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Bakgrund, syfte och metod

Bakgrund Syfte Revisionskriterier Metod

Åstorps kommuns revisorer vill 
utifrån 2021 års genomförda 
granskningar undersöka vilka 
åtgärder som nämnder och styrelse 
har vidtagit med hänsyn till 
granskningsresultatet för respektive 
granskning. 

Syftet med granskningen är att följa 
upp vilka åtgärder som vidtagits 
utifrån identifierade 
förbättringsområden/rekommendatio
ner avseende följande granskningar: 

- Granskning av kommunens arbete 
med Agenda 2030 

- Granskning av tillfällig personal 
inom äldreomsorgen 

- Granskning av kommunens 
krisledningshantering av Covid-19 

- Granskning av kommunens 
näringslivsbefrämjande arbete 

- Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen 

Uppföljningen utgår från de 
bedömningar och rekommendationer 
som lämnades i respektive 
granskningsrapport samt utifrån de 
missiv som ansvarig nämnd 
lämnade som svar till revisionen 
efter det att granskningen 
kommunicerats. 

De fem för uppföljningen aktuella 
granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas 
svar på respektive granskning 
granskas. Utifrån detta underlag 
kommer ett antal uppföljande frågor 
att upprättas. Ansvariga tjänstemän 
kommer att tillställas ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av tidigare 
granskning. 
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Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030

Bedömningar från granskningen 2021

‒ Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder 
inte fullt ut integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning. Vi bedömer dock 
att kommunstyrelsen och nämnderna under 2020 och 2021 lagt en grund för att 
integrera Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten. 

‒ Vi bedömer att de nya inriktningsmålen tillsammans med arbetet som kommit 
igång i den kommunövergripande analysgruppen ger en god grund för det fortsatta 
arbetet. Det ger förutsättningar för att integrera Agenda 2030 i kommunens 
styrmodell och ordinarie processer för att planera, styra och följa upp nämndernas 
verksamhet och budget. Samtidigt har varken kommunstyrelsen eller någon 
nämnd ett utpekat ansvar i sitt reglemente för att leda och samordna arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030 i kommunen. 

‒ Kommunstyrelsen och nämnderna har inte genomfört väsentlighetsanalyser utifrån 
målen och delmålen i Agenda 2030, inklusive dess miljömål. Vidare är vår 
bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka mål och 
delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har 
kommunstyrelsen och nämnderna identifierat egna mål utifrån fullmäktiges 
inriktningsmål som i sig är grundade i Agenda 2030-målen. 

‒ Styrningen av Agenda 2030 utgörs i flera fall av att verksamheten identifierar de 
projekt och initiativ som redan finns i verksamheten och använder dessa för att 
beskriva sitt arbete med Agenda 2030. Den omvända analysen och arbetet med 
att utifrån identifiering av mål och delmål som är relevanta för verksamheten 
identifiera områden där man vill åstadkomma en positiv förflyttning saknas. 

‒ Inom en del av kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i 
förvaltningarna som är i linje med målsättningarna i Agenda 2030. Det redovisas 
därmed i den ordinarie återrapporteringen till nämnderna. 

Rekommendationer från granskningen 2021

‒ Att kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande av sitt reglemente så att det tydligt 
framgår var ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete är 
placerat. 

‒ Att kommunstyrelsen tillser att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på 
vilket sätt arbetet med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras. 

‒ Att kommunstyrelsen och nämnderna genomför väsentlighetsanalyser och 
identifierar vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna 
verksamheten. 

‒ Att kommunstyrelsen och nämnderna inför arbetet med kommande 
verksamhetsplaner och budget använder väsentlighetsanalyser för att utifrån 
inriktningsmålen identifiera och formulera mätbara nyckeltal. Här är det viktigt att 
väga in den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär. 

‒ Att kommunstyrelsen tar fram en grundläggande utbildning med fokus på praktisk 
tillämpning som respektive nämnd kan anpassa till sin egen verksamhet för att 
konkretisera hållbarhetsarbetet utifrån medarbetarnas vardag.

‒ Att kommunstyrelsen tar fram en övergripande kommunikationsstrategi till stöd för 
genomförandet av kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen forts.

