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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete med fokus på arbetsmiljön för ledande tjänstemän och specialister.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö 1.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla
fysiska och psykiska förhållanden som har betydelse för hälsa och säkerhet.
Kommunstyrelsen är personalnämnd och fastställde år 2003 Åre kommuns
arbetsmiljöpolicy. Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för att lagen följs men
arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet har delegerats till respektive chef på olika
nivåer. I juni 2014 beslutade fullmäktige att inrätta ett personalutskott för att tydligare
belysa de personalpolitiska frågorna, men utskottet inrättades inte förrän i slutet av maj
2015. Framtagande av utskottets arbetsformer har dessutom pågått under hela 2015 och är
ännu inte fastställda.
Åre kommun tecknade 2009-11-01 tillsammans med samtliga fackliga organisationer ett
samverkansavtal som innehåller överenskommelser om hur arbetsplatsträffar,
medarbetarsamtal, kompetensplanering och systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till.
Dessutom fastställdes en organisation för att följa och utveckla arbetet löpande i form av
både kommunövergripande och kontorsövergripande samverkansmöten.
Vi bedömer att Åre kommun uppfyller kraven på samverkansmöten, arbetsplatsträffar,
medarbetarsamtal som finns i samverkansavtalet. Utifrån avtalets intensioner om delat
ansvar, delaktighet och inflytande anser vi att arbetssätt och innehåll kan utvecklas
ytterligare.
Vi bedömer att medarbetare och chefer under flera år signalerat att arbetsmiljön inte är
tillfredsställande. Trots de åtgärder som vidtagits har inte upplevelsen av en acceptabel
arbetsmiljö bekräftats i någon undersökning. Vår enkätundersökning visar på allvarliga
brister.
Vi bedömer att rådande arbetsmiljö, framför allt en hög arbetsbelastning utifrån dålig
planering och svag prioriteringsförmåga riskerar att orsaka ohälsa hos medarbetare i Åre
kommun. Detta kan också få konsekvenser på serviceförmågan och tjänstekvaliteten till
medborgare, brukare och elever.

1

Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete,
SAM
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Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen som personalnämnd inte samordnar och
leder det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med lagstiftningens intentioner att
förebygga ohälsa eller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.
Våra rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla det
systematiska arbetsmiljöarbetet då det i den nuvarande utformningen inte bedöms
förebygga ohälsa och olycksfall, se avsnitt 10.2.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla en årlig
samlad bedömning av systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2001:1. Det
bör ske enligt arbetsformerna i samverkansavtalet. Se avsnitt 9.2
Vi rekommenderar att uppdrag och mandat för personalutskottet samt dess arbetsformer
fastställs senast under första kvartalet 2016. Vi rekommenderar också att
personalutskottets möten protokollförs och i övrigt hanteras likt övriga kommunens
utskott, se avsnitt 9.2.
Vi rekommenderar att en hårdare prioritering görs bland de arbetsuppgifter som åligger
varje funktion. Vi rekommenderar kommunchefens ledningsgrupp att utvecklar metoder
och arbetssätt för att prioritera bland arbetsuppgifterna i nära dialog med den politiska
ledningen, se avsnitt 9.4.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att ta fram arbetsprinciper så att
beredning, redovisning och presentationer upplevs meningsfullt och med stort förtroende
mellan förtroendevalda och tjänstemän, se avsnitt 10.1.
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2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
För att främja god hälsa och förebygga många orsaker till ohälsa på arbetsplatsen är det
viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare är skyldiga enligt
arbetsmiljölagen att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Kommunen som
arbetsgivare är också skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. I arbetet
ska riskkällor identifieras, en handlingsplan upprättas för de risker som inte elimineras
direkt och i efterhand ska det kontrolleras att åtgärderna vidtagits.
Historiskt sett har arbetsmiljöarbetets fokus varit på den fysiska arbetsmiljön. I takt med
att många åtgärder vidtagits och den fysiska arbetsmiljön förbättrats, har den
psykosociala arbetsmiljön uppmärksammats mer under de senaste åren. I rollen som
ledare eller som anställd i en stödjande funktion ställs krav på att förmedla information
och driva frågor, från såväl politisk som förvaltning- och kontorsledning, som kanske inte
alltid upplevs positivt av mottagaren som kan vara annan anställd, brukare eller
förtroendevalda. Det är därför viktigt systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera även i
förvaltningens och kontorens centrala funktioner.
Åre kommuns revisorer bedömer det sannolikt att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte
är fullt fungerande i kommunen. Revisorerna bedömer att påverkan på både tjänster mot
medborgare och medarbetarnas arbetsmiljö är stor om det systematiska arbetsmiljöarbetet
inte fungerar.

