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1 Sammanfattning 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete, med fokus på att motverka sjukskrivningar och då 
särskilt inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett 
systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras 
och leder till åtgärder som samordnas och genomförs, samt följs upp.  
I intervjuerna framkom att de senaste åren genomförts en rad förbättringar inom det 
systematiska arbetsmiljöområdet. Trots detta går det inte i medarbetarundersökningen 
se några upplevda förbättringar, utan resultatet i Bräcke kommun är fortsatt lågt jämfört 
med det hundratalet övriga svenska kommuner som deltar i undersökningen. Vi 
bedömer att det krävs en djupare analys av orsaken. 
Både arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare intygar att det finns ett gott 
samarbetsklimat, och båda betonar vikten av närhetsprincipen. Vi kan samtidigt se att 
närhetsprincipen inte används konsekvent i kartläggning-, analys-, planering- och 
uppföljningsarbetet. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det endast delvis finns 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnden att:  

— Fördjupa analysen utifrån resultatet i medarbetarundersökningen, se avsnitt 4.2.1 
— Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, både på den kommunövergripande 

nivån och på enhetsnivå, se avsnitt 4.2.1 
— Utveckla rutiner för kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning på enhetsnivå, se 

närhetsprincipen. Rutinen bör även omfatta möjligheten att lyfta åtgärder som inte 
bedöms rymmas inom chefens mandat och befogenheter till överordnad nivå för 
analys och åtgärd. Se avsnitt 4.2.1 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete, med fokus på att motverka sjukskrivningar och då 
särskilt inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Av kommunens personalekonomiska redovisning för år 2017 framgår att kommunen 
inte nått målet att den totala sjukfrånvaron inte ska överstiga 7 procent, trots ett 
intensivt rehabiliteringsarbete. Vård- och omsorgsavdelningen har den högsta andelen 
medarbetare med sjukfrånvaro (9,66 procent för 2017). Nivån har varit stabil under de 
senaste tre åren. 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att både kartlägga arbetsmiljöbrister i tid 
och att åtgärda dem. Kommunen som arbetsgivare, via kommunstyrelsen som 
personalnämnd, är skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Bland 
annat ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (11 §) 
I arbetet ska riskkällor identifieras, en handlingsplan upprättas för de risker som inte 
elimineras direkt och i efterhand ska det kontrolleras att åtgärderna vidtagits. Från den 
31 mars 2016 gäller även föreskriften om organisatorisk och socialarbetsmiljö 
(AFS 2015:4). Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. 
Någon enstaka forskningsstudie har gjorts på det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) i kommunal verksamhet. Frick och Forsberg konstaterar 2010 att  

”…avsaknaden av övergripande problembeskrivningar, mål och uppföljning 
innebär att förvaltningarna, som arbetsgivare, har svårt att skilja mellan vad som 
redan är bra, vad som ska förbättras och vad som återstår. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete beskrivs inte skilja något från annan kvalitetsstyrning.”  

Om kommunen vill nå en förändring krävs det en genomgripande och uthållig satsning 
med löpande uppföljning och anpassning av insatser. Forskarna ställer det i motsats till 
många kommuners ”ensidiga och oreflekterade fokus på total sjukfrånvaro”. 
Bräcke kommuns revisorer bedömer att problemet med hög sjukfrånvaro med stor 
sannolikhet ökar om arbetsgivaren inte har ett strukturerat arbetssätt för att identifiera 
orsakerna och vidta åtgärder för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, såväl psykisk 
som fysisk. Det är väsentligt att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare för 
att i framtiden kunna utföra tjänsterna på ett kvalificerat och professionellt sätt. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett 
systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras 
och leder till åtgärder som samordnas och genomförs, samt följs upp.  
Granskningen besvarar följande frågor: 

• Har Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4 införts? 
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• Har Bräcke kommun rutiner i syfte att främja god arbetsmiljö så som 
medarbetarundersökning där relevanta frågor ställs om fysisk och psykisk 
arbetsmiljö, insatser via kommunhälsan och en löpande dialog med 
fackförbunden? 