̶ I maj 2019 hölls en halvdagsutbildning i Agenda 2030 för politiker och utvalda 
chefer/tjänstepersoner inom ramen för kommunens medverkan i Glokala Sverige. 
Inför arbetet med att ta fram kommunens nya vision och inriktningsmål hölls 
presentationer om Agenda 2030 och de globala målen för samtliga nämnder under 
hösten 2019. Därtill genomfördes en kartläggning av kommunens 
hållbarhetsarbete. Därför anses det inte finnas något behov av utbildning på 
nämndsnivå. 

̶ Det kommunen framför allt har behov av i nuläget är att på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå konkretisera hållbarhetsarbetet och bryta ner samt översätta 
målen till riktade insatser och åtgärder som kan genomföras för att nå effekt. I 
detta arbete skulle det behövas ett samordnat stöd med fokus på nulägesanalys 
och omvärldsanalys, för att få fram nya idéer och goda exempel från andra 
kommuner på hur man kan arbeta. Detta bör ingå i en den handlingsplan som det 
föreslås att kommunstyrelseförvaltningen tar fram. Handlingsplanen bör även 
omfatta behoven av utbildning inom förvaltningsorganisationen.

̶ Behovet av en specifik kommunikationsstrategi för Agenda 2030 bedöms ej finnas. 
Däremot bör det tas fram en handlingsplan med en fördjupad beskrivning av hur 
hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030 ska utformas, som därmed innehåller såväl 
implementering som kommunikation. Denna handlingsplan bör ligga till grund för 
hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och samordnas, med fokus på att gå från mål 
till praktiskt genomförande för att nå effekt. Ansvaret för att ta fram en sådan 
beskrivning hänger samman med förtydligandet av kommunstyrelsens reglemente 
om vem som leder och samordnar kommunens hållbarhetsarbete (se 
rekommendation 1).  När handlingsplanen tas fram behöver det definieras vad det 
samordnade hållbarhetsarbetet innebär och avgränsa det till några utvalda 
områden som rimmar väl med inriktningsmålens prioriteringar.

Kommunstyrelsen svar till revisionen

̶ Det finns behov av ett förtydligande i reglementet och därför föreslås att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente där det tydligt framgår var ansvaret för att leda och 
samordna kommunens hållbarhetsarbete är placerat.

̶ Under granskningens gång arbetade kommunstyrelseförvaltningen fram den nu 
antagna bilagan till vision och inriktningsmål som förtydligar kopplingen mellan 
Agenda 2030 och inriktningsmålen. Bilagan lägger också grunden för att koppla an 
styrning och uppföljning av Agenda 2030 till inriktningsmålen och den ordinarie 
planerings- och uppföljningsprocessen. Denna struktur för styrning, uppföljning och 
återrapportering av arbetet med Agenda 2030 kommer under verksamhetsåret att 
kommuniceras inom förvaltningsorganisationen via en handlingsplan. Vi ser att 
samma behov finns i samtliga förvaltningar och att arbetet med Agenda 2030 bör 
samordnas på ett enhetligt sätt i hela kommunorganisationen.

̶ Nämnderna har redan antagit nya nämndsmål kopplat till fullmäktiges 
inriktningsmål, som i sin tur relaterar till Agenda 2030. Därmed finns i nuläget inget 
behov av väsentlighetsanalyser på nämndsnivå.

̶ Detta kopplar an till föregående rekommendation och synpunkt. Nyckeltalen för 
uppföljning av inriktningsmål och nämndsmål ses över årligen i samband med 
verksamhetsplanering.

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Bildningsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 2021-12-15 
§ 174)

̶ Bildningsnämnden kommer årligen att genomföra en väsentlighetsanalys inom 
Agenda 2030. Resultatet kommer att föras in i bildningsnämndens
verksamhetsplan. Arbetet kommer att ske I huvudsak inom ramen
bildningsnämndens huvuduppdrag Mål 4 “God utbildning för alla” men även 
inom ramen för Åstorp i samverkan.

̶ Bildningsnämnden kommer också att utifrån inriktningsmålen, vid behov 
identifiera och formulera ytterligare mätbara nyckeltal, utöver de som redan finns 
idag. 

