmaningar som chefen står inför.
Chefsdagar
Chefsdagar arrangeras av kommunchefen två dagar per år. Dessa
är obligatoriska för cheferna att delta på.
Vid dessa dagar får cheferna information om aktuella HRrelaterade frågor, projekt och utvecklingsarbeten som sker i
kommunen samt ekonomi, mål- och verksamhetsplanering. Det
finns även inslag av inspiration och utvecklingsfrågor för ledarskap
och medarbetarskap. I intervjuer framkommer att dessa är mycket
uppskattade och har lett till större nätverk och kännedom om
kommunens verksamhet utanför den egna förvaltningen.

•

Jag är här för dem som bor, verkar eller besöker Härjedalens
kommun.

•

Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med
respekt.

•

Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet.

Under intervjuerna framkommer att värdegrunden inte är så känd
och tillämpad. Det är få som direkt kan svara på hur den är
formulerad. De som känner till den upplever att värdegrunden är
ett bra stöd i samtal med medarbetarna. Vissa av
intervjupersonerna hänvisar till andra kärnvärden som finns inom
kommunen. Dessa kärnvärden är kopplade till visionsarbetet och
”Härjedalen 2020”. Intervjupersoner anger även att de främst
arbetar efter värdegrunder som finns inom de lagrum som deras
verksamhet är kopplat till, exempelvis skollagen eller lagen om
stöd och service.
Det framkommer även från intervjupersoner att kommunen
behöver utveckla arbetet med kulturfrågorna. Det finns ett upplevt
chefsförakt och en syn på kommunens chefer som flera av de
intervjuade upplever som hämmande i sin chefsroll.

Mentorskap/Handledning
I checklista för introduktion av ny chef framgår att fadder ska utses.
Detta är inget som någon av de intervjuade har haft tillgång till och
känner inte till att det är något som kommunen tillämpar.
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Bedömning
Utifrån revisionsfrågorna görs följande bedömningar:
•

Många chefer har stora personalgrupper att ansvara för vilket leder till att de inte får förutsättningar att utöva det ledarskap som de
själva önskar. Varje medarbetare kräver sin tid för arbetsledning, bekräftelse och stöd för att hålla engagemang och arbetsglädje
uppe och bibehålla en värdeskapande verksamhet. Chefer upplever att de fastnar i administration och inte kan vara närvarande i
verksamheten i tillräckligt hög grad.

•

Chefernas uppdrag och ansvar är tydligt. Dels genom den arbetsbeskrivning som funnits i samband med rekrytering men även från
delegationsordning och kommunicerade förväntningar från överordnade chefer och ledning.

•

Det finns styrdokument i tillräcklig omfattning. Vi ser det som positivt att medarbetarpolicyn är framtagen i dialog med cheferna och
att ett samtalsstöd togs fram för att förankra policyn i arbetsgrupperna. Det finns goda förutsättningar för att med grund i policyn
diskutera och tydliggöra ansvaret för medarbetarna kopplat till uppdrag i kommunen. Policyn tydliggör även chefernas ansvar och
de förväntningar som medarbetare kan ha på sin närmaste chef. Värdegrunden finns med i policyn och beskriver det
förhållningssätt som förväntas av anställda i kommunen. Vår bedömning är dock att värdegrunden inte är tillräckligt kommunicerad
och nedbruten för verksamheterna för att medarbetarna kan förväntas efterleva den. Värdegrunden behöver vara självklar för
cheferna för att de ska vara föredömen i sitt förhållningssätt och kunna förvänta sig detsamma från sina medarbetare.

•

Den stora chefsomsättning som kommunen haft tidigare har lett till tappad kontinuitet och tidsspill i verksamheten. Bland annat har
årliga medarbetarsamtal inte genomförts på vissa enheter. Att alla medarbetare får ett medarbetarsamtal årligen inför lönerevision
är en förutsättning i det samverkansavtal som arbetsgivaren har tecknat med de fackliga företrädarna.