3.

Syfte
Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens arbetsmiljöarbete i
förvaltningens och kontorens centrala funktioner, bland annat genom en enkät till
anställda i de berörda funktionerna.
Vi har därför granskat
om

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete i förvaltningens och kontorens centrala
funktioner uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1

om

kommunen följer samverkansavtalet

om

eventuella brister i arbetsmiljöarbetet har fått konsekvenser för medarbetarnas
arbetsklimat.
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4.

om

kommunen fångar upp synpunkter genom medarbetarundersökningar och därefter
vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister

om

eventuella brister i arbetsmiljöarbetet har fått konsekvenser för kvalitet i tjänster mot
medborgare och brukare.

Avgränsning
Granskningen omfattar kommunstyrelse och samtliga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen är personalnämnd för hela kommunen, varvid nämnderna inte har
något formellt ansvar för arbetsmiljön. Granskningen omfattar endast arbetsmiljön för
anställda på administrativa tjänster i respektive kontor.
Granskningen gäller 2015.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

6.

•

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1

•

Åre kommuns arbetsmiljöpolicy, samverkansavtal och fastställda rutiner

•

Fullmäktiges mål att sänka sjukfrånvaron

•

Övriga fastställda dokument som rör systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansvarig styrelse och nämnd
Granskningen har avsett kommunstyrelse och omfattar arbetsmiljön för anställda på
administrativa tjänster i respektive kontor, både lednings- och stödfunktioner.
Rapporten är saklighetsgranskad av personalutskottets ordförande Katrin Wissing,
kommunchef Richard Högberg, personalchef Åsa Rydell, samhällsbyggnadschef Jari
Hiltula, barn- och utbildningschef Lottie Corrias-Näslund och socialchef Lena ModighLarsson.
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7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

8.

Dokumentstudie av relevanta dokument så som
•

Åre kommuns arbetsmiljöpolicy, 2003-01-02

•

Samverkansavtal Åre kommun, 2009-11-01

•

Åre kommuns delårsbokslut, T2, 2015

•

Guide för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2014-08-20

•

Resultat- och utvecklingssamtal, mall, 2014-08-26

•

Sammanställning Politikerenkät och dialogfrågor, 2013

•

Sammanställning av chefs- och medarbetarundersökning 2013 och 2014

•

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, 2014-11-24

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda

•

Enkät ställd till anställda på administrativa tjänster i samtliga kontor. 38 personer har
fått enkäten, 27 personer har valt att svara antingen skriftligt eller via telefon.

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Helene Ersson, kommunal revisor under ledning av
Lena Medin, certifierad kommunal revisor.
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9.

Bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

9.1

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön omfattar
alla faktorer och förhållanden i arbetet, så väl fysiska, psykiska och sociala delar som
påverkas av arbetsorganisation, arbetsinnehåll och teknik.
Arbetsmiljöverkets föreskift AFS 2001:1 ställer krav på samtliga arbetsgivare att
upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Varje arbetsgivare är skyldig att fastställa en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Det ska också
finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
Arbetsgivaren är skyldig att tillse att de som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet har
befogenheter, resurser och kunskaper så att de kan fullgöra sitt ansvar.
Uppdragsfördelningen ska dokumenteras med att varje chef som skriver på och bekräftar
att denne har tagit över ansvaret för arbetsmiljöfrågor.
Arbetsgivaren är skyldig att göra skriftliga riskbedömningar i samband med att ändringar
i verksamheten planeras. Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i
arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren utreda
orsakerna och eliminera riskerna att det inträffar igen. Om inte åtgärderna kan vidtas
omedelbart ska en handlingsplan upprättas, där det framgår vem som har ansvaret för
genomförandet och när det ska vara klart.
Någon enstaka forskningsstudie har gjorts på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM i
kommunal verksamhet. Frick och Forsberg konstaterar 2010 att ”avsaknaden av
övergripande problembeskrivningar, mål och uppföljning innebär att förvaltningarna, som
arbetsgivare, har svårt att skilja mellan vad som redan är bra, vad som ska förbättras och
vad som återstår. Systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs inte skilja något från annan
kvalitetsstyrning”. Om kommunen vill nå en förändring krävs det en genomgripande och
uthållig satsning med löpande uppföljning och anpassning av insatser. Forskarna ställer
det i motsats till många kommuners ”ensidiga och oreflekterade fokus på total
sjukfrånvaro”.
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Dessutom beskriver forskarna att det delegerade arbetsmiljöansvaret försvårar
helhetssynen. Följande citat är hämtat ur deras studie 2:
”Förvaltningscheferna styr istället arbetsmiljön genom instruktioner till sina enhetschefer
att hantera eventuella problem lokalt samt att de ska återrapportera om de inte kan lösa
dessa. Delegeringen åtföljs också av en blankett för att returnera arbetsmiljöuppgifter vari
man ska motivera varför man som enhetschef inte kan lösa detta. Konsekvenserna av
denna decentralisering blir nämligen att förvaltningarna saknar överblick av arbetsmiljön
och hur den utvecklas. Som arbetsgivare har de därför svårt att uppfylla föreskriftens
(AFS 2001:1) krav på uppföljning och förbättring av SAM (11§), vilket ska göras
gentemot hela arbetsmiljöns risker (i 2§) och de tydliga förbättringsmål som ska sättas
upp för att åtgärda dessa risker (5§). Arbetsmiljöverkets Inspektionsmeddelanden (IM)
har under åren varit många. Men svar och åtgärder utifrån dessa krav har också hanterats
decentraliserat. Förvaltningarna har inte reflekterat över hur de kritiserade bristerna har
kunnat uppstå. Inspektionerna har därigenom inte lett till förbättring av SAM.”

9.2

Styrning av arbetsmiljöarbetet i Åre kommun
Kommunfullmäktige har fastställt fem kommungemensamma effektmål för
verksamheten. Ett av dessa är att sjukfrånvaron skall minska jämfört med föregående år. I
delårsrapporten för andra tertialet 2015 redovisades prognosen för helåret där
bedömningen är att målet inte nås.
Åre kommun har i enlighet med lagen fastställt en arbetsmiljöpolicy. Policyn klargör att
det krävs vissa grundläggande förutsättningar för att utföra ett bra arbete: tydliga
resultatmål och arbetsmetoder/medel, samt en arbetsmiljö som möjliggör goda
arbetsinsatser. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är, enligt policyn att varje
anställd kan erbjudas en arbetsplats och arbetsuppgifter som ger stimulans och
engagemang samt möjlighet att utveckla sig själv. På arbetsplatsen ska eftersträvas
förutsättningar som förebygger att arbetstagaren utsätts för fysisk och psykisk ohälsa.
Enligt arbetsmiljöpolicyn är närmaste chef ansvarig för arbetsmiljön. Det betonas dock att
varje enskild individ har ansvaret att göra sin stämma hörd och påkalla hjälp vid besvär,
utifrån bedömningen att desto tidigare problemen kan åtgärdas och förebyggas, ju bättre
blir arbetsmiljön.
Utöver arbetsmiljöpolicyn finns också ett samverkansavtal mellan arbetsgivare och de
fackliga organisationerna, utformat efter den centrala överenskommelsen FAS 05 3

2

Frick, K. och Forsberg, A. (2010). Hälsosam-projektet – Framgångar och svårigheter i att genomföra FAS
05 för bättre samverkan och arbetsmiljö i Leksand. Dalarnas Forskningsråd, Falun.
3