̶ De olika nyckeltalen inom Mål 4 God utbildning för alla kommer att kontinuerligt 
att följas av bildningsnämnden. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030

Kultur- och fritidsnämndens svar (2022-01-14)

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer årligen att genomföra en väsentlighetsanalys
inom Agenda 2030. Resultatet kommer att föras in i kultur- och fritidsnämnden
verksamhetsplan. Arbetet kommer att ske i huvudsak inom ramen för kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag inom biblioteksverksamheten men även inom ramen för 
Åstorp i samverkan.

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer också att utifrån inriktningsmålen, vid behov
identifiera och formulera ytterligare mätbara nyckeltal, utöver de som redan finns
idag. 

‒ De olika nyckeltalen inom delmål 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information 
och skydda de grundläggande friheterna kommer att kontinuerligt att följas av 
kultur- och fritidsnämnden. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden genomför väsentlighetsanalyser och identifierar vilka 
mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.

‒ Kultur- och fritidsnämnden fokus ligger på delmål 16.10 Säkerställa allmän tillgång 
till information och skydda de grundläggande friheterna i Agenda 2030

‒ Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsättningsvis, att inom ramen för befintliga 
mål och målens utvärdering, referera till mål i Agenda 2030, vilka berörs av 
nämndens ordinarie uppföljningsarbete.
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Bygg- och miljönämndens svar till revisionen (Beslut daterat 
2021-12-21 § 165)
̶ Bygg- och miljönämnden kommer att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys kring 

mål och delmål i Agenda 2030 i samband med verksamhetsplanen 2023, och i 
detta också visa på vilken ambitionshöjning detta kommer att medföra.

̶ Att av kommunstyrelsen begära förtydligande om var ansvaret för ledning och 
samordning av kommunens hållbarhetsarbete ligger. 

̶ Att i samtliga beslut i kommunen införa ett resonemang kring ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 

Socialnämndens svar till revisionen (Beslut daterat 2022-01-10)
̶ Socialnämnden genomför väsentlighetsanalyser och identifierar vilka mål och 

delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.

̶ Socialnämnden kommer fortsättningsvis, att inom ramen för befintliga mål och 
målens utvärdering, referera till mål i Agenda 2030, vilka berörs av nämndens 
ordinarie uppföljningsarbete. 

̶ Dessa aktiviteter möjliggör den ambitionshöjning som Agenda 2030 innebär. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Vad visar uppföljningen?
‒ Kommunstyrelsen har inte reviderat sitt reglemente. Av uppföljningen framkommer 

att ansvarsfördelningen ingår i ett budgetarbete för 2023 där ansvaret för att leda 
och samordna kommunens hållbarhetsarbete behöver samordnas utifrån 
personalresurser och organisation som följer av budgetarbetet. Bygg- och 
miljönämnden har äskat medel för en hållbarhetsstrateg som skulle kunna 
samordna kommunens hållbarhetsarbete. 

‒ Kommunstyrelsen har slutfört arbetet med att ta fram en bilaga till kommunens 
Vision 2030 och inriktningsmål. Bilagan är beslutad av kommunfullmäktige 2021-
12-13 och klargör kopplingen mellan kommunens inriktningsmål och Agenda 2030. 

‒ Kommunstyrelsen framförde i sitt yttrande att man inte såg ett behov av 
väsentlighetsanalyser på nämndsnivå då nämnderna redan hade antagit 
nämndsmål som knöt an till de kommunövergripande målen. Nämndernas yttrande 
klargjorde dock att man avsåg att genomföra väsentlighetsanalyser.  

‒ Vidare framkom av kommunstyrelsens yttrande att strukturen för styrning, 
uppföljning och återrapportering skulle kommuniceras via en handlingsplan i 
förvaltningsorganisationerna. Handlingsplanen avsåg även att innehålla riktlinjer 
och strukturer för utbildning och kommunikation kring Agenda 2030. Uppföljningen 
visar dock att en handlingsplan inte har tagit fram.

‒ Vidare framkommer att inga utbildningar är planerade då kommunen saknar en 
hållbarhetsstrateg och inte valt att omprioritera arbetsuppgifterna för någon 
befintlig medarbetare. 

̶ Nämnderna har förhållit sig olika till väsentlighetsanalyser. I förekommande fall har 
väsentlighetsanalyser genomförts, i andra fall avses det att göra inför 2023. 
Samtliga nämnder har ambitionen att genomföra väsentlighetsanalyser inför 2023. 
Samtliga nämnder avser att följa upp resultaten av väsentlighetsanalysen för 2023 
i verksamhetsplanen. 

