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Revisionsrapport ”Granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete” 

 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. 
Revisionen emotser svar senast den 14 januari 2019. 
 
Granskningen omfattar kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, med fokus på 
att motverka sjukskrivningar och då särskilt inom äldreomsorgen. Revisionens syfte 
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. 
 
Revisonens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är det endast 
delvis finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och 
rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter.  
 
Revisionens rekommendationer:  
”Fördjupa analysen utifrån resultatet i medarbetarundersökningen” 
 
Synpunkt: Kommunen delar inte revisionens uppfattning. Kommunen genomför i 
dagsläget ingen medarbetarundersökning. Den HME-enkät som organisationen 
årligen genomför är inte en medarbetarundersökning. HME-enkäten utgör ett av flera 
olika instrument för att inhämta underlag hur medarbetarna mår. Uppföljning av 
resultatet i denna enkät görs av enhetschefer och/eller avdelningschef. 
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Kommunens bedömning är att det finns en god kännedom om de utmaningar, 
kopplat till arbetsmiljösituationen, som finns i organisationen. Det pågår ett löpande 
arbete att förbättra målstyrningskedjan, styrning och ledning samt kommunikation i 
organisationen, vilket är de områden som är möjliga att koppla till HME-enkäten. 
 
De frågor som är kopplade till social och organisatorisk arbetsmiljö samt fysisk 
arbetsmiljö hanteras genom årliga skyddsronder, stående punkt gällande arbetsmiljö 
på arbetsplatsträffar och genom samverkan med fackliga organisationer på lokala 
och central samverkansgrupper. 
 
Revisionens rekommendationer:  
”Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, både på den kommunövergripande 
nivån och på enhetsnivå” 
 
Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar, utifrån organisationens uppfattning, i huvudsak väl på 
enhetsnivån. Det finns rutiner och systematik på såväl enhetsnivå som på 
kommunövergripande nivå. Däremot finns det självklart potential att vidareutveckla 
arbetet, vilket är en pågående process. För enhetsnivån är en viktig 
utvecklingspotential att tydliggöra hur kommunikationen ska fungera. Det är av 
betydelse att de behov av åtgärder som föreligger på enheten, som inte inryms inom 
enhetens mandat och befogenheter, kommuniceras till överordnad chef enligt de 
kommunövergripande tidsplaner som föreligger. Inför kommunplaneperioden 2019-
2021 kommer en översyn göras av innehållet avseende personal, med ambitionen att 
uppföljningen i delårsbokslut och årsredovisning blir tydligare på ett 
kommunövergripande plan. 
 

 
Revisionens rekommendationer:  
”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.” 
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Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning. Det finns idag rutiner 
för kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning på enhetsnivå. Det sker dels 
löpande kopplat till arbetsplatsträffarna och dels i samband med de årliga 
skyddsronderna där riskbedömning och handlingsplan ingår som en naturlig del. I de 
fall där åtgärder inte ryms inom enhetschefens mandat och befogenheter ska frågan 
lyftas till överordnad chef. I detta sammanhang finns det en förbättringspotential 
eftersom dessa frågor relativt ofta lyfts direkt till framförallt teknik- och 
infrastrukturavdelningen som har ansvar för kommunens fastighetsbestånd. I de fall 
det rör sig om felanmälningar är det rätt väg att gå, men när det rör sig om åtgärder 
där det krävs prioriteringar och investeringar är det nödvändigt att det lyfts till 
överordnad chef för att behandlas i ett kommunövergripande perspektiv. 
 
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-08  

 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 
tjänstemannaförslaget. 
 
Bakgrund 
 
Eftersom granskningen omfattar ett väldigt stort område har även kommentarer direkt kopplade till de 
specifika frågor som revisionens granskning besvarar i sin bedömning, utarbetats. 

 
Revisionsgranskningens bedömning utifrån de specifika frågorna: 
 
Revisonsfråga 
Har Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 införts? 
 
Revisionens bedömning 
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. 
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Kommentar:  
Organisationen har under en längre tid arbetat hårt för att införa AFS 2015:4 i den ordinarie 
verksamheten.  
 