FAS – förnyelse, arbetsmiljö, samverkan. Avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och
centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn.
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Samtliga chefer förväntas underteckna ett avtal där de förbinder sig att ansvara för
arbetsmiljöarbetet inom sin organisatoriska enhet. Avtalen förvaras i personalakten på
personalavdelningen.
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen är personalnämnd enligt arbetsmiljöpolicyn.
För fördjupning av personalfrågor beslutade kommunfullmäktige i juni 2014 att inrätta ett
personalutskott. Utskottet inrättades inte förrän i slutet av maj 2015 och utskottets
arbetsformer har ännu inte fastställda. Inrättandet föregicks av flera års resonemang i den
politiska ledningen utifrån behovet av att belysa de personalpolitiska frågorna bättre än
vad som var möjligt i kommunstyrelsen. Utskottet har till uppdrag att följa och diskutera
frågor som rör jämställdhet, arbetsmiljö och löneutveckling samt verka som
referensgrupp i projektet Bemanning för utveckling med målet att omvandla kommunens
deltidstjänster och vikariat till heltidstjänster.
Personalutskottet har beslutat att närvara vid Arbetsmiljöverkets inspektioner för att
tydliggöra utskottets intresse av granskningsresultatet.
Utskottet har inte något mandat att besluta i frågor, inte heller att bereda eller initiera
ärenden till kommunstyrelsen vilket begränsar utskottets ledamöter till att ta del av
information för att därefter driva frågorna via de politiska partierna.
Utskottet sammanträder fyra gånger per år med förberedande presidiemöten.
Personalutskottet har under året haft två ej protokollförda sammanträden.
Personalutskottet eller nämnderna har inget ansvar för arbetsmiljön enligt
arbetsmiljöpolicy eller samverkansavtal.
Samverkansavtal och dialog med de fackliga organisationerna
Åre kommun tecknade det senaste samverkansavtalet 2009-11-01 i enlighet med FAS 05.
Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som
direkt berörs i sitt arbete och arbetsplatsträffen utgör grunden i samverkan. Syftet med
samverkan är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och
arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet/skyldighet för alla
medarbetare.
Samverkansavtalet reglerar bland annat formerna för arbetsplatsträffar och
samverkansgrupper, medarbetarsamtal och kompetensplanering. Även krav på
expertkompetens i form av företagshälsovård finns reglerat.
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Enligt samverkansavtalet sker samverkan mellan kommunen som arbetsgivare och de
fackliga organisationerna på två nivåer; kommunledningens övergripande
samverkansgrupp, KLÖS, och kontorens personalkommittéer, tillika skyddskommittéer,
PEK.
Kommunchefen leder KLÖS som träffas en gång per månad. Personalavdelningen
planerar och administrerar gruppens arbete. De frågor som behandlas vid KLÖS är
genomgång av ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen, organisationsfrågor med
eventuella risk- och konsekvensanalyser, huvudskyddsombudens rapporter men även
andra rapporter som rör området.
KLÖS behandlar inte någon årlig rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet som
föreskrivs i AFS 2001:1 § 11. I intervjuerna framkom att arbetssättet behöver utvecklas
för uppfylla intentionerna i samverkansavtalet, vad det gäller det gemensamma ansvaret