•

Det finns stora brister i introduktion för nya chefer. De stödjande dokument som HR-avdelningen har tagit fram för introduktion är
inte kända och tillämpade. Av de intervjupersoner vi träffat har samtliga uttryckt att de haft en bristande introduktion vad gäller
system och processer som ingår i det kommunala chefsuppdraget. Vi anser att introduktionen och stödet till nya chefer behöver
utvecklas och systematiseras så att nya chefer får en grundläggande förståelse för det kommunala uppdraget och tillräckliga
förutsättningar att utöva ett gott ledarskap när de får sitt chefsuppdrag. Kommunen har inte mentorskap eller fadderverksamhet
som stöd för nya chefer.
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Bedömning forts
•

Det är positivt att kommunen har beslutat att genomföra ledarutvecklingsprogrammet för alla chefer. Det ger en bra grund för ett
utvecklat ledarskap som även kan få positiv effekt på medarbetarskapet i kommunen genom de inslag som utvecklande
ledarskap bygger på. Att utbildningen genomförs i grupper med chefer från olika förvaltningar kan leda till en positiv effekt med
ökad förståelse för kommunens verksamheter samt ett utökat nätverk för kollegialt lärande.

•

Granskningen visar på brister gällande de övergripande stödfunktionerna, speciellt gällande HR-stödet. Det framgår inte i
granskningen om det beror på otydligt uppdrag, brist på kompetens eller för hög arbetsbelastning. Bristerna kan också bero på
att verksamheten har orimliga förväntningar på stödfunktionerna. Om HR-avdelningens uppdrag är att vara ett chefsstöd måste
det säkerställas att cheferna får det stöd som behövs för ett ändamålsenligt ledarskap och medarbetarskap.

•

Uppdragsdialog bör planeras och genomföras regelbundet mellan verksamhetens chefer och stödfunktioner för att en samsyn
kring stödet som ska finnas och att förväntningar ska vara på rätt nivå.
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förutsättningarna för kommunens chefer att kunna utöva ett gott
ledarskap och medarbetarskap inte är fullt ut ändamålsenliga. De stora personalgrupperna leder till att cheferna får lägga för stor del av sin
arbetstid på administration istället för att vara närvarande och delaktiga chefer i verksamheten.
En medarbetarpolicy är beslutad och fungerar som ett stöd för att tydliggöra ansvar och förhållningssätt som förväntas på anställda i
kommunen. En värdegrund finns på kommunövergripande nivå men är inte tillräckligt känd för att medarbetarna kan förväntas efterleva den.
Den är dock en bra grund för ett utvecklingsarbete kring ansvar och förhållningssätt.
Vår bedömning är att det finns stora brister i introduktion för nya chefer. Vi anser att introduktionen och stödet till nya chefer behöver
utvecklas och systematiseras så att nya chefer får en grundläggande förståelse för det kommunala uppdraget och tillräckliga förutsättningar
att utöva ett gott ledarskap när de får sitt chefsuppdrag.
Vi anser det positivt att kommunen har beslutat att genomföra ledarutvecklingsprogrammet för alla chefer. Det ger en bra grund för ett
utvecklat ledarskap som även kan få positiv effekt på medarbetarskapet i kommunen genom de inslag som utvecklande ledarskap bygger
på.
Vad gäller de stödfunktioner som tillhandahålls för chefernas arbete så behöver dessa utvecklas överlag. Granskningen visar speciellt på
brister gällande HR-avdelningen. Det framgår inte i granskningen om det beror på otydligt uppdrag, brist på kompetens eller för hög
arbetsbelastning. Bristerna kan också bero på att verksamheten har orimliga förväntningar på stödfunktionerna. Om HR-avdelningens
uppdrag är att vara ett chefsstöd måste det säkerställas att cheferna får det stöd som behövs för ett ändamålsenligt ledarskap och
medarbetarskap.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
 Se över nuvarande organisation och de förutsättningar chefer får med tanke på de stora personalgrupperna
 Säkerställa att de stödfunktioner som cheferna har behov av i sitt uppdrag är kvalificerade och tillgängliga
 Se över de övergripande stödfunktionernas roll och funktion, speciellt HR-avdelningen, för att se vad de upplevda bristerna har sin grund i
 Utveckla värdegrundsarbetet på medarbetarnivå för att tydliggöra uppdrag, förhållningssätt och ansvar
 Säkerställa en systematisk och kvalitativ introduktion för nya chefer
 Genomföra regelbundna uppdragsdialoger mellan chefer och stödfunktioner för att för att en samsyn kring stödet ska finnas och att
förväntningarna ska vara på rätt nivå.
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