‒ Samtliga nämnder avser att följa upp mål och nyckeltal för 2023, men har 
identifierat relevanta nyckeltal och mål i olika utsträckning.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder inte har vidtagits utifrån 
granskningens rekommendationer baserat på att:

‒ Kommunstyrelsens ansvar och samordnande roll inte har förtydligats i dess 
reglemente. 

‒ Det finns formulerade inriktningsmål och en förankring av målen i Agenda 2030 på 
en kommunövergripande nivå. Till följd av den uteblivna handlingsplanen som 
skulle kommuniceras till förvaltningarna saknas dock en struktur för styrning, 
uppföljning och återrapportering av målen i förvaltningsorganisationerna. 

‒ Det i nämnderna pågår ett mer aktivt arbete med väsentlighetsanalyser och 
nyckeltalsuppföljning men att det i dagsläget saknas en kommunövergripande 
styrning som strukturerar och skapar en samsyn kring hur det löpande arbetet med 
väsentlighetsanalyser och nyckeltal ska genomföras och följas upp.

‒ Det saknas ett utbildningsarbete och en kommunikationsstrategi kopplat till 
Agenda 2030. 

Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden 
i huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd 
utbildningsplan. 

̶ Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det 
kan finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas 
strategiskt i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar 
dock inte på att antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar 
att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi 
bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare sommarperioder tas tillvara inför 
nästa sommarplanering. 

Rekommendationer från granskningen 2021

‒ Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.

‒ Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de börjar 
arbeta.

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Socialnämndens svar till revisionen (daterat 20221-10-09)

̶ Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt bemannad under sommaren. Däremot har det 
genom granskningen noterats att det kan finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar möjlighet att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort sikt. 
Slutligen görs bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.

̶ Förvaltningen planerar redan på hösten sommarens kommande rekrytering. En tidig annonsering efter sommarvikarier, intervjuer 
och uppstart av bredvidgångar säkerställer att större andel av sommarvikarierna är vana. Innan sommarvikarien påbörjar sin 
bredvidgång, genomgår dessa ett utbildningspaket som finns i vår utbildningsportal. De teoretiska utbildningarna kompletteras med 
praktisk utbildning som till exempel förflyttningsteknik. Delegeringar genomför den legitimerade personalen med de sommarvikarier 
som skall ha delegering. För att kunna arbeta inom hemvården måste sommarvikarien minst ha en läkemedelsdelegering. När 
hemvården schemaplanerar sommar och semester, är måttet att hälften av de som arbetar de olika passen skall vara ordinarie 
personal. Om det skulle uppkomma en situation där det saknas delegerad personal på ett hemvårdsområde så kan enheten ”låna” 
personal från ett annat område eller en annan enhet för att säkerställa så att den delegerade arbetsuppgiften blir utförd.

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Vad visar uppföljningen?
- Uppföljningen visar att med utgångspunkt i de rekommendationer som lämnades 

och med tidigare års erfarenheter av sommarvikarier så genomfördes en planering 
av delegering av sommarvikarier inför sommaren 2022 under hösten/vintern 2021.

- Planeringen visade sig dock inte hålla. Från förvaltningen lyfts det fram att det 
fanns problem att få till stånd de planerade utbildningstillfällena då sommarvikarier 
inte kunde närvara av olika skäl. Nya utbildningar bokades in men det innebar 
störningar av delegeringen. Vidare framkom att rekryteringen av sommarvikarier 
inte var fullt ut klart till dess att de ursprungliga utbildningstillfällena planerades att 
genomföras. 

- Utbildningens störningar av delegering upplevdes särskilt problematisk givet att det 
under delar av sommaren saknades delegerad personal. Följaktligen arbetade 
personal med delegering en del övertid. 

- Utmaningarna under sommaren 2022 upplevdes särskilt stora inom hemvården 
med både introduktionsfasen, avhopp och nyrekrytering under stora delar av 
sommaren, vilket följaktligen haft konsekvenser för möjligheterna att bemanna 
hemvården. 