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för det strukturella strategiska
arbetsmiljöarbetet.
Enligt samverkansavtalet finns det fyra personalkommittéer, PEK:
Kommunledningskontoret, Socialkontoret, Barn- och utbildningskontoret och Miljö-bygg
och räddningskontoret. Kontorscheferna leder PEK, och behandlar bland annat ärenden
till nästkommande nämndssammanträde. På PEK behandlas också frågor som
återkommande noterats i enheternas protokoll från APT eller som lyfts från de fackliga
organisationerna utifrån att det återkommande aktualiserats hos dem. Även
tillbudsrapporter analyseras i PEK, även om mängden är för liten för att bilda ett
heltäckande underlag på tillbuden i verksamheten. Det framkom i intervjuerna att det i
flera fall saknas en handlingsplan för det strategiska arbetsmiljöarbetet på kontorsnivå.
I intervjuerna framkom att arbetsplatsträffarna på många håll ännu inte fått den betydelse
vad det gäller arbetsplanering, utvecklingsfrågor och delaktighet som är
samverkansavtalets intentioner. Det ställer krav på både medarbetare och chefer vad det
gäller kunskap om intentionerna och viljan till dialog och inflytande.
Personalavdelningens uppdrag och stöd
Personalavdelningen består av två personer. Uppdraget består av såväl operativa och
avhjälpande arbetsuppgifter som strategiska och förebyggande arbetsuppgifter. Genom
personalavdelningens försorg genomförs chefs- och medarbetarundersökning,
utbildningar i samverkansavtalets innehåll till samtliga chefer och utveckling av den
kommungemensamma chefshandboken. Personalavdelningen är också ansvarig för den
kartläggning av orsakerna till sjukfrånvaron som pågår i kommunen.
Avdelningen tar fram förslag till styrande dokument som rör det personalpolitiska
området samt utarbetar kommungemensamma rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet så att cheferna kan ta ett professionellt och effektivt arbetsmiljöansvar.
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Det kan t ex gälla mallar för riskanalyser och illustration av årligen återkommande
aktiviteter som ingår i arbetsmiljöarbetet i ett så kallat årshjul.
Ett framgångsrikt strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbete minskar på sikt
arbetsinsatsen för alla. I intervjuerna framkom att det förebyggande strategiska arbetet
under lång tid fått stå tillbaka för akuta operativa insatser. Det pågår en förändring av
personalavdelningens arbetsuppgifter där flera av de operativa uppgifterna kommer att
upphandlas och utföras av extern utförare.
Företagshälsovårdens uppdrag och stöd
Företagshälsovården utförs av en extern utförare, Commodia AB. Avtalet gäller från
2012-07-01 till 2016-06-30, efter att avtalet förlängt med ett optionsår. I den grundtjänst
som upphandlats ingår bland annat utredning av arbetsförmågebedömning,
arbetsanpassningstjänster, samtalsbehandling, alkohol- och drogtester, samt deltagande i
ledarutveckling, tid för telefonrådgivning för chefer och medverka i samordning med
chefer och personalavdelning. Dessutom kan tjänster avropas inom förebyggande och
hälsofrämjande stöd så som genomförande av arbetsmiljöutbildning till chefer och
skyddsombud, ergonomitjänster, hälsokontroller och insatser för tobaksavvänjning.
Organisation och rutiner på arbetsplatsen
Enligt samverkansavtalet är arbetsmiljöansvaret delegerat till respektive chef. De som får
uppgifter ska ha tillräckliga kunskaper om:
•