• Finns rutiner att upptäcka och motverka diskriminerande särbehandling?  

• Planeras åtgärder på ett systematiskt sätt utifrån resultaten i 
medarbetarundersökningar, information från kommunhälsa och fackförbund 
m m?  

• Följs åtgärderna upp och utvärderas? 

• Samordnas de aktiviteter som genomförs mellan kommunens funktioner? 

Granskningen har gjorts på övergripande nivå för hela kommunen, med särskild 
fördjupning vad det gäller åtgärder för att minska sjukskrivningarna och då särskilt inom 
äldreomsorgen. Granskningen omfattar år 2018. 

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— AFS 2015:4 och AFS 2001:1 
— Interna regelverk så som 

- Arbetsmiljöpolicy, kommunfullmäktige, 2016 
- Lokalt kollektivavtal om samverkan, centrala samverkansgruppen, 2012-10-23 
- Kommunplan 2018-2020 och budget 2018, kommunfullmäktige, § 120 
- Reglemente för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, § 26, 2018 
- Delegationsordning för kommunstyrelsen, kommunstyrelsen, § 78, 2018  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument så som 
- Rehabiliteringspolicy för Bräcke kommun, kommunfullmäktige, 2013-04-10 
- Förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan, kommunstyrelsen, 2018-

08-22 
- Tillämpningsbestämmelser för arbetsmiljöarbetet i Bräcke kommun, Central 

samverkansgrupp, 2016-05-10 
- ANDTS1, tillämpningsanvisningar, Central samverkansgrupp, 2018-05-15 

                                                
1 ANDTS = alkohol, narkotika, droger, tobak och annat skadligt bruk 
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- Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen, Central samverkansgrupp,  
- Årsredovisning 2017, kommunfullmäktige,  

— Intervjuer med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda 
— Intervjuer med företrädare för större fackförbund 
Rapporten är faktakontrollerad av personalchef, HR-strateg, äldreomsorgschef och 
företrädare för större fackförbund. 

3 Lagstiftning och styrande dokument 

3.1 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön 
omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet, så väl fysiska, psykiska och sociala 
delar som påverkas av arbetsorganisation, arbetsinnehåll och teknik. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 ställer krav på samtliga arbetsgivare att 
upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär 
att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och 
ohälsa. 
Varje arbetsgivare är skyldig att fastställa en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Det ska 
också finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
gå till. Arbetsgivaren är skyldig att tillse att de som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet 
har befogenheter, resurser och kunskaper så att de kan fullgöra sitt ansvar. 
Uppdragsfördelningen ska dokumenteras med att varje chef som skriver på och 
bekräftar att denne har delegerats ansvaret för arbetsmiljöfrågor. 
Arbetsgivaren är skyldig att göra skriftliga riskbedömningar i samband med att 
ändringar i verksamheten planeras. Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller 
olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren 
utreda orsakerna och eliminera riskerna att det inträffar igen. Om inte åtgärderna kan 
vidtas omedelbart ska en handlingsplan upprättas, där det framgår vem som har 
ansvaret för genomförandet och när det ska vara klart. 

3.2 Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, AFS 2015:4 
Från och med den 31 mars 2016 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om 
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Den reglerar krav på kunskap i hur 
ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras, att arbetsgivaren fastställer mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, arbetsbelastning och krav på kunskap 
i hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.  
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Föreskriften ställer också krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns 
förutsättningar för chefen i form av tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning 
och att det finns stöd att få i rollen som chef. Till föreskriften finns också Allmänna råd. I 
dessa Allmänna råd noteras att arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam 
arbetsbelastning omfattar såväl chefer som andra arbetstagare. 