- Hemsjukvård, särskilda boenden och LSS-verksamheten upplevs dock ha fungerat 
bra, där introduktionsplaneringen kunnat genomföras som avsett med 
utbildningsmaterial och bredvidgång innan självständigt arbete. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer genom att:

- Det har funnits en ambition att säkerställa att delegerad personal utgör en 
parameter i den strategiska planeringen inför semesterperioder. Vi bedömer dock 
att det är en brist att man inte har lyckats strukturera delegering av personal på ett 
sådant vis att bemanningen fungerat inom hemvården. 

- Tillse att sommarvikarierna inom hemsjukvård, särskilda boenden och LSS-
verksamheten tagit del av utbildningsmaterialet innan start. Dock bedömer vi det 
vara en brist att man inte kunnat tillgodose att utbildningarna har genomförts inom 
hemvården. 

- Problematiken med att säkerställa att sommarvikarierna inom hemvården har tagit 
del av utbildningsmaterialet innan starten av sitt arbete har haft negativa 
följdeffekter för delegeringen av personal, med övertidsarbete och 
personalförändringar som konsekvens. 

Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder i 
huvudsak har hanterat den uppkomna krisen i samband med Covid-19 på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sina ansvarsområden. Vi bedömer dock att 
kommunens krisledningsarbete och beredskap utifrån nuvarande styrdokument 
och organisering behöver utvecklas. Vi bedömer att roller och ansvar i 
kommunens krishanteringsorganisation behöver tydliggöras och att det i 
styrdokument behöver tydliggöras på vilken nivå inom kommunens centrala 
krisledning olika delar ska aktiveras och vid vilka händelser. Vi ser även behov 
av kompetensutvecklande insatser för styrelse, nämnder och tjänstemän för att 
stärka kommunens framåtsyftande krisledningsarbete. 

̶ Vi kan konstatera att det vid pandemins utbrott fanns ett av fullmäktige beslutat 
styrdokument för krisberedskap och civilt försvar samt en central 
krisledningsplan för hantering av extraordinära händelser omfattande perioden 
2019-2022. Därtill har kommunstyrelsen fattat beslut om en risk- och 
sårbarhetsanalys och en kriskommunikationsplan samt pandemirelaterade 
handlingsplaner vad gäller Central beredskapsplan pandemisk influensa samt en 
strategi för hantering av omfattande utbredning av covid-19. Genomgående 
bedömer vi dock att planerna bör utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva 
kommunens viljeriktning i arbetet och vilka åtgärder som ska genomföras av 
Åstorps kommun under mandatperioden för att reducera risker och öka 
förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet. Vi bedömer även att det finns 
utvecklingsområden i den centrala krisledningsplanen vad gäller att tydliggöra 
roller och ansvar i kommunens krisledningsorganisation samt hur nämnda 
dokument ska utvärderas och följas upp inom olika målområden. Detta är också 
utvecklingsområden som bekräftats av de vi har intervjuat. 

Forts. bedömningar från granskningen 2021

̶ Vi konstaterar att kommunen har genomfört olika samverkande insatser såväl 
externt som internt för att hantera konsekvenserna av pandemin och för att 
möjliggöra informations- och erfarenhetsutbyte. Dock bedömer vi att samverkan 
kan stärkas, framförallt internt vad gäller vem som fattar beslut om vad och hur 
resurser ska mobiliseras för att minska sårbarheten i krisledningsorganisationen. 
Genom tydliga funktionsansvar inom krisledningsorganisationen minskar 
sårbarheten och vi bedömer att en kartläggning av funktioner/personer i 
krisledningsorganisationen bör genomföras för att stärka arbetet. Vi ser även 
utvecklingsområden vad gäller att samordna och delge information mellan olika 
verksamheter.

̶ Vid granskningstillfället pågår en utvärdering av kommunens krislednings- och 
beredskapsarbete vilket vi bedömer som positivt. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder tillvaratar erfarenheterna från 
krishanteringen av pandemin. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Rekommendationer från granskningen 2021
̶ Tydliggöra roller och ansvar i kommunens krisledningsorganisation och 

krisberedskap i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation och minskad 
sårbarhet. 

̶ Utveckla innehållet i styrdokument för krisberedskap och civilt försvar samt 
central krisledningsplan avseende viljeriktning för arbetet och vilka åtgärder som 
ska genomföras av Åstorps kommun för att reducera risker och öka förmågan att 
bedriva samhällsviktig verksamhet. 