Arbetsmiljöregler

•

Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och
olycksfall

•

Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall

•

Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö

Enligt samverkansavtalet utgör arbetsplatsträffen grunden i samverkan där medarbetare
och chef i dialog arbetar med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det
egna området. Även rätten till medarbetarsamtal och kompetensplanering, med särskild
uppmärksamhet på chefers kompetensplanering är reglerad i samverkansavtalet.
Samtliga chefer bekräftar sitt arbetsmiljöansvar genom att underteckna ett avtal där de tar
över arbetsmiljöansvaret 4. I uppdraget ingår bland annat:

4

Systematisk arbetsmiljö, delegering av arbetsmiljöuppgifter, mall, 2014-08-20
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•

Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser planering, ledning och kontroll inom
respektive chefs ansvarsområde

•

Tillse att årlig sammanställning görs över ohälsa, olyckor och tillbud

•

Tillse att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras

•

Tillse att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna följs upp

•

Fortlöpande arbeta för att skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett i
praktiken fungerande arbetsmiljöarbete

•

Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet

Vid intervjuer framkom att det finns kontroll på att i stort sett samtliga chefer har
undertecknat delegationen. Däremot finns det ingen uppföljning av att genomgång av
innehållet med berörd chef har gjorts eller någon uppföljning av hur varje chef har löst
varje delmoment.
Vid intervjuer framkom också att samtliga chefer har under det senaste 1,5 året
genomgått utbildning i samverkansavtalets innehåll samt vilket stöd det finns i t ex
chefshandboken vad det gäller rutiner och mallar för att det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska fungera på ett professionellt och effektivt sätt. Utbildningar har
också genomförts för skydds- och arbetsplatsombud.
Kommentarer
Vi noterar att kommunstyrelsen fortfarande är personalnämnd och vi noterar att det finns
oklarheter huruvida utskottet ska bereda ärenden som är av personalnämndskaraktär till
kommunstyrelsen eller om det är förvaltningen som är beredande.
Vi noterar också att det tagit tid för personalutskottet att organisera arbetet. Det har snart
gått ett år sedan beslutet om att inrätta ett personalutskott togs och det råder fortfarande
oklarheter om utskottets uppdrag, mandat och arbetsformer.
Vi rekommenderar att uppdrag och mandat för personalutskottet samt dess arbetsformer
fastställs senast under första kvartalet 2016. Vi rekommenderar också att
personalutskottets möten protokollförs och i övrigt hanteras likt övriga kommunens
utskott.
Vi bedömer att de flesta rutiner som finns motsvarar det som uttrycks i föreskriften. Vi
konstaterar dock att arbetsgivaren har svårt att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift om
krav på årlig uppföljning och förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet (11 §).
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Vi rekommenderar att det sker en årlig uppföljning i enlighet med föreskriften.

9.3

Uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet
Kommunstyrelsen har informerats om resultatet i medarbetar- och chefsundersökningar.
Någon ytterligare sammanställning av arbetsmiljöarbetet t ex en samlad kartläggning och
analys från personalavdelning eller företagshälsovård lämnades inte. Arbetsformerna för
det nyinrättade personalutskottet har ännu inte fastställts, men en del i utskottets uppdrag
är att följa arbetsmiljöarbetet.
Företagshälsovården ska enligt avtal varje år lämna en redovisning till kommunchefens
ledningsgrupp. Redovisningen består av statistik över de insatser som gjorts och de
tjänster som efterfrågas. Någon analys av statistiken eller professionell bedömning
lämnas inte till ledningsgruppen, vilket också är en brist och kritik som framkom i
intervjuerna.
Personalavdelningen ansvarar för den kartläggning av orsakerna till den höga
sjukfrånvaron som genomförts under 2015 och som kommer att presenteras för
kommunchefens ledningsgrupp och den centrala samverkansgruppen under november.
Även personalutskottet kommer att få rapporten som information. Därefter ansvarar
personalavdelningen för uppföljning av hur arbetet för att minska sjukfrånvaron har
kommit igång på kontor, avdelningar och enheter.
Arbetsmiljöverket genomför inspektioner hos arbetsgivare för att granska efterlevnaden.
Under hösten 2014 genomfördes en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid
barn- och utbildningskontoret i Åre kommun 5. De noterar att den årliga uppföljningen
görs i enskilda delar och att det finns ingen helhetsbeskrivning. Arbetsmiljöverket
påtalade även brister vad det gällde bristande kännedom hos medarbetare och elever om
hur de systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, tydlig ansvarsfördelning för
arbetsmiljöuppgifter, dokumenterad riskbedömning och skriftliga handlingsplaner samt
utveckla rutiner och kunskap om hot och våld. De påtalade också att hög arbetsbelastning
råder hos skolledarna men att ingen utredning gjorts av orsakerna till den höga
arbetsbelastningen.

Analys och åtgärder utifrån medarbetar- och chefsundersökningar
Åre kommun genomför en årlig medarbetarundersökning och chefsundersökning för att
följa hur den upplevda arbetsmiljön och arbetssituationen utvecklas över tiden samt
identifiera områden som måste förbättras. Undersökningarna genomförs i form av enkät
till samtliga anställda.