4 Resultat av granskningen 
4.1 Riktlinjer, regler och rutiner för arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöpolicy 
Av kommunens arbetsmiljöpolicy framgår att utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet är 
närhetsprincipen, vilket innebär att frågor ska behandlas av dem som de närmast 
berör, oftast på arbetsplatsen. För att uppnå en god arbetsmiljö fastslås att arbetet ska 
präglas av helhetssyn, att alla anställda har ett arbetsmiljöansvar, att alla anställda ska 
ha trygga och säkra arbetsförhållanden och att ingen får vara alkohol- eller 
drogpåverkad under arbetstid. 
Tillämpningsbestämmelser för arbetsmiljön 
Utöver ett klargörande av arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen förtydligar 
tillämpningsbestämmelserna chefernas arbetsmiljöuppgifter och rutiner för planering 
och genomförande av skyddsrond/riskbedömning. I bestämmelserna finns också en 
sammanställning över de metoder och ”verktyg” som används för undersökningar och 
bedömningar så som HME-enkät2, OSA-kompassen3 och olika färdiga webbenkäter för 
självskattning. 
Lokalt kollektivavtal om samverkan (samverkansavtal) 
Det lokala samverkansavtalet för Bräcke kommun utgår från det centrala 
samverkansavtalet FAS 054. Samverkansavtalet reglerar bland annat formerna för 
samverkan, så som arbetsplatsträffar (APT), lokala samverkansgrupper (LOK-SAM) 
och central samverkansgrupp (CSG). Till avtalet finns bilagda mallar för protokoll för 
ovanstående möten och förhandlingsprotokoll. 
Hantering av frågor som rör alkohol, narkotika, droger, tobak och annat skadligt 
bruk (ANDTS) 
Kommunen har tillsammans med fackliga organisationer i central samverkansgrupp 
fastställt tillämpningsbestämmelser för hantering av frågor som rör ANDTS. Av 
bestämmelsen framgår att det är av vikt att agera på tidiga signaler och att närmaste 
chef omgående tar upp frågan med personalspecialist på personalenheten för lotsning 
och stöd i ärendegången. Hela hanteringen ska präglas av skyndsamhet. 
 

                                                
2 HME = Hållbart Medarbetar Engagemang. Medarbetarundersökning framtagen av bl a SKL och möjliggör 
jämförelser mellan kommuner  
3 Stöd för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö enl AFS 2015:4 www.suntarbetsliv.se  
4 Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner, landsting och regioner 

http://www.suntarbetsliv.se/
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Rehabiliteringspolicy 
Av den rehabiliteringspolicy som fullmäktige fastställt framgår att målsättningen med 
rehabiliteringen är att medarbetaren ska återgå i ordinarie arbete, och att chefen har ett 
ansvar att anpassa arbetsmiljön utifrån medarbetarens förutsättningar. Det framgår 
också av policyn vad som gäller om medarbetaren inte medverkar i de beslutade 
åtgärderna, eller när det blir aktuellt med omplaceringsutredning. Till 
rehabiliteringspolicyn finns riktlinjer för rehabiliteringsprocessen som utformats av 
arbetsgivaren, i samverkan med fackliga organisationer. Riktlinjerna klargör roller och 
processen hos arbetsgivaren vid sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen. 
Kommunplan 2018-2020 
I Kommunplan 2018-2020 är ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att Bräcke 
kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. För att veta om 
kommunen är på rätt väg används indikatorn Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra”. Svaret utgörs av ett sammanvägt 
svar av HME-enkätens alla nio frågor. Fullmäktiges verksamhetsmål Sjukfrånvaron ska 
inte överstiga 7 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid är också ett av målen för god 
ekonomisk hushållning. Vid delårsrapporten per 31 augusti 2018 redovisades en 
sjukfrånvaro på 6,68 procent. 
Utifrån fullmäktiges inriktningsmål har varje avdelning tagit fram en handlingsplan med 
åtgärder och tidsplan för genomförandet. Handlingsplanerna följs upp och redovisas i 
delårsrapporten och i årsredovisningen under respektive avdelning. 
Inom området Arbetsmiljö fastslår Kommunplan 2018-2020 och budget 2018 att fokus 
är på det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån AFS 2015:4, med fortsatt utveckling 
av kompetens och kunskap samt system för hantering av tillbud/skador och 
riskobservationer.  