̶ Säkerställa rutiner för kontinuerlig uppföljning av dokument och arbetsprocesser 
kopplade till kommunens krishantering och krisberedskap. 

̶ Genomföra kompetenshöjande insatser och utbildningsinsatser för tjänstemän 
och politiker avseende kommunens krishantering och krisberedskap. 

Kommunstyrelsens svar till revisionen
̶ Ett förslag på beredskapsorganisation tas fram under 2022 i vilket hänsyn tas 

till granskningens rekommendationer. 

̶ Förslaget blir den plan för hantering av extraordinära händelser för kommande 
mandatperiod som enligt lag ska finnas. Planen beslutas i början av 2023. 

̶ Utifrån ovan nämnda plan tas övriga planer och styrande och stödjande 
dokument fram under 2023.

̶ En pilotstudie för ett IT-stöd för kris- och beredskapshantering genomförs 
under våren och sommaren 2022 för att kunna implementeras fullt ut under 
hösten 2022.

̶ Ytterligare resurser tillförs inom kris- och säkerhetsområdet under 2022. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Vad visar uppföljningen?
‒ Uppföljningen visar att arbetet med att ta fram en beredskapsorganisation och 

tillhörande plan är under framtagande och planeras vara framtaget senast under 
våren 2023. Utifrån detta ska kompletterande styr- och stöddokument tas fram som 
ska säkerställa rutiner för kontinuerlig uppföljning. 

‒ Kommunen har sedan granskningen genomfört en pilotstudie för IT-stöd för kris-
och beredskapshantering. Utifrån pilotstudien ska kommunen ta ställning till möjligt 
inköp av IT-system. 

‒ Pilotstudien pekar på att det finns ett behov av den funktionalitet som finns i 
systemet, så som rapportering och följsamhet av incidenter, delgivande av 
information och skapande av struktur för beredskapsorganisationen. 

‒ Utbildningsinsatser för krisledningsnämnden planeras under hösten för att kunna 
genomföras under 2023. I övrigt planeras inga utbildningar

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna genom att: 

‒ Insatser för att utveckla kommunens beredskapsorganisation har vidtagits. Vi 
bedömer dock att arbetet med att ta fram en ändamålsenlig 
beredskapsorganisation inte är genomfört i dagsläget. 

‒ Krisledningsplan samt styrande och stödjande dokument inte har reviderats eller 
utvecklats, vi kan dock konstatera att utvecklingsarbetet ingår i det övergripande 
arbetet med att utveckla organisationen. 

‒ En pilotstudie har genomförts inom vilken behovet av ett IT-system som underlättar 
styrningen och uppföljningen av kommunens krisledningsarbete har identifierats. Vi 
bedömer dock att kommunstyrelsen inte säkerställt en rutin för kontinuerlig 
uppföljning av dokument och arbetsprocesser. 

‒ Utbildningsinsatser planeras för krisledningsnämnden. Inga andra berörda politiker 
och tjänstemän utanför krisledningsnämnden planeras dock ta del av utbildningar 
eller andra kompetenshöjande insatser. 

Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
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Bedömningar från granskningen 2021

̶ Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen bedriver ett näringslivsbefrämjande arbete på ett 
ändamålsenligt sätt. 

̶ Vår bedömning grundar sig på att ansvars- och rollfördelningen är tydlig. 
Kommunstyrelsen bedriver också en ändamålsenlig uppföljning och tar till sig 
information från t.ex. Svenskt näringslivs ranking och Löpande insikt. Utifrån 
denna information samt egna uppföljningar har kommunstyrelsen identifierat 
förbättringsområden som man avser arbeta med. 

̶ Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att 
uppdatera kommunens näringslivsprogram. Detta arbete har påbörjats och görs 
tillsammans med näringslivsansvarig tjänsteperson. 

̶ Kommunen bedriver arbete tillsammans med andra kommuner i olika forum och 
drar därmed nytta av att ingå i ett större sammanhang. 

Rekommendationer från granskningen 2021

̶ I samband med uppdateringen av Åstorps kommuns näringslivsprogram även 
titta på om det skulle vara lämplig att upprätta skriftliga rutiner för det 
näringslivsbefrämjande arbetet

̶ Utöver skriftliga rutiner tillse att förvaltningar och nämnder hålls uppdaterade om 
vad som gäller i förhållandet till näringslivet i kommunen. Såsom det är 
formulerat i nuvarande näringslivsprogram. 

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (daterat 2022-02-09)
̶ En ändamålsenlig uppföljning sker och att arbete sker med information från till exempel Svenskt näringslivs ranking och 

Löpande Insikt, utifrån detta tillsammans med egna uppföljningar identifieras förbättringsområden. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har gett kommunchef i uppdrag att uppdatera kommunens näringslivsprogram vilket arbete är påbörjat 
tillsammans med näringslivsansavarig tjänsteperson. Näringslivsansvarig tjänsteperson bedriver arbete tillsammans med 
andra kommuner i olika forum och drar därmed nytta av att ingå i ett större sammanhang. 

̶ Skriftliga rutiner kommer att utarbetas för att ingå i den nya Tillväxtstrategin som kommer att ersätta befintligt 
näringslivsprogram 2014.

̶ Samtliga berörda förvaltningar och nämnder ska bli uppdaterade enligt rutin som kommer att säkerställas inom den nya 
Tillväxtstrategin. Ansvar för detta ligger på kommunstyrelseförvaltingen/näringsliv.

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Vad visar uppföljningen?
- Uppföljningen visar att den planerade uppdateringen av kommunens 

näringslivsprogram från 2014 som vid granskningstillfället var uppstartat inte har 
blivit av. Däremot är en tillväxtstrategin under framtagande. Tillväxtstrategin ska 
ersätta gällande näringslivsprogram. Tillväxtstrategin ska behandlas politiskt under 
hösten 2022 för antagande av kommunfullmäktige. 

- I tillväxtstrategin ska en rutin för löpande uppdatering av förvaltningar och nämnder 
upprättas. 

- Näringslivsenheten har under maj och juni månad besökt samtliga nämnder och 
presenterat arbetet kring näringslivet. Samverkan med berörda förvaltningar kring 
näringslivsfrågor sker löpande kopplat till konkreta arbetsinsatser men också 
regelbundna möten. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer genom att: 

- Tillse att en uppdatering av kommunens näringslivprogram är på väg att 
genomföras i form av en tillväxtstrategi. Det är dock inte möjligt inom ramen för 
uppföljningsgranskningen att säkerställa att tillväxtstrategin innehåller 
ändamålsenliga skriftliga rutiner då den är under framtagande.

- Tillse att nämnder och förvaltningar hållits uppdaterade och integrerats i 
näringslivsarbetet under det gångna året. Därtill inom ramen för arbetet med 
tillväxtstrategin beaktat en rutin för att säkerställa regelbundna löpande 
uppdateringar av förvaltningar och nämnder även framgent. 

Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
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Bedömningar från granskningen 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. 

Forts. bedömningar från granskningen 2021

̶ 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. 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Rekommendationer från granskningen 2021 till socialnämnden

̶ 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. 

Rekommendationer från granskningen 2021 till kommunstyrelsen

̶ 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. 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Socialnämndens svar till revisionen (daterad 2021-10-09)

̶ Socialnämnden har blivit uppmärksammade i ett tidigare skede på att det inte 
framgår av nämndens reglemente att nämnden har ett arbetsmiljöansvar för de 
medarbetare som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Detta har 
åtgärdats genom att socialnämnden i sitt beslut 2021-09-07 § 102, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att tillföra reglementet följande text: ” Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges under 
”Personalfrågor för hela kommunen” i detta reglemente.” 

̶ En modul i Stratsys kommer att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
start 2022. I detta system kommer nämndens arbetsmiljömål att finnas och 
enhetscheferna ansvarar därefter för att bryta ner dessa mål på enhetsnivå.

̶ 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. 

Socialnämndens svar till revisionen forts. 