Det är helt riktigt att chefer har signalerat att arbetsbelastningen har varit och är hög. Det beror till stor 
del på att den ekonomiska situationen i kommunen är mycket ansträngd, vilket i sin tur ställer extra 
höga krav att samtliga chefer gör prioriteringar som sänker kostnaderna i förhållande till befintlig 
budget. Konsekvenserna av det ekonomiskt utsatta läget är att medarbetarna känner av situationen, 
vilket i sin tur innebär en ökad belastning på chefskollektivet. Det är i första hand en 
kommunikationsfråga som är väldigt svår. En annan orsak till den höga arbetsbelastningen för chefer 
är hur staten styr kommunsektorn. Kraven har under de senaste åren ökat dramatiskt i form av allt fler 
inspektioner och allt fler riktade statsbidrag, vilket i sin tur ökar det administrativa åtagandet för 
samtliga chefer. Resultatet av detta är att cheferna i allt högre utsträckning utför handläggaruppgifter 
parallellt med sitt uppdrag att leda sin personal. Lösningen är givetvis att tillföra resurser, men det 
tillåter inte den ekonomiska situationen. 
 
HME- enkäten är inte en medarbetarundersökning, vilket vid ett flertal tillfällen har framförts till 
revisionen. Det är ett sätt för kommunen att på ett enkelt sätt verifiera den stämning och de 
upplevelser som råder på olika arbetsplatser. De slutsatser som kommun- och avdelningschefer har 
dragit, baserat på de senaste årens HME-enkäter, är att målstyrningskedjan och ledning/styrning 
behöver utvecklas. Det är ett löpande arbete som pågår i hela organisationen. 
 
Revisionen ställer sig tveksam till om kommunen har ändrat arbetssätt i den omfattning som krävs, 
sett utifrån föreskriftens intentioner. Det är givetvis en bedömningsfråga, men organisationen arbetar 
kontinuerligt med frågan utifrån de förutsättningar som råder. Arbetet kommer att fortgå, bland annat 
genom att föreskriftens intentioner är levande vid arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och 
ledningsgrupper. 
 
Revisonsfråga 
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?  
 
Revisionens bedömning 
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. 
 
Kommentar: 
Kommunen delar revisionens bedömning att rutiner finns och rutiner ständigt vidareutvecklas på alla 
nivåer i syfte att främja en god arbetsmiljö. I rådande stund sker en omfattande översyn av befintliga 
skyddsområden i nära dialog med de fackliga organisationerna. En kompetensförsörjningsplan håller 
på att tas fram. Syftet med denna plan är bland annat att identifiera olika åtgärder för att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla personal. 
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HME-enkäten, som inte är en medarbetarundersökning, bygger på nio olika standardiserade frågor 
som är framtagna av SKL. Kommunens strategi för att hantera upplevd fysisk och psykisk arbetsmiljö 
är att det ska vara en stående punkt på arbetsplatsträffarna och att frågeställningar, kopplade till 
psykisk arbetsmiljö, tas upp på de årliga skyddsronderna. I medarbetarsamtalen, som respektive chef 
genomför årligen, ingår också en punkt med fokus på arbetsmiljön på individnivå. Den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön har, efter införande av AFS 2015:4, en mer central roll i uppföljningen av 
arbetsmiljön. 
 
Revisonsfråga 
Planeras åtgärder på ett systematiskt sätt utifrån resultaten i medarbetarundersökningar, information 
från företagshälsovården och fackliga organisationer mm?  
 
Revisionens bedömning 
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. 
 
Kommentar: 
Kommunen delar till viss del revisionens bedömning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
en övergripande nivå. Uppföljning genomförs på en övergripande nivå avseende rapporterade 
arbetsskador/tillbud/riskobservationer, skyddsronder och företagshälsovårdens statistik men det 
upprättas inte en skriftlig handlingsplan. I dagsläget genomförs en uppföljning av rapporterade 
arbetsskador/tillbud/riskobservationer minst åtta gånger per år vid central samverkansgrupp 
tillsammans med de fackliga organisationerna. En årlig sammanställning tas också fram. 
Skyddsronderna sammanställs och behandlas på såväl CSG som kommunchefens ledningsgrupp och 
därefter vidtas åtgärder utifrån de slutsatser som dras. Företagshälsovården tillhandahåller statistik till 
kommunen – statstiken analyseras av personalspecialist och kommuniceras på kommunchefens 
ledningsgrupp. HME-enkäten analyseras, men återigen är det väsentligt att påtala att det inte är en 
medarbetarundersökning. Idag finns det ett flertal medarbetare som framför synpunkter att befintlig 
HME-enkät överanalyseras. 
 