4.2 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Organisation 
Kommunstyrelsen utgör Bräcke kommuns anställningsmyndighet och har hand om 
frågor som förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
Det finns inget särskilt utskott som fördjupar sig inom området utan det är 
kommunstyrelsens presidium som bereder eventuella ärenden inom personalområdet. 
Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning fastställt att arbetsmiljöfrågor och 
anpassningsåtgärder är ren verkställighet och ligger i sin helhet inom 
tjänstepersonernas dagliga arbete och ansvarsområde. I intervjuerna framkom att 
kommunstyrelsen endast berörs i händelse av att arbetsmiljöåtgärder innebär extra 
investeringsanslag eller om arbetsgivarrepresentant och arbetstagarorganisationer är 
oense i tolkningsfrågor. 
Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet har fördelats till verksamhets- och enhetschefer. Det 
innebär samtidigt att varje chef gör en bedömning om det finns förutsättningar att utföra 
uppdraget. Uppdraget signeras och dokumentet arkiveras i respektive personakt. Om 
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förutsättningarna ändras, har varje chef möjlighet att avsäga sig uppgiften. I 
intervjuerna framkom att detta ännu inte inträffat i kommunen. 
Utifrån samverkansavtalet är arbetsplatsträffarna grunden för inflytande. Enligt 
arbetsmiljöpolicyn är det närhetsprincipen som gäller, d v s beslutet ska tas så nära 
medarbetare och arbetsplatsen som möjligt. Samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer sker dels i någon av de fem lokala samverkansgrupperna, 
dels i central samverkansgrupp. Kommunens personalchef kallar den centrala 
samverkansgruppen 14 gånger per år, i enlighet med samverkansavtalet. Det innebär 
att det genomförs två CSG-sammanträden inför varje ordinarie 
kommunstyrelsesammanträde. Därutöver har de fackliga organisationerna möjlighet att 
begära ytterligare möten utifrån att enskilda frågor.  
Personalenheten är gemensam för kommunens verksamheter och samordnar därmed 
aktiviteter så som utbildningar i arbetsmiljöfrågor och framtagande av riktlinjer t ex 
gemensamma riktlinjer för fackliga uppdrag. Enheten stödjer också ansvariga chefer i 
arbetet med att få fungerande LOK-SAM inom varje verksamhetsområde. Vid intervju 
med fackliga företrädare framkom att rapportering av arbetsskador, tillbud och 
riskobservationen tidigare lämnades först vid CSG, dvs inte utifrån närhetsprincipen 
där rapportering först sker vid APT för analys och därefter vid LOK-SAM för ytterligare 
analys och slutsatser som sedan lämnas vidare till CSG. Under senare tid lämnas 
rapporten vid LOK-SAM för att sedan behandlas av CSG. 
Den fackliga samverkan sker inom ramen för samverkansavtalet, där resultat av 
skyddsronder, riskinventeringar i form av tillbud och riskobservationer, avvikelser i form 
av arbetsskador, undersökningsresultat och annat underlag analyseras och 
åtgärdsplaner diskuteras. Vid intervjuerna med både arbetsgivarrepresentanter och 
några större arbetstagarorganisationer framkom att arbetsmiljöarbetet utvecklats under 
de senaste åren och att samarbetet upplevs fungerar bra. 
Utbildning i arbetsmiljöfrågor 
Kommunens personalfunktion har ett övergripande ansvar för att kommunens 35 
chefer har erforderlig kunskap inom arbetsmiljöområdet. I intervjuerna framkom att vart 
annat år ges chefer och skyddsombud en gemensam utbildning i arbetsmiljöfrågor och 
vart annat år får skyddsombuden en extra utbildning. Dessutom ingår 
arbetsmiljöutbildning i den introduktionsutbildning som ges alla nyanställda chefer. Det 
förs ingen närvaroförteckning, utan arbetsgivarföreträdarna bedömer att gruppen inte 
är större än att de har kontroll över vad cheferna kan och vad de behöver komplettera. 
Vid intervjun med en av de fackliga företrädarna framkom att introduktionsutbildningen 
för nya chefer har förbättrats betydligt under de senaste åren. 
Vid intervjuerna framkom att utbildning i den nya föreskriften AFS 2015:4 genomfördes 
för chefer och skyddsombud under år 2016. Enligt personalchefen är det numera 
inarbetat i det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefshandboken har kompletterats 
med rutiner och förtydligande om vilket stöd som finns att tillgå för enskilda chefer 
utifrån föreskriftens krav. En av de intervjuade fackliga företrädarna upplevde dock att 
föreskriften ställer större krav på arbetsgivaren vad det gäller planering av arbetet 
utifrån för högt eller för lågt arbetstryck, än vad som kan utläsas av rutinerna i 
chefshandboken. 
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Arbetsgivaren har markerat behovet av att ständigt lyfta arbetsmiljöfrågorna genom att 
punkten Arbetsmiljö är obligatorisk på varje arbetsplatsträff. I intervjuerna svarar både 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna att kontrollen av efterlevnaden sker 
genom att de fackliga organisationerna signalerar vid LOK-SAM eller CSG om det inte 
fungerar. Det upplevs finnas en öppenhet och prestigelöshet mellan arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationerna där framkomna synpunkter hanteras skyndsamt. 
Analys utifrån arbetsskador, tillbud och riskobservationer 
För hantering av arbetsskador, tillbud och riskobservationer används IT-systemet KIA5. 
I intervjuerna framkom att analysen av inrapporterade fall ger större effekt än vad som 
förväntades t ex minskade problem med felaktig lyftteknik. Vid CSG redovisas tillbud, 
arbetsskador och hot och våld som inkommit sedan förra mötet. Personalfunktionen 
kontrollerar att samtliga ärenden behandlas och lämnar i december varje år en 
sammanställning av händelser och åtgärder till kommunchefens ledningsgrupp och 
CSG. 
Analys utifrån medarbetarundersökning 
Varje år sedan år 2013 genomför kommunen en gemensam medarbetarundersökning 
för alla anställda. Enkäten omfattar nio frågor och rör motivation, ledarskap och 
styrning. Medarbetarundersökningen omfattar ingen fråga om medarbetaren upplevt 
diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Undersökningen omfattar 
inte heller några direkta frågor om upplevd fysisk eller psykisk arbetsmiljö. 
Mellan åren 2013 och 2017 har det inte varit några större förändringar gällande 
enkätresultatet, möjligen att resultatet för år 2015 och 2016 var något bättre än övriga 
år, se tabell nedan. 