̶ Kommunfullmäktige har antagit en arbetsmiljöpolicy som sätter upp mål för hela 
kommunens arbetsmiljöarbete. Dessa bryts sedan ner på nämndsnivå och därefter 
formuleras mål på enhetsnivå utifrån respektive verksamhetsförutsättningar. 
Socialnämnden kan förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen. Det 
genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Respektive område 
lämnar därefter över en redovisning av sin uppföljning och målen för kommande år 
till förvaltningschef som ansvarar för att redovisa denna för socialnämnden. I juni 
2021 formulerades mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 

̶ Föregående år formulerades inga mål för 2020 på grund av pandemiläget, vilket 
gjorde att socialnämnden inte kunde följa upp målen från föregående år. 
Förvaltningen kommer med stöd av HR säkerställa att det systematiska arbetet 
kommer blir tillfredställande. Under 2022 kommer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följas upp i Stratsys, ett välkänt system som redan idag används 
för att följa upp andra processer. Detta kommer att ge socialnämnden ett tydligt 
underlag att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (daterat 2021-10-27)
̶ Arbetsmiljöpolicyn, tillika med övriga styrdokument inom HR-området är under revidering för att skapa 

tydlighet genom hela organisationen. Även inom fler områden där styr- och ledningsmodellen ligger till 
grund för arbetet, utöver respektive lagstiftning.

̶ Samverkansavtalet är i slutfasen och de stora arbetstagarorganisationerna och Åstorps kommun är överens 
om innehåll och formuleringar. Ett undertecknande förväntas av alla parter under hösten.

̶ En kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM är genomförd och är på väg 
upp till personalutskottet i skrivandes stund.

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen
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Vad visar uppföljningen?
‒ Socialnämnden har i sitt nya reglemente uppdaterat nämndens arbetsmiljöansvar. 

‒ Socialnämnden upprättar årligen nämndspecifika arbetsmiljömål som gäller för 
samtliga enheter. Utöver de nämndspecifika arbetsmiljömålen har samtliga enheter 
utom hemvården fastställt enhetsspecifika arbetsmiljömål. 

‒ Socialnämnden har genomfört löpande riskbedömningar som omfattar fysiska, 
sociala och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön. 

‒ Undersökning och bedömning av arbetsmiljön har gjorts baserat på årliga 
medarbetarsamtal och skyddsronder två gånger per år. 

‒ En årlig uppföljning av SAM har gjorts inom socialnämndens samtliga enheter och 
återredovisats till nämnden. Socialnämnden beslutade att överlämna underlaget till 
HR-avdelningen 2022-04-21. 

‒ Uppföljningen visar vidare att kommunstyrelsen har uppdaterat arbetsgivarpolicyn. 
Den nya arbetsgivarpolicyn beslutades av kommunfullmäktige 2022-05-30. 

‒ Avdelningen för digitalisering, kommunikation och HR har vidare utvecklat en 
riktlinje för arbetsmiljö och hälsa som förtydligar arbetet med arbetsgivarpolicyn. 
Den beslutades 2022-04-05. 

‒ Det nya samverkansavtalet beslutades 2021-11-01. Till samverkansavtalet har 
även ett dokument med riktlinjer för samverkan upprättats. Den anger inriktningen 
och förtydligar det lokala samverkansavtalets intentioner och beslutades av HR-
chef 2022-01-11. 

‒ En kommunövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
genomförts. 2022-08-29 antog kommunfullmäktige uppföljningen. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har vidtagit åtgärder 
utifrån granskningens rekommendationer genom att:

‒ Förtydliga arbetsmiljöansvaret i nämndens reglemente. 

‒ Upprätta nämndspecifika arbetsmiljömål. 

‒ Tillse att det upprättas enhetsspecifika arbetsmiljömål. Dock saknas 
enhetsspecifika arbetsmiljömål inom hemvården, vilket vi bedömer är en brist. 

‒ Löpande arbeta med riskbedömningar genom medarbetarsamtal och skyddsronder 
inom vilka fysiska, sociala och organisatoriska aspekter beaktas.

‒ Tillse att samtliga enheter genomför en årlig uppföljning av SAM och att en 
förvaltningsövergripande sammanställning återredovisats till nämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder 
utifrån granskningens rekommendationer genom att: 

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner reviderats i 
syfte att skapa en tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i kommunen. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförts. 

- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 
uppföljningen av SAM har genomförts.   

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen

Datum som ovan

KPMG AB

Simon Homander

Verksamhetsrevisor



Document Classification: KPMG Public

kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any 
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in 
the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG 
global organization.


	Åstorp kommuns revisorer�
	Innehåll
	Bakgrund, syfte och metod
	Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
	Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
	Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
	Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
	Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030
	Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
	Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
	Granskning av tillfällig personal inom äldreomsorgen
	Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
	Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
	Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19
	Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
	Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
	Granskning av kommunens näringslivsfrämjande arbete
	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
	Slide Number 23