  



 
 

   
 
 
 
 
 

 

Sida 6 av 7 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Datum: 2018-11-08 
Handläggare: Henrik Kvist 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
 

Diarienr: 2018/537  02 
E-post: henrik.kvist@bracke.se 

 

 

Resultaten i HME-enkäten är helt riktigt lägre i Bräcke kommun jämfört med flertalet andra kommuner 
som redovisar enkäten i Kolada (Kommuner och landstings databas). Den analys som organisationen 
har gjort är framförallt att kommunikation samt ledning och styrning generellt behöver förbättras i 
organisationen. Det är ett pågående och löpande arbete som kommer att fortgå under lång tid. 
Kommunens kommentar till slutsatsen att vidtagna åtgärder är otillräckliga är att det ytterst är en 
prioriteringsfråga utifrån de rådande förutsättningar som föreligger. Det pågår ett ganska omfattande 
arbete som syftar till att vidareutveckla arbetsmiljön, men det tar tid och behöver sättas in i ett större 
sammanhang. 
 
Enheterna arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. I detta arbete har det under de senaste åren 
gjorts omfattande insatser för att hantera de långa sjukfallen. Arbetet har varit framgångsrikt och 
respektive chef har fått stöd från personalfunktionen. I ett flertal fall har det framkommit att det funnits 
behov att fördjupa insatserna på olika enheter, vilket har gjorts i form av OSA-kompasser som därefter 
har fördjupats inom de aktuella problemområden som har blivit identifierade. I detta sammanhang har 
vård- och omsorgsavdelningen, där ett omfattande förändringsarbete pågår, prioriterats. Fokus håller 
successivt på att styras om så att respektive enhet arbetar mer intensivt med korttidsfrånvaron. 
 
I organisationen är det fastställt att frågor, som enheten inte har mandat eller befogenheter att 
hantera, ska lämnas vidare till överordnad chef, för sammanställning, analys och prioritering av 
åtgärder. Den bedömning som framkommit i revisionsrapporten, det vill säga att det inte sker, är inte 
en bild som organisationen känner igen. Det kan i enstaka fall uppstå brister i kommunikation. Den 
vanligaste bristen är att enheten går förbi överordnad chef och tar direktkontakt med till exempel 
fastighetsägaren (teknik- och infrastrukturavdelningen). En sådan direktkontakt blir väldigt lätt fel och 
resultatet är att det skapar frustration hos båda parter.  
 
Revisonsfråga 
Följs åtgärderna upp och utvärderas?  
 
Revisionens bedömning 
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. 
 
Kommentar: 
Revisionens bedömning i denna fråga är felaktig, vilket troligen beror på att kommunikationen 
avseende underlag som revisionen tagit del av inte har fungerat. I samband med de årliga 
skyddsronderna upprättar varje enhet ett dokument där det görs en riskbedömning kopplat till 
eventuella arbetsmiljöproblem. Det skapas en handlingsplan där åtgärder, ansvarig, tidsaspekt och 
uppföljning tas fram för varje arbetsmiljöproblem. Skyddsronden (som alltså innehåller riskbedömning 
och handlingsplan) skickas in till personalfunktionen som gör en sammanställning. 
 
Kontentan av ovanstående är att organisationen anser att den följer upp och utvärderar de behov som 
framkommer på ett systematiskt sätt. I de fall behovet av åtgärder inte inryms i enhetens mandat och 
befogenheter hanteras åtgärderna av överordnad chef/på en övergripande nivå. Det kan till exempel 
handla om åtgärder som kräver omfattande investeringar i befintliga lokaler. 
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Revisonsfråga 
Samordnas de aktiviteter som genomförs mellan kommunens funktioner?  
 
Revisionens bedömning 
Vi bedömer att de aktiviteter som genomförs samordnas mellan kommunens funktioner på ett 
godtagbart sätt genom dess personalfunktion. 
 
Kommentar: 
Det finns egentligen inget behov att ytterligare kommentera revisionens bedömning. Det pågår givetvis 
ett löpande arbete att vidareutveckla samordningen inom organisationen. 
 
Revisonsfråga 
Finns rutiner att upptäcka och motverka diskriminerande särbehandling?  
 
Revisionens bedömning 
 
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. 
 
Kommentar: 
Organisationen kommer att vidareutveckla rutinerna för att upptäcka och motverka diskriminerande 
särbehandling, utifrån den diskriminerings- och likabehandlingsplan som kommunfullmäktige 
fastställde den 25 oktober 2018.  
 
 
Henrik Kvist    Camilla Samuelsson 
Chef personal- och ekonomienheten  Avdelningschef 
 
 
 
Utdrag till revisionen (tjänstemannaförslaget ska bifogas) 
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