 
                                                
5 KIA=kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Systemet har utvecklats av AFA försäkring. 
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/anmal-faran-direkt-i-mobilen-nya-krafttag-i-arbetsmiljoarbetet-
med-kia/  

Område Fråga/index Kön
Kommunen, 
totalt 2013

Kommunen, 
totalt 2014

Kommunen, 
totalt 2015

Kommunen, 
totalt 2016

Kommunen, 
totalt 2017

Motivation 1a Totalt 84 83 85 86 84
Motivation 1b Totalt 72 72 73 74 72
Motivation 1c Totalt 72 74 77 78 75

Motivation
Delindex 

Motivation Totalt
76 76 78 79 77

Ledarskap 2a Totalt 72 73 73 75 74
Ledarskap 2b Totalt 78 79 79 81 79
Ledarskap 2c Totalt 78 78 79 81 79

Ledarskap
Delindex 
Ledarskap Totalt

76 77 77 79 77

Styrning 3a Totalt 79 78 80 79 76
Styrning 3b Totalt 62 63 65 64 62
Styrning 3c Totalt 82 58 84 84 83

Styrning
Delindex 
Styrning Totalt

74 66 76 75 73

HME
Totaltindex 

(HME) Totalt
75 73 77 78 76

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/anmal-faran-direkt-i-mobilen-nya-krafttag-i-arbetsmiljoarbetet-med-kia/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/anmal-faran-direkt-i-mobilen-nya-krafttag-i-arbetsmiljoarbetet-med-kia/
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Samma enkät genomförs i hundratalet svenska kommuner, se diagram nedan. 

 
I jämförelse med övriga kommuner är resultatet i Bräcke kommun lågt inom 
styrningsområdet, vilket omfattar frågor om man är insatt i arbetsplatsens mål, om 
arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och att man vet vad som 
förväntas av en i arbetet. Resultatet är också svagt inom ledarskapsområdet, där frågor 
ställs om närmaste chef visar uppskattning för arbetsinsatserna, om närmaste chef 
visar förtroende för var och en som medarbetare och om närmaste chef ger 
förutsättningar att ta ansvar i arbetet. Vad det gäller motivationen att gå till jobbet så 
har kommunen ett något högre resultat, jämfört med övriga. 
Resultatet av enkäterna lämnas tillsammans med sjukstatistik mm till varje enhet för 
information och åtgärd. Enkätresultaten sammanställs också per avtalsområde för 
analys och diskussion om åtgärdsplan förs i CSG. Vi har inte kunnat ta del av någon 
skriftlig åtgärdsplan eller uppföljning av genomförda åtgärder. 
Analys utifrån företagshälsovårdens insatser 
Kommunen har upphandlat företaget Previa för både individuellt stöd i rehabiliteringen 
och vissa gruppinsatser. Gruppinsatserna anpassas utifrån identifierade problem t ex 
händelser eller att en oönskad kultur har observerats, men även som en del i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
Kommunens personalfunktion har löpande kontakt med samordnaren på Previa för 
dialog om nödvändiga åtgärder utifrån uppkomna situationer. En sammanställning av 
ärendetyper och analys utifrån återkommande ärenden redovisas för kommunchefens 
ledningsgrupp, vid chefernas arbetsmiljöutbildning och vid CSG.  
Årlig uppföljning 
Enligt AFS 2001:1 11 § ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det 
finns minst arbetstagare i verksamheten.  
I intervjuerna framkom att kommunens årliga uppföljning är den personalekonomiska 
redovisningen som finns i kommunens årsredovisning. I årsredovisningen för år 2017 
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redovisas utvecklingen av sjuktal, där en av orsakerna bedöms vara 
Försäkringskassans ändrade bedömningar. Dessutom redovisas grunderna för 
samverkan samt rutiner för skyddsronder och medarbetarundersökningen. Däremot 
lämnas ingen redovisning från arbetsmiljöarbetet under det gångna året, dvs 
återkommande händelser, bedömda orsaker och vidtagna åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön. 
En mer utförlig redovisning görs i kommunchefens ledningsgrupp och delar av den 
diskuteras i CSG. Bland annat lämnas en sammanställning av skyddsronderna. I 
redovisningen för år 2017 framkom att flera enheter rapporterat olika 
kränkningssituationer och att flera chefer signalerade hög arbetsbelastning dessutom 
med många akuta inslag. Upplevelsen av otydliga ansvarsområden och svagt stöd i 
prioriteringsarbetet nämns också. I intervjuerna framkom att sammanställningen 
redovisades och vissa åtgärder vidtogs. Däremot renderade det inte i någon skriftlig 
åtgärdsplan. 
Vad gäller chefers arbetsbelastning har Arbetsmiljöverket vid sin tillsyn påpekat att den 
har varit för hög och som åtgärd har antalet enhetschef utökats med två tjänster.  
Det görs ingen uppföljning av hur många APT varje arbetsplats haft, om alla 
medarbetare haft medarbetarsamtal och lönesamtal eller om redovisning av alla 
arbetsskador och tillbud gjorts. Det görs inte heller någon kontroll av hur cheferna 
uppfattat sitt arbetsmiljöuppdrag. Personalfunktionen kontrollerar att skyddsronderna är 
genomförda, då dessa samlas in och sammanställs. Däremot förväntas det att varje 
enhetschef utför övriga uppgifter, och att de fackliga organisationerna signalerar om 
det uppstår brister. 
Systematiskt arbete för att minska sjukskrivningar 
Ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 7 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. Frågan är politiskt prioriterad och följs upp i 
samband med delårsrapporter och årsredovisningar. I delårsrapporten per 31 augusti 
2018 är bedömningen att målet troligen kommer att uppnås år 2018. Vi kan inte se att 
kommunstyrelsen driver frågan, utan styrning och ledning utgår från förvaltningen.  
Statistik rörande resultat i medarbetarundersökningen och sjuktal sorteras per enhet 
och lämnas till enheten för analys och åtgärder. Cheferna förväntas arbeta tillsammans 
med skyddsombudet under hösten med analys och planering för genomförande av 
åtgärderna under nästkommande år. 
För drygt ett år sedan infördes rutinen Sjuk & frisk där medarbetare gör sjukanmälan 
via telefon till Previa. Samtalet tas emot av en sjuksköterska som samtidigt kan ge 
medicinska råd (gäller även vid anmälan om vård av barn). De intervjuade upplevde att 
rutinen fungerat mycket bra och att kostnaden för sjukskrivningar har minskat något.  
Till detta har en rehabiliteringskedja utvecklats, med riktlinjer som tydliggör 
rehabiliteringsprocessen och därmed underlätta ett aktivt rehabiliteringsarbete. 

4.2.1 Bedömning 
• Har Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 

2015:4 införts? 
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Vi bedömer att AFS 2015:4 har införts i den formella strukturen, då samtliga chefer 
utbildats i föreskriftens innehåll och att chefshandboken uppdaterats utifrån utökade 
krav. Däremot noterar vi att cheferna i skyddsronderna signalerat hög arbetsbelastning, 
och att HME-undersökningen visar ett svagt resultat. Vi ställer oss tveksamma till om 
kommunen ändrat arbetssätt i den omfattning som krävs, sett utifrån föreskriftens 
intentioner.  

• Har Bräcke kommun rutiner i syfte att främja god arbetsmiljö så som frågor i 
medarbetarundersökning om fysisk och psykisk arbetsmiljö, insatser via 
företagshälsovården och en löpande dialog med fackförbunden? 

Vi bedömer att det till stora delar finns rutiner i syfte att främja god arbetsmiljö, då det 
finns en fungerande samverkan, insatser lämnas via företagshälsovården och chefer 
och skyddsombud får löpande utbildning i arbetsmiljöfrågor. Däremot omfattar inte 
medarbetarundersökningen några direkta frågor om upplevd fysisk eller psykisk 
arbetsmiljö. 

• Planeras åtgärder på ett systematiskt sätt utifrån resultaten i 
medarbetarundersökningar, information från företagshälsovården och fackliga 
organisationer mm?  

Vi bedömer att det endast delvis finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå saknar rutiner för 
framtagande av en kommunövergripande analys av rapporterade 
arbetsskador/tillbud/riskobservationer, skyddsronder, företagshälsovårdens statistik 
och resultat i medarbetarundersökningen, vilket i sin tur bör rendera i en skriftlig 
handlingsplan som kan följas upp.  
Vi konstaterar att resultatet i HME-undersökningen är lägre än andra kommuner inom 
flera områden och har så varit under flera år, och vår bedömning är att de åtgärder 
som vidtagits varit otillräckliga för att förbättra resultatet.  
I arbetsmiljöpolicyn förespråkas närhetsprincipen. Vi bedömer att arbetsplatserna har 
vissa förutsättningar att göra en analys över den egna situationen, utifrån att de får 
tillgång till statistik i form av resultat i medarbetarundersökning och sjuktal. Vi uppfattar 
att de åtgärder som arbetsplatsen har mandat och befogenhet över, genomförs. 
Däremot ser vi inte att de åtgärder som enheten bedömer sig sakna mandat och 
befogenheter över lämnas till överordnad chef för sammanställning, analys och 
prioritering av åtgärder. 

• Följs åtgärderna upp och utvärderas? 

Vi har inte kunnat se att det tagits fram några skriftliga åtgärdsplaner som grundar sig 
på de brister som framkommit i tidigare analyser. Vi bedömer därför att åtgärder inte 
följs upp och utvärderas på ett systematiskt sätt. 

• Samordnas de aktiviteter som genomförs mellan kommunens funktioner? 

Vi bedömer att de aktiviteter som genomförs samordnas mellan kommunens funktioner 
på ett godtagbart sätt genom dess personalfunktion. 
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5 Diskriminerande särbehandling 
Det framgår av arbetsmiljöpolicyn och dess riktlinjer att ingen anställd ska utsättas för 
kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska bland annat aktivt arbeta med 
jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna för att skapa lika förutsättningar och villkor för 
kvinnor och män. Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av 
diskrimineringslagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. Dessa diskrimineringsgrunder finns även i arbetsmiljölagen. 
Enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras. Vi har tagit del av förslaget till Diskriminerings- och 
likabehandlingsplan som har beretts av kommunstyrelsen 2018-08-22 och som 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2018-10-25. Planen omfattar åtgärder 
med uttalat syfte och mål, metod för uppföljning och vem som är ansvarig.  
I planen finns också exempel på vad som kan rymmas inom begreppen diskriminering, 
trakasserier eller kränkande särbehandling, och vad som krävs av medarbetaren som 
blivit utsatt.  

5.1.1 Bedömning 
• Finns rutiner att upptäcka och motverka diskriminerande särbehandling?  

Att minska diskrimineringen handlar om att förändra värdegrund och synsätt hos var 
och en i organisationen. Ofta kan det vara ett oreflekterat agerande som behöver 
belysas och samtalas kring. Det framgår inte av planen hur planens intentioner och 
rutinerna ska göras känt hos alla medarbetare. Vi kan inte heller se i den nuvarande 
medarbetarundersökningen någon fråga om medarbetaren upplevt diskriminering, 
trakasserier eller kränkande särbehandling, vilket vi tolkar av rutinerna är en av 
arbetsgivarens metoder för att undersöka och analysera arbetsförhållanden utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna. 
Vi bedömer att kommunen, utifrån det förslag som presenterats, inom de närmaste 
månaderna har fastställda rutiner för att upptäcka och motverka diskriminerade 
särbehandling utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder, även om vi noterar att fler 
åtgärder riktar sig mot könsdiskriminering än mot övriga diskrimineringsgrunder.  
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6 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det endast delvis finns 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

6.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnden att:  

— Fördjupa analysen utifrån resultatet i medarbetarundersökningen, se avsnitt 4.2.1 
— Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, både på den kommunövergripande 

nivån och på enhetsnivå, se avsnitt 4.2.1 
— Utveckla rutiner för kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning på enhetsnivå, se 

närhetsprincipen. Rutinen bör även omfatta möjligheten att lyfta åtgärder som inte 
bedöms rymmas inom chefens mandat och befogenheter till överordnad nivå för 
analys och åtgärd. Se avsnitt 4.2.1 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lena Medin  Helene Ersson 
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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