5

Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande, 2014-11-24
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Chefsundersökning 2013
Vid chefsundersökningen i januari 2014 var svarsfrekvensen 78 procent (32 svar).
Resultatet föredrogs i kommunchefens ledningsgrupp och central samverkansgrupp.
Information om resultatet lämnades i kommunstyrelsen 2014-04-15. I rapporten lämnas
följande kommentarer
•

”Det är endast 34 procent av cheferna som anser att de har bra eller mycket bra
förutsättningar för att utföra sitt uppdrag som chef vilket är en nedåtgående trend de
senaste åren och ett klart utvecklingsområde”

•

”Av kommentarerna framgår, liksom tidigare år, att upplevda brister handlar om
storlek på uppdrag, för många medarbetare, stor mängd administration och
underdimensionerade stödfunktioner. Nästan hälften uppger dessutom att de dagligen
arbetar mer än heltid utan att vara ledig motsvarande tid”

Enkäten innehåller också frågor om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.
Följande kommentar ingår i rapporten till kommunstyrelsen: ”En jämförelse mellan den
fysiska och den psykiska arbetsmiljön visar att man upplever den fysiska arbetsmiljön
bättre än den psykosociala. Kommentarer som framkommit i undersökningen är
upplevelsen av ensamhet i uppdraget samt behovet av handledning.”
En av de åtgärder som vidtagits under 2013 och 2014 är inrättande av en
bemanningsenhet, vilket bedöms minska belastningen på chefernas arbetssituation. Under
2014 påbörjades ett antal utvecklingsområden bland annat översyn av ledarskapsprogram,
introduktionsprogram, ledarskapshandbok, utökning av chefer och omorganisering till
exempel inom hemvård och kommunledningskontoret.
Medarbetarundersökning 2014
Vid medarbetarundersökningen i december 2014 var svarsfrekvensen 86 procent (ca 700
svar), vilket var en ökning från 2012 med 25 procentenheter. Resultatet föredrogs i
kommunchefens ledningsgrupp och central samverkansgrupp, KLÖS. Kontorscheferna
fick i uppdrag att sprida det övergripande resultatet i organisationen. Resultatet för
respektive enhet förväntas analyseras med respektive chef. Information om resultatet
lämnades i kommunstyrelsen 2015-06-04.
Enkäten är indelad i fem block (ledarskap, arbetsgrupp, arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare
och organisation) och efter en bearbetning av svaren identifierades följande
förbättringsområden:
•

Hur Åre kommun leds

•

Brist på karriärmöjligheter
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•

Svårigheten att nyttja friskvårdstimmen.

Undersökningen redovisar i stort sett ett dåligt resultat, det återkommande undantaget är
kultur- och fritidskontoret som visar acceptabla resultat inom de flesta blocken.
Kommunledningskontorets resultat har sämre resultat än övriga vad det gäller ledarskap
och arbetsgrupp. Vad det gäller arbetsmiljö har samtliga kontor med undantag från kulturoch fritidskontoret låga resultat. Vi noterar ändå att resultatet har förbättrats jämfört med
undersökningarna 2012 och 2013.
Chefsundersökning 2014
Kommunens chefsundersökning genomfördes under december 2014 och svarsfrekvensen
var knappt 96 procent (43 svar). Resultatet föredrogs i kommunchefens ledningsgrupp
och central samverkansgrupp. Information om resultatet lämnades i kommunstyrelsen
2015-06-04.
Enkäten är indelad i fem block (kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljö, attraktiv
arbetsgivare och organisation). En återkommande synpunkt är otillräcklig återkoppling på
arbetets prestation från chefen. Det kan bero på flera chefsbyten och periodvis chefslöst
under 2014.
Vad det gäller arbetsmiljön upplever även chefer svårigheter att nyttja friskvårdstimmen,
även om det skiljer stort mellan kontoren. Förutsättningarna att utföra uppdraget som chef
bedöms relativt betygssätts relativt lågt inom samtliga kontor, mellan 2,6 och 3,1 med
undantaget kultur- och fritidskontorets chefer som sätter i genomsnitt betyget 4,3.
Det totala betyget på arbetsmiljön skiljer mycket mellan kontoren, där det samlade
betyget från kultur- och fritidskontorets chