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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
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Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
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2 Inledning  
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete framgår i AFS 2001:1.  
I vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ingår ett 
antal centrala aktiviteter som berör undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Hjulet symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med 
återkommande aktiviteter. I Arbetsmiljöverkets vägledning kring Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid 
och kränkande särbehandling. 
Enligt Arbetsmiljöverket är antalet arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till 
arbetsskador är fortfarande belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar 
beroende på psykiska och organisatoriska faktorer ökar mest.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
socialnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen och vill med granskningen bedöma om nämnden vidtar åtgärder för att 
leva upp till lagens krav och föreskrifter på området.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten äldreomsorg 
utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:  

- Finns ändamålsenliga mål och styrdokument som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete? 

- Finns det en tydligt upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning från nämnd till 
olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

- Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa? 

- Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena, speciellt utifrån de 
händelser som påverkat verksamheten under året (pandemin)? 

- Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten 
avseende såväl den fysiska, organisatoriska som psykosociala arbetsmiljön? 
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- Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas 
omedelbart? 

- Finns en tillfredställande rapportering och redovisning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inklusive rapportering av inträffade olyckor och tillbud? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete med 
fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö. Orsaker till en eventuellt dålig 
arbetsmiljö, såsom bristande ledarskap, beaktas ej. Granskningen kommer ha särskilt 
fokus på verksamheter inom särskilt boende och hemvård. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt huruvida nämnden följer:    

- Kommunallagen 6 kap. 6 § 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
- Övriga nämndmål, policys och handlingsplaner med bäring på nämndens 

arbetsmiljöarbete  

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser socialnämnden. Kommunstyrelsen ingår som en övergripande del 
i granskningen avseende de processer, riktlinjer och rutiner som berör kommunens 
övergripande SAM-arbete. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av reglementen, årsredovisning 2020, budget 2021, 
samverkansavtal, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

- Intervjuer med HR-chef, HR-utvecklare/specialist, tillförordnad socialchef, 
enhetschefer för hemvården, enhetschefer för särskilt boende, socialnämndens 
presidium samt urval av fackliga representanter/huvudskyddsombud. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att kontrollera fakta i rapporten.  



 

 7 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 
 2021-08-17 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål, styrdokument och riktlinjer  

3.2 Mål 
Bland kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2021–2023 finns inga mål som 
specifikt berör kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Av socialnämndens 
nämndspecifika mål finns inte heller några mål som har direkt bäring på 
socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete. 2019 upprättades en arbetsmiljöplan 
för socialnämnden och i den framgår tre målsättningar för socialnämndens 
arbetsmiljöarbete. Målsättningarna är direkt hämtade från målsättningarna som 
beslutats av kommunfullmäktige genom Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy, se avsnitt 
3.3.1. Motsvarande arbetsmiljöplan har vid tidpunkten för granskningen inte 
framarbetats för 2020 eller 2021.  
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av målsättningar för 2021 års 
arbetsmiljöarbete för de särskilda boendena och för ett hemvårdsområde. 
Målsättningar berör bland annat att arbeta förebyggande mot smittspridning och följa 
hygienrutinerna, uppnå en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, att samtliga 
yrkesgrupper ska erbjudas APT och att den fysiska arbetsmiljön ska förbättras. 
Huvuddelen av målsättningarna är direkt hämtade från arbetsmiljöpolicyn. Se bilaga 2 
för komplett översikt över de särskilda boendenas och hemvårdsområdets mål för 2021 
års arbetsmiljöarbete.  

3.3 Arbetsmiljöpolicy och skriftliga rutiner  

3.3.1 Arbetsmiljöpolicy 
En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Åstorps kommun och beslutats av 
kommunfullmäktige1. Av policyn framgår ansvarsfördelningen avseende arbetsmiljön 
samt nio målsättningar som syftar till att skapa en god arbetsmiljö och förebygga 
ohälsa och olycksfall. Målen omfattar fyra områden av arbetsmiljöfaktorer - fysiska, 
psykiska, organisatoriska samt sociala faktorer: 

- Att uppnå en arbetsmiljö helt fri från kränkande särbehandling. 
- Att minska antalet medarbetare som har en ohälsa orsakad av stressrelaterade 

sjukdomar. 
- Att minska sjuktalen (totala sjukfrånvaron) och öka frisknärvaron. 
- Att minska antalet arbetsskador. 
- Chefer och arbetsledare med personalansvar inom kommunen ska ha 

förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare samt att ha tillräckliga 
kunskaper för att kunna förebygga ohälsosam arbetsbelastning. 

 
1 Senast beslutad av kommunfullmäktige 2017-10-30, § 149.  
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- Utveckla det hälsofrämjande arbete och öka antalet hälsofrämjande centrala 
åtgärder. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetets innehåll har klargjorts. Med detta 
menas att det ska vara klargjort vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 
prioriteras, förväntade resultat och arbetssätt.  

- Alla medarbetare ska känna en känsla av sammanhang där medarbetarna ska 
känna att det finns en hanterbarhet, begriplighet och en meningsfullhet i sin 
arbetssituation och sitt arbete. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetsbelastningen är hanterbar samt att det 
finns påverkansmöjligheter och tillräckliga resurser för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna och de krav som ställs på arbetet. 

Vidare framgår en övergripande beskrivning av hur årlig uppföljning av SAM ska 
genomföras.  

3.3.2 Övriga skriftliga rutiner 
HR-avdelningen har upprättat en skriftlig rutin för undersökning, riskbedömning och 
handlingsplan2. Av rutinen framgår metoderna för undersökning av 
arbetsförhållandena, riskbedömning (Suntarbetslivs3 särskilda blankett används för 
upprättande av riskbedömning och handlingsplan), upprättande av åtgärdsförslag samt 
uppföljning.   
Utöver detta har rutiner för redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
framarbetats inklusive blankett för uppföljning. En rutin avser förvaltningsnivå4 och en 
rutin avser områdesnivå5. Vidare finns en rutin för hur skyddsronder ska genomföras6 
och en rutin gällande företagshälsovården. Av rutinen gällande företagshälsovården 
framgår bland annat hur företagshälsovården ska användas och beställas, 
tjänsteöversikt, vad som ingår i avtalet gällande exempelvis tillgänglighet och 
kompetens samt kostnadsfördelning.  
Med anledning av Coronapandemin har HR-avdelningen upprättat en rutin för anmälan 
av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av Coronavirus i arbetet7. Av rutinen 
framgår hur arbetstagarna anmäler tillbud i samband med exponering av smitta i KIA8. 
Utöver rutinen har HR-avdelningen även framarbetat en guide för riskbedömning med 
anledning av Coronaviruset9. Av guiden framgår vem som ska delta i riskbedömningen 
och hur riskbedömningen ska genomföras.  

 
2 Daterad 2019-04-22.  
3 Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR 
samt Sobona och tillhandahåller utbildning och verktyg avseende arbetsmiljö.  
4 Ej daterad.  
5 Ej daterad. 
6 Daterad 2016-09-06.  
7 Daterad 2021-02-05.  
8 System för anmälan av arbetsskador och tillbud.  
9 Daterad 2020-03-26.  
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Vidare har HR-avdelningen framarbetat ett årshjul över kommunens löpande HR-
processer som utgör ett stöd för cheferna i de HR-relaterade arbetsuppgifter som 
återkommer årligen.  
Det pågår ett arbete inom HR-avdelningen med att se över kommunövergripande 
styrdokument, inklusive arbetsmiljöpolicyn, i syfte att få dem att på ett tydligare sätt 
knyta an till kommunens nya styr- och ledningsmodell som började gälla vid årsskiftet 
2020/2021. Enligt HR-chefen framgår policy, riktlinje och rutin i samma styrdokument 
vid tidpunkten för granskningen, vilket av HR-chefen inte bedöms som fullt 
ändamålsenligt och tydligt. 

3.4 Lokalt samverkansavtal  
Ett samverkansavtal10 har tecknats mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna i enlighet med FAS 0511. Avtalet förhandlades fram under 
2012 i samförstånd mellan parterna. Vid tidpunkten för granskningen håller befintligt 
samverkansavtal på att omförhandlas.  

3.5 Bedömning  
En arbetsmiljöpolicy finns upprättad för Åstorps kommun som kommunfullmäktige 
antog i oktober 2017. Av policyn framgår nio kommunövergripande arbetsmiljömål. Vår 
bedömning är att arbetsmiljöpolicyn är ändamålsenlig och i stort sett motsvarar de 
lagstadgade krav som finns. Av granskningen kan vi dock konstatera att det saknas en 
systematisk uppföljning av kommunens arbetsmiljöpolicy och de mål som fastställts. Vi 
konstaterar att socialnämnden för 2021 inte har antagit nämndspecifika och konkreta 
arbetsmiljömål som är vägledande för det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Däremot har de särskilda boendena och ett 
av hemvårdsområdena upprättat arbetsmiljömål på enhetsnivå för 2021. 
Vi konstaterar att det finns ett antal rutiner avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som konkretiserar hur arbetet kring SAM ska bedrivas. Åstorps 
kommun nyttjar även rutiner och mallar från Suntarbetsliv. Sammantaget gör vi dock 
bedömningen att det finns ett behov för kommunstyrelsen att förtydliga hur 
arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra. Vi ser även ett värde av 
att kommunstyrelsen skapar en tydlig sammanhållen bild kring hur cheferna ska arbeta 
med den årliga SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur förvaltningarna 
arbetar med SAM. Eftersom det är cirka fyra år sedan arbetsmiljöpolicyn reviderades 
gör vi bedömningen att policyn och tillhörande rutiner bör ses över. För att stärka 
nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete och de insatser som görs, ser vi ett behov 
av att arbetsmiljöpolicyn utgör en mer integrerad del i nämndens styr- och 
ledningssystem. 

 
10 Daterat 2012-10-01. 
11 Cirkuläret Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och 
regioner. 
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3.6 Roll- och ansvarsfördelning  
I kommunstyrelsens reglemente12 framgår att styrelsen är kommunens centrala organ 
för den personaladministrativa verksamheten. Kommunstyrelsens personalutskott 
bereder ärenden som handlar om kommunens personalpolitik och arbetsgivarfunktion. 
Personalutskottet svarar, utifrån den av kommunfullmäktige fastlagda personalpolitiken 
och kommunstyrelsens direktiv, för kommunens samlade arbetsgivarfunktion och 
personalpolitik.  
Av intervjuerna framgår att i Åstorps kommun har varje nämnd ett arbetsmiljöansvar 
och nämnden fördelar sedan uppgifter till förvaltningschef. Av socialnämndens 
reglemente framgår inga skrivningar som har bäring på personal eller arbetsmiljö eller 
fördelning av uppgifter av uppgifter i SAM-arbetet.  Enligt arbetsmiljöpolicyn har 
kommunstyrelsen och nämnderna huvudansvaret för arbetsmiljön i Åstorps kommun 
och fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef. Dock har 
kommunstyrelsen och nämnderna fortsatt ett ansvar att följa upp verksamheten och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande mål, regler, riktlinjer och rutiner. Chefer 
och arbetsledare med personalansvar ansvarar för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån gällande mål, regler riktlinjer och rutiner. De ansvarar 
för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och de risker som finns 
identifieras och bedöms, samt att de åtgärder som krävs för att uppnå en god 
arbetsmiljö vidtas. 

3.6.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Enligt AFS 2001:1 ska det finnas en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Av socialnämndens delegationsordning13 framgår att beslut avseende att organisera 
uppgifter kring nämndens arbetsmiljöansvar (övergripande) är delegerat till 
förvaltningschef. Vidare framgår att beslut avseende att organisera uppgifter kring 
nämndens arbetsmiljöansvar per verksamhetsområde och enhet är delegerat till 
verksamhetschef. Detta enligt vidaredelegering av förvaltningschef. I en kommentar till 
delegationsordningen framgår att det alltid är nämnden som bär ansvaret för 
verksamheten och på så vis kan enbart uppgifter delegeras. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras skriftligt och individuellt utifrån en särskild 
blankett, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Förvaltningarna sköter utifrån nämndens 
arbetsmiljöansvar fördelningen av arbetsmiljöuppgifter självständigt men HR-
avdelningen finns tillgänglig som stöd vid behov. HR-avdelningen är av uppfattningen 
att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är välfungerande inom kommunens 
förvaltningar.  
Av intervjuerna framgår att tillförordnad socialchef har tagit emot fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschefen och att både enhetscheferna för 
hemvården och enhetscheferna för särskilt boende har fått arbetsmiljöuppgifter 
tilldelade när de tillträdde som chefer.  

 
12 Senast beslutat av kommunfullmäktige 2019-08-26, § 117.  
13 Senast beslutad av socialnämnden 2020-11-19.   
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3.6.2 Bedömning 
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy har kommunstyrelsen och nämnderna 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunen och fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
respektive förvaltningschef. Av socialnämndens reglemente framgår dock inte 
nämndens arbetsmiljöansvar och ansvar att fördela uppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket vi bedömer bör framgå för att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet. Av socialnämndens delegationsordning 
framgår däremot tydligt att nämndens arbetsmiljöansvar är delegerat till 
förvaltningschefen, som i sin tur delegerar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetens 
chefer.  
I kommentarerna till AFS 2001:1 klargörs att uppgiftsfördelning inte innebär att 
delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid kvar på 
arbetsgivaren som ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar 
och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att arbetsgivaren, i detta fall socialnämnden, 
fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt 
lagar och föreskrifter. På så vis gör vi bedömningen att socialnämnden se över om 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter bör lyftas ur socialnämndens delegationsordning för 
att klargöra roll- och ansvarsfördelning.  
Vi bedömer att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i praktiken bedöms fungera 
tillfredsställande.  

3.7 Kunskaper och resurser  

3.7.1 Arbetsmiljöutbildning  
Under våren 2021 genomfördes en digital utbildning avseende arbetsmiljö för 
kommunens samtliga chefer. Utbildningen köptes via företagshälsovårdsavtalet med 
Previa och ambitionen är att utbildningen ska genomföras vart tredje år. HR-
avdelningen gör bedömningen att innehållet avseende arbetsmiljö i utbildningen är på 
en god nivå men det finns önskemål om större anpassning till kommunens egna 
riktlinjer/policyer. Av intervjuerna framgår att det har gått cirka ett år mellan det att en 
av enhetscheferna för hemvården tillträdde sin tjänst och sedan genomförde 
arbetsmiljöutbildningen, vilket uppges till stor del bero på Coronapandemin. 
Vidare har Suntarbetsliv framarbetat en utbildning som HR-avdelningen har ambition 
att nyttja i framtiden. Utöver detta har socialnämnden köpt in en utbildningsportal som 
kan omarbetas till att utgöra en kommunövergripande utbildningsportal, där bland 
annat arbetsmiljöutbildning ingår. HR-chefen betonar vikten av kontinuerlig utbildning 
för att tillse att chefernas kompetens inom området är uppdaterad. Således har HR-
avdelningen som ambition att genomföra mindre utbildningsinsatser, exempelvis 
ledarskapscafé, i syfte att hålla cheferna löpande uppdaterade avseende chefsrollen. 
HR-avdelningen och ekonomiavdelningen driver även frågan avseende individuella 
chefsintroduktioner.    
Under 2020 genomfördes ett ledarutvecklingsprogram med en föreläsningsserie på 
olika teman, exempelvis personal och det svåra samtalet, för samtliga chefer i 
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kommunen. Enligt enhetscheferna för hemvården var det dock varierande kvalitet på 
föreläsningarna.  

3.7.2 Stödfunktioner  

3.7.2.1 HR-avdelningen  
HR-avdelningen utgör en stödfunktion till verksamheterna i frågor som rör förhållandet 
mellan medarbetare och arbetsgivare, dvs. alltifrån rekrytering, lönesättning, och 
anställningsvillkor till arbetsmiljö, samverkan och jämställdhetsfrågor. HR-avdelningen 
består vid tidpunkten för granskningen av tre HR-utvecklare/specialister samt HR-chef. 
HR-avdelningen har en egen HR-sida på kommunens intranät där ovan beskrivna 
stödmaterial kopplat till SAM samt flödesschemat nedan avseende kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete framgår.  

Enligt tillförordnad socialchef har äldreomsorgen under 2020 löpande fått stöd från HR-
avdelningen gällande upprättande av riskbedömningar kopplat till pandemin och 
anmälan till Arbetsmiljöverket. Enhetscheferna för hemvården uppger att HR-
avdelningen bjuds in när det finns behov av stöd, exempelvis i samband med 
lönerevision. Enhetscheferna för särskilt boende lyfter att de får ett bra stöd från HR-
avdelningen avseende sammanställning av personalens sjuktal. Exempelvis deltar HR-
avdelningen i rehabsamtal och handlingsplaner upprättas i samarbete med HR-
avdelningen. Enhetscheferna gör även bedömningen att stödet från HR-avdelningen 
varit fullgott under Coronapandemin.  

3.7.2.2 Företagshälsovård  
Företagshälsovården är en expertresurs som kan användas i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet. I avtalet med Previa ingår 
hälsofrämjande insatser, exempelvis frågor som rör det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och förebyggande insatser, exempelvis råd och stöd i frågor som rör 
den fysiska arbetsmiljön. Vidare ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering och 
anpassning.  
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Det är ansvarig chef eller arbetsledare med personalansvar som är beställare av 
Previas tjänster. Medarbetare kan inte själv beställa tjänster av Previa. Beställningar 
som är på gruppnivå eller organisatorisk nivå ska alltid kommuniceras med HR-
avdelningen. Kostnader för ärenden på individnivå, exempelvis olika tjänster inom 
rehabilitering och anpassning, belastar verksamhetens budget. Kostnader för tjänster 
på organisationsnivå och kommunövergripande insatser belastar HR-avdelningens 
centrala budget. 
En ny upphandling av företagshälsovård ska genomföras under 2021 och ambitionen 
är enligt uppgift att inkludera arbetsmiljöutbildning i upphandlingen. 

3.7.3 Bedömning 
Sammantaget gör vi bedömningen att det i huvudsak finns tillräckliga kunskaper och 
resurser för att upprätthålla en god arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa. HR-
avdelningen ansvarar för initiering och genomförande av arbetsmiljöutbildningar för 
kommunens chefer och skyddsombud. Senaste arbetsmiljöutbildningen genomfördes 
under våren 2021, däremot finns ingen fast rutin kring hur ofta arbetsmiljöutbildning ska 
tillhandahållas. Vidare konstaterar vi att det inte finns något krav på chefer att genomgå 
arbetsmiljöutbildning innan tilldelning av arbetsmiljöuppgifter sker, vilket vi anser ska 
ställas. 

3.8 Rutiner  
I mallen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter framgår de arbetsmiljöuppgifter som 
mottagaren ansvarar för att genomföra. Det avser bland annat att:  

- Tillse att anmälan om arbetsskada eller tillbud sker enligt de rutiner som finns.  
- Tillse att medarbetarna erhåller information om kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete, vilka policys och rutiner som finns samt var de finns 
tillgängliga. 

- Tillse att chefer/arbetsledare, medarbetare och 
huvudskyddsombud/skyddsombud/elevskyddsombud ges kontinuerlig 
arbetsmiljöutbildning.  

- Genomföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön (t.ex. skyddsronder). 
- Tillse att riskbedömningar genomförs och dokumenteras när sådana behövs 

eller krävs för att bedöma om det finns risk för ohälsa eller olycksfall.  
- Tillse att handlingsplaner skrivs för de risker som framkommer och ska 

åtgärdas. 
- Regelbundet följa upp arbetsmiljön genom att lyfta och diskutera 

arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  
- Årligen genomföra medarbetarsamtal.  

3.9 Undersökning av arbetsförhållanden 
Enligt HR-chefen säkerställer HR-avdelningen att de kontinuerliga undersökningarna 
av arbetsförhållandena inom ramen för SAM löpande genomförs i förvaltningarna, 
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exempelvis skyddsronder, men konstaterar att dokumentationen av SAM och vilka 
mallar som används för uppföljning skiljer sig åt mellan verksamheterna.  

3.9.1 Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT)  

3.9.1.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården uppger att det till viss del har varit svårt att hinna med 
samtliga medarbetarsamtal, framförallt under pandemin då medarbetarsamtalen enligt 
uppgift ibland behövt bortprioriteras för att klara av den dagliga verksamheten. 
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för cirka 35 medarbetare vardera. 
Tillförordnad socialchef lyfter däremot fördelen med att enhetscheferna för hemvården 
har sina kontor i lokalerna som hemvårdsgrupperna utgår ifrån, vilket uppges främja 
uppföljning av arbetsmiljön inom ramen för det dagliga samtalet. 
Enhetscheferna för hemvården genomför APT en gång i månaden och arbetsmiljö är 
enligt uppgift en stående punkt på agendan.  

3.9.1.2 Särskilt boende  
Medarbetarsamtal genomförs inom verksamheten särskilt boende en gång om året. 
Utöver detta genomförs ytterligare medarbetarsamtal vid behov. Enhetscheferna för 
särskilt boende använder sig av HR-avdelningens checklista vid genomförande av 
medarbetarsamtal där det framgår att arbetsmiljö ska behandlas, både utifrån fysiska 
och sociala aspekter. 
APT genomförs var fjärde vecka med respektive grupp inom de särskilda boendena 
och arbetsmiljö uppges vara en stående punkt på dagordningen.  

3.9.2 Riskbedömningar 
Av Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy framgår att chefer och arbetsledare med 
personalansvar ansvarar för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och 
de att risker som finns identifieras och bedöms samt att de åtgärder som krävs för att 
uppnå en god arbetsmiljö vidtas. 

3.9.2.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården genomförde i april 2020 en gemensam riskbedömning 
utifrån pandemin tillsammans med ett antal medarbetare. Även den psykosociala 
arbetsmiljön inkluderades utifrån den oro som pandemin medförde. Utifrån 
riskbedömningen identifierades ett antal åtgärder och en ansvarig utsågs till respektive 
åtgärd. Riskbedömningen följdes upp i oktober 2020. Riskbedömningen sattes upp på 
anslagstavlan i lokalen som hemvårdsgrupperna utgår ifrån. Även nya rutiner och 
veckobrev kopplat till pandemins utveckling har löpande publicerats på anslagstavlan, i 
syfte att hålla personalen informerade. Enhetscheferna för hemvården har teamledare 
och chefsstöd som stöttar i att förmedla viktig information avseende pandemin till 
medarbetarna. 
Extra personal har anställts som vikarier från december och tre månader framåt i syfte 
att hantera bemanningen under pandemin. Vid hemtagning från sjukhusen förekommer 
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det att brukarna har konstaterad Covid och i dessa fall har enhetscheferna för 
hemvården fått avsätta ett team på cirka fyra personer som enbart besöker den 
enskilde smittade brukaren. Under pandemins mest intensiva fas fanns ett Covidteam 
som enbart hanterade dessa smittade brukare. Vid tidpunkten för granskningen har 
Covidteamet upplösts. Vid konstaterad smitta måste medarbetare således lånas mellan 
grupperna för att skapa temporära Covidteam.  
Tillförordnad socialchef gör bedömningen att cirka 75–80 % av medarbetarna inom 
äldreomsorgen har valt att vaccinerat sig. Timvikarierna som ska arbeta sommaren 
2021 erbjuds dos 1 inför sommaren. 

3.9.2.2 Särskilt boende  
De särskilda boendena har i oktober 2020 framarbetat en gemensam riskbedömning 
kopplat till Coronapandemin tillsammans med medarbetarna. Av riskbedömningen 
framgår riskkälla, riskbedömning, åtgärd, ansvarig, tidplan och datum för uppföljning. I 
övrigt genomförs riskbedömningar enligt uppgift när en förändring av arbetsmiljön sker, 
exempelvis inför en organisatorisk förändring. Inom demensboendet genomförs även 
riskbedömningar kopplat till hot och våld när en brukare uppvisar våldsbenägenhet. I 
intervju med de fackliga representanterna framgår dock att de har fått indikationer från 
de fackliga ombuden i verksamheten att det förekommer att riskbedömningar inte 
genomförs inför samtliga organisationsförändringar. 
Mallarna för dokumentation av riskbedömning och skyddsrond är uppbyggda så att 
identifierad risk, riskbedömning, planerade åtgärder, ansvarig, tidplan och tidpunkt för 
uppföljning ska fyllas i. På så vis upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder 
som inte vidtas omedelbart efter genomförd riskbedömning eller skyddsrond, vilket vi 
inom ramen för granskningen har kunnat verifieras. Riskbedömningarna och 
handlingsplanerna följs enligt uppgift upp inom ramen för LOSAM14.  

3.9.3 Skyddsronder 
Enligt kommunens rutin för skyddsronder ska respektive chef/arbetsledare tillse att två 
skyddsronder genomförs årligen tillsammans med medarbetarna och berört 
skyddsombud - en fysisk skyddsrond och en social skyddsrond. Suntarbetslivs 
checklista för fysisk arbetsmiljö och checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö 
ska användas vid genomförande av skyddsronder.   
Skyddsronder genomförs en gång per år inom särskilt boende. Enhetscheferna för 
särskilt boende presenterar på LOSAM att skyddsronder ska genomföras och bokar 
sedan en tid med ansvariga skyddsombud. Därefter genomförs ett möte då samtliga 
frågor gås igenom och en handlingsplan upprättas. Inom ramen för skyddsronderna 
hanteras även arbetsmiljön inom enskilda brukares rum utifrån genomförd 
riskinventering. Resultatet av skyddsronderna presenteras sedan på APT. Inom ramen 
för granskningen har vi tagit del av dokumentationen av genomförda skyddsronder 
gällande fysisk arbetsmiljö och kränkande särbehandling.  

 
14 Lokal samverkansgrupp.  
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3.9.4 Medarbetarundersökning  
I kommunens arbetsmiljöpolicy framgår att HR-avdelningen ansvarar för att en 
medarbetarundersökning genomförs regelbundet. I kommunens årsredovisning för 
2020 beskrivs att ”Inte heller under 2020 har det genomförts en 
medarbetarundersökning i kommunen för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå”. Under pandemin diskuterades 
genomförande av en medarbetarundersökning enligt uppgift i koncernledningsgruppen. 
Dock togs ett beslut om att inte genomföra en undersökning under 2020 på grund av 
den höga arbetsbelastningen. 
Däremot genomförs vid tidpunkten för granskningen en medarbetarundersökning för 
2020 med fokus på HME15-frågorna. Sista svarsdag var i april och planen är att 
presentera resultatet för kommunstyrelsen innan sommaren 2021. Enligt HR-
avdelningen har en kommunövergripande medarbetarundersökning inte genomförts i 
Åstorps kommun sedan 2015. Vidare ska HR-avdelningen initiera en OSA16-
undersökning i chefsleden utifrån pandemins påverkan på bland annat sjukskrivning, 
arbetsbelastning och rekrytering. Undersökningen utgår ifrån Suntarbetslivs OSA-
enkät.  

3.9.5 Bedömning 
Av granskningen framgår att regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena 
löpande sker under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal. Vidare undersöks arbetsförhållandena genom den 
kommunövergripande medarbetarenkäten som återinförts våren 2021 för att undersöka 
arbetsförhållandena under 2020. Risker diskuteras löpande inom verksamheterna 
utifrån resultatet av de kontinuerliga undersökningarna av arbetsförhållandena. Vi 
konstaterar att skyddsrond genomförs en gång per år inom flertalet granskade enheter, 
som i huvudsak fokuserar på de fysiska aspekterna av arbetsmiljön, vilket inte är i linje 
med kommunens rutin att två skyddsronder ska genomföras årligen, en fysisk 
skyddsrond och en social skyddsrond. Av intervjuerna framgår vidare att det inom 
hemvården förekommer att medarbetarsamtal bortprioriteras för att klara av den 
dagliga verksamheten. På så vis gör vi bedömningen socialnämnden i högre 
utsträckning bör förvissa sig om att arbetsmiljön löpande undersöks, genom årliga 
medarbetarundersökningar, genomförande av sociala skyddsronder och årliga 
medarbetarsamtal.  
Av genomförd granskning kan vi konstatera att dokumentationen avseende de löpande 
undersökningarna av arbetsmiljöförhållandena och vilka mallar som används skiljer sig 
åt mellan äldreomsorgens verksamheter. På så vis är det av vikt att kommunstyrelsens 
styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligare genom renodling av 
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer, rutiner och mallar avseende SAM.  
Av arbetsmiljölagens 3 kap. framgår att det är arbetsgivarens uppgift att fortlöpande 
inventera riskerna i verksamheten. Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska det 
ske en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön, en bedömning av identifierade risker 

 
15 Hållbart medarbetarengagemang.  
16 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 



 

 17 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
 
 2021-08-17 

samt vidtagande av åtgärder. Vi noterar att det under Coronapandemin har genomförts 
riskbedömningar inklusive upprättande av handlingsplan inom äldreomsorgen. Under 
ordinarie omständigheter finns däremot ingen etablerad rutin att systematiskt 
genomföra och dokumentera riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda 
undersökningar av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. 
Vi konstaterar genom befintliga mallar säkerställs att det upprättas skriftliga 
handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart efter genomförd 
riskbedömning eller skyddsrond. Detta eftersom mallarna, om de är korrekt ifyllda, 
mynnar ut i en handlingsplan där åtgärder, tidplan och ansvarig framgår. 

3.10 Samverkan 
Inom Åstorps kommun sker samverkan på tre nivåer. Kommunchefen är 
sammankallande till central samverkansgrupp (CESAM), förvaltningschef är 
sammankallande till samverkan på förvaltningsnivå (FÖSAM) och den lokala 
samverkan (LOSAM) är kopplat till respektive enhetschef. Samverkan på samtliga 
nivåer sker en gång i månaden. Vid tidpunkten för granskningen pågår som nämnts 
ovan en revidering av samverkansavtalet och en av HR-specialisterna/utvecklarna har 
utsetts till processägare i frågan. Processägaren har under pandemin arbetat med de 
fackliga företrädarna i syfte att upprätt ett nytt avtal inklusive rutiner.  
De fackliga representanterna lyfter att det finns en god täckning med fackliga 
representanter i äldreomsorgens verksamheter. Hemvården fick under hösten 2020 
fyra nya representanter och på särskilt boende finns en representant på respektive 
avdelning. Tillförordnad socialchef gör bedömningen att dialogen med de fackliga 
representanterna är välfungerande både inom CESAM och FÖSAM. Även 
enhetscheferna för särskilt boende uppger att det finns en bra dialog med de fackliga 
representanterna inom LOSAM. HR-avdelningen gör däremot bedömningen att 
samverkan vid tidpunkten för granskningen inte är fullt ändamålsenlig, exempelvis 
uppges att förändringar samverkas först när förslagen redan är färdigställda istället för 
på idéstadiet. HR-avdelningen upplever att detta inte är i enlighet med 
samverkansavtalet. 
Enligt intervjuade fackliga representanter har fackföreningarna under en längre tid 
aviserat att det finns behov av att revidera samverkansavtalet som senast reviderades 
2012. Detta eftersom fackföreningarna upplever att den lokala samverkan inom ramen 
för LOSAM inte är välfungerande. Inledningsvis anlitades en konsult för att revidera 
avtalet och i samband med detta bjöds enbart chefer in att delta i processen, vilket 
fackföreningarna har kritiserat. Gruppen som arbetar med revideringen har träffats en 
gång fysiskt då fackliga representanter och representanter från HR-avdelningen deltog. 
Därefter inträffade Corona och gruppen har sedan dess träffats en gång digitalt.  
De fackliga representanterna lyfter att på grund av att det nya samverkansavtalet inte 
är färdigställt saknas det vid tidpunkten för granskningen en gemensam syn på 
samverkansavtalet. Vidare upplever de fackliga representanterna att de inte är 
informerade om var i processen kring revidering av samverkansavtalet kommunen 
befinner sig i dagsläget. Således ser de fackliga representanterna behov av ytterligare 
dialogmöte kring hur arbetet kring revideringen ska fortskrida. När det nya 
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samverkansavtalet är färdigställt ser de fackliga representanterna ett behov av en 
utbildningsinsats för enhetscheferna kring vilka frågor som ska samverkas.  
De fackliga representanterna uppger att LOSAM i huvudsak är ett informationsmöte 
från cheferna och för att utveckla samverkan stöttar fackföreningarna verksamheternas 
fackliga ombud i hur de kan driva olika frågor. Enligt de fackliga representanterna har 
fackföreningarna drivit på för att riskbedömningar kopplat till pandemin gällande 
skyddsutrustning skulle genomföras. De fackliga representanterna är vidare av samma 
åsikt som HR-avdelningen gällande att samverkan ofta sker när det finns färdiga 
förslag istället för under idéfasen.   
De fackliga representanterna gör vidare bedömningen att det finns vissa svårigheter att 
få ta del av protokoll från APT och riskbedömningar på alla nivåer. Av de 
riskbedömningar som de fackliga representanterna tagit del av kopplat till pandemin 
gör de bedömningen att riskbedömningarnas kvalitet varierar mellan enheterna.  
De fackliga representanterna gör däremot bedömningen att FÖSAM har fungerat bättre 
än LOSAM. FÖSAM karaktäriseras enligt uppgift av högt i tak och de fackliga 
representanterna upplever att de blir lyssnade på.  

3.10.1 Bedömning  
Vi konstaterar att nuvarande samverkansavtal är gällande från och med 2012. På så 
vis gör vi bedömningen att det är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att revidering 
av gällande samverkansavtal sker och att de fackliga representanterna fortsatt 
inkluderas i revideringsprocessen.  

3.11 Uppföljning och återrapportering  

3.11.1 Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn  
I avstämning med HR-chefen framgår att uppföljningsmallarna på kommunens intranät 
inte följer upp målen som specificeras i arbetsmiljöpolicyn på ett fullt ändamålsenligt 
sätt. HR-chefen uppger att under 2022 kommer målen att följas upp i Stratsys. Vid 
tidpunkten för granskningen har Stratsys modul avseende SAM upphandlats och 
implementering kommer genomföras under andra halvan av 2021. 

3.11.2 Tillbuds- och arbetsskaderapportering  
Samtliga medarbetare och chefer har tillgång till det digitala verktyget KIA, där 
medarbetarna rapporterar in arbetsskador och tillbud, vilket genererar en notis till 
enhetscheferna. Enhetscheferna ansvarar därefter för att utreda, tillsätta åtgärder och 
följa upp. Av rutinen för anmälan av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av 
Coronavirus i arbetet framgår att om en arbetstagare exponerats för smittämnen från 
Coronaviruset i samband med arbetet ska arbetstagaren även rapportera detta som ett 
tillbud i KIA. Ansvarig chef skickar sedan anmälan vidare till Försäkringskassan.  
Enhetscheferna för särskilt boende informerar medarbetarna om hur arbetsskade- och 
tillbudsrapportering går till via KIA löpande i veckobrev och på APT. Vidare har 
medarbetarna sett en film kring hur anmälan ska ske. Enhetscheferna gör 
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bedömningen att medarbetarna över lag är duktiga på att anmäla arbetsskador, tillbud 
och riskobservationer, men att det kan finnas ett mindre mörkertal som inte anmäls. 
Enhetscheferna för hemvården gör däremot bedömningen att samtliga arbetsskador 
och tillbud inte rapporteras i KIA. Antalet anmälningar i KIA under 2020 framgår i 
tabellen nedan.  
 

Förvaltning Riskobservation Tillbud Olycksfall Totalt 

Socialförvaltningen 16  

(varav 4 är 
relaterade till 

Coronasmitta) 

39 

(varav 4 är 
relaterade till 
Coronasmitta) 

47 102 

 
Av tabellen framgår att fyra anmälningar om riskobservationer och fyra anmälningar om 
tillbud var Corona-relaterade under 2020. Tillförordnad socialchef uppger att denne fått 
återkoppling från Arbetsmiljöverket att förvaltningen inte behöver skicka in fler 
anmälningar eftersom verksamheten under 2020 uppvisat att anmälningar hanteras på 
korrekt sätt. Under 2020 har det även förekommit anmälningar om stress och 
trakasserier i KIA. Enhetscheferna för hemvården uppger att det är en trend att fler och 
fler medarbetare anmäler ärenden kring stress.  
En sammanställning av antalet anmälda arbetsskador och tillbud genomförs i samband 
med den årliga uppföljningen av SAM. Anmälningarna i KIA är även enligt uppgift 
stående punkter på LOSAM och APT. Redovisning från KIA sker på FÖSAM var tredje 
månad. 
Åstorps kommun har köpt in ett nytt system för anmälan av tillbud. Detta i syfte att 
medarbetarna ska kunna anmäla fler varianter av tillbud, bland annat ur 
räddningstjänstsynpunkt och elevärenden. Implementering kommer enligt uppgift ske 
under andra halvan av 2021. 

3.11.3 Sjukfrånvaro  
Vid tidpunkten för granskningen följs sjuktalen upp genom dokument som finns 
tillgängliga på intranätet. Enligt tillförordnad socialchef pågår ett arbete med att 
tillgängliggöra uppföljning av sjuktalen i Stratsys. Sjuktalen kan vid tidpunkten för 
granskningen följas upp via Qlikview. Enhetscheferna har även Adato till stöd gällande 
sjukfrånvaron som skickar ut en notis till cheferna om en medarbetare exempelvis 
uppvisar hög korttidsfrånvaro. Notiserna påminner enhetscheferna om att boka in ett 
samtal, starta ett ärende och skapa en handlingsplan, vilket enhetscheferna bedömer 
utgör en trygghet. Enligt enhetscheferna för särskilt boende behandlas sjuktalen inom 
ramen för varje LOSAM. Sjukfrånvaron redovisas även i samband med 
månadsrapporten till socialnämnden.  
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3.11.4 Arbetsmiljöverkets inspektion  
Ett av kommunens särskilda boenden har under 2020 blivit granskat av 
Arbetsmiljöverket utifrån en konstaterad hög personalsmitta av Covid19 på 
arbetsplatsen. Utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn har det särskilda boendet upprättat en 
utredning som tillsänts Arbetsmiljöverket17. Av utredningen framgår händelseförloppet 
avseende smittade vårdtagare och personal samt en beskrivning av vidtagna åtgärder. 
Arbetsmiljöverket har begärt utredningar gällande arbetssjukdomar orsakade av 
Covid19 från ytterligare ett av de särskilda boendena. Arbetsmiljöverket vidtog enligt 
uppgift inga ytterligare åtgärder efter att ha mottagit utredningar kring tre fall av 
arbetssjukdom under december 2020. 

3.11.5 Årlig uppföljning och handlingsplaner  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen genomföras, vilken respektive förvaltning ansvarar för. HR-
avdelningen ansvarar för att en kommunövergripande uppföljning årligen sker.   
HR-avdelningens processägare för systematiskt arbetsmiljöarbetet sjukskrevs under 
våren 2020, vilket i kombination med Coronapandemin enligt uppgift har lett till att en 
del av arbetet avseende SAM har varit stillastående. Under pandemin diskuterades 
uppföljning av SAM i koncernledningsgruppen och ett beslut togs om att inte 
genomföra uppföljningen under 2020 på grund av den höga arbetsbelastningen under 
pandemin.  
HR-avdelningen har under våren 2021 begärt in den årliga uppföljningen av SAM från 
respektive nämnd i syfte att framarbeta en kommunövergripande sammanställning. En 
kommunövergripande sammanställning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
genomfördes senast 2015. HR-avdelningen har dock konstaterat att förvaltningarna 
arbetar utifrån olika tidplaner och per april 2021 har samtliga förvaltningar på så vis inte 
färdigställt uppföljningen. Således samarbetar HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen vid tidpunkten för granskningen för att upprätta ett uppdaterat 
årshjul, avseende de övergripande processerna, som ska fungera för alla nivåer inom 
organisationen. Uppföljningen av SAM kommer framöver genomföras i Stratsys.  
I samband med kartläggningen av förvaltningarnas uppföljning av SAM har HR-
avdelningen uppdagat att förvaltningarna inte alltid använder sig av de rutiner och 
mallar som finns tillgängliga via intranätet. HR-avdelningen har fått in fyra av fem årliga 
uppföljningar av SAM och kan konstatera att uppföljningen ser olika ut trots att HR-
avdelningen tillhandahåller en mall avseende upprättande av uppföljning, vilket 
försvårar HR-avdelningens sammanställning. Detta är en av anledningarna till att 
uppföljningen framöver ska kanaliseras genom Stratsys, i syfte att uppnå att samtliga 
förvaltningar svarar på samma uppföljningsfrågor och använder samma dokument.  
Enligt tillförordnad socialchef sker ingen samlad årlig uppföljning av SAM inom 
socialförvaltningen. Tillförordnad socialchef uppger vidare att det finns en otydlighet 
kring hur, när och av vem uppföljning av SAM ska genomföras. Enhetscheferna för 
särskilt boende och hemvården använder sig av dokumentet Systematiskt 

 
17 Daterad 2020-11-27. 
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arbetsmiljöarbete – redovisning och handlingsplan områdesnivå. Uppföljningen 
inkluderar en redovisning av föregående år avseende exempelvis sjuktal samt 
arbetsskador och tillbud. Därefter sätts mål för innevarande år utifrån de 
riskbedömningar och skyddsronder som genomförts. Inom ramen för granskningen har 
vi tagit del av samtliga särskilda boendes uppföljningar av 2020 års arbetsmiljöarbete 
och uppföljningen av 2020 års arbetsmiljöarbete för ett hemvårdsområde. I 
uppföljningarna framgår handlingsplan för 2021 års arbetsmiljöarbete, bestående av 
identifierat riskområde, åtgärder, ansvarig för åtgärden och tidplan.  
En kommunövergripande handlingsplan framarbetades utifrån den 
kommunövergripande uppföljningen av SAM 2014. Sedan dess har förvaltningarna 
upprättat egna handlingsplaner men dessa har inte följts upp av HR-avdelningen. 

3.11.6 Återrapportering  
Eftersom det inte genomförs en sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 
inom socialförvaltningen består rapportering till nämnd i huvudsak av sjuktal i samband 
med den ekonomiska månadsrapporten. Av socialnämndens protokoll 2019–2020 går 
det att utläsa att nämnden har fått återrapportering av sjuktalen vid sammanlagt sju 
sammanträden.  

3.11.7 Bedömning  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska förvaltningarna årligen genomföra 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi konstaterar att det genomförs en 
årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och tillbud samt 
upprättande av handlingsplan, inom äldreomsorgen. Däremot sker ingen samlad årlig 
uppföljning av SAM inom socialförvaltningen. Vidare finns det ingen tydlig rutin att 
återrapportera framtagna handlingsplaner till HR-avdelningen och till socialnämnden 
för information.  
Vi bedömer att socialnämnden bör uppdra åt socialförvaltningen att systematisera och 
likrikta arbetet kring uppföljning av SAM. Kommunstyrelsen bör tillse att varje nämnd, 
förvaltning och enhet årligen genomför en uppföljning. I syfte att uppnå detta bör ett 
tydligt årshjul upprättas samt förtydligande ske kring vilka mallar som ska användas för 
uppföljning av SAM.  
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det inte finns en fullt tillfredsställande 
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta eftersom socialnämnden inte 
tar del av de årliga uppföljningarna av SAM som upprättas inom verksamheten och att 
det inte sker en sammanställning av uppföljningarna av SAM varken på 
förvaltningsnivå eller kommunövergripande nivå. Detta medför att socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige saknar en samlad bild av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom kommunen och vilka utvecklingsområden 
som kvarstår.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
 
Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 

Ida Brorsson  Frida Starbrant 

Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 
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5 Bilagor  
5.1 Bilaga 1 

5.1.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utifrån arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets riktlinjer innebär det att nämnden/styrelsen har följande uppgifter 
gällande arbetsmiljön: 

- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
för arbetsmiljön 

- Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram 

- Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet 
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 

SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens följer med 

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 
- Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna 

5.1.2 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
I arbetsmiljölagen anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vad avser arbetsmiljön omfattar den alla 
faktorer och förhållanden i arbetet såsom tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala samt arbetets innehåll. 
I arbetsmiljölagen 3 kap. anges allmänna skyldigheter som förpliktigar arbetsgivaren att 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt så att 
arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Vidare är det arbetsgivarens 
uppgift att utreda arbetsskador, fortlöpande inventera riskerna i verksamheten samt 
vidta åtgärder för de situationer som föranlett arbetsmiljöskador. Arbetsgivaren skall 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumentera arbetet och upprätta 
handlingsplaner, tillse att arbetstagaren får god information om verksamhetens 
arbetsmiljöarbete samt informera om vilka risker som finns förknippade med arbetet. 
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Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Exempelvis ingår att 
rapportera risker, att ge förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av 
genomförda åtgärder. De är även av vikt att de enskilda arbetstagarna medverkar när 
arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 

5.1.3 Föreskrifter (AFS) - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har 
Arbetsmiljöverket gett ut ett antal föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och 
skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 

5.1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
Föreskriften anger de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt så att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
I kommentarerna till AFS 2001:1 tydliggörs arbetsgivaransvaret i en kommun. Där 
anges att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Således är alla anställda i verksamheten arbetstagare, 
vilket även innefattar chefer och arbetsledande personal exempelvis förvaltningschef.  
I kommentarerna tydliggörs alt arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifterna i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra ändringar i uppgiftsfördelningen om så 
behövs. Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger 
i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren som ska se till att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att 
arbetsgivaren, i detta fall styrelse och nämnder, fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt lagar och föreskrifter. Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter ges företrädesvis till chefer och arbetsledande personal som har 
avgörande betydelse för att arbetsförhållandena är tillfredsställande och för att ohälsa 
och olycksfall förebyggs. Arbetsgivaren ska tillse att chefer har de befogenheter och 
resurser som behövs för att genomföra uppgifterna. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Skyddsombud eller motsvarande skall ges möjlighet att medverka i 
arbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och dokumenterade rutiner. Arbetsgivaren 
ansvarar för att regelbundet inventera riskerna i arbetsmiljön. Riskbedömningen skall 
dokumenteras skriftligt. Det skall i bedömningen anges vilka risker som finns 
förknippade med verksamheten samt en klassificering utifrån hur allvarlig risken är. 

5.1.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
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motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet 
med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 

5.2 Bilaga 2 

5.2.1 De särskilda boendenas mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Astern Backsippan Vidåsen 

1.  
Uppnå en arbetsmiljö 
helt fri från kränkande 

särbehandling 

Alla medarbetare ska 
känna att arbetets innehåll 

har klargjorts 

Samtliga yrkesgrupper 
på Vidåsen ska 
erbjudas APT 

2.  
Minska sjuktalen (totala 
sjukfrånvaron) och öka 

frisknärvaron 

Arbeta förebyggande 
gällande smittspridning och 
följa gällande hygienrutiner 

Den fysiska 
arbetsmiljön ska 
förbättras enligt 
handlingsplan 

3.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

Uppnå en arbetsmiljö helt 
fri från kränkande 

särbehandling 

Handlingsplan/rutin för 
kränkande 

särbehandling ska 
göras tillgänglig för 

samtliga medarbetare 

 

5.2.2 Hemvårdens mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Hemvården 

Åstorp/Kvidinge 

1.  Arbeta med hälsosamma 
scheman 

2.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

3.  

Arbeta främjande genom 
att fördela enheten i 

mindre arbetsgrupper 
som kan arbeta närmare 

varandra och mer 
teambaserat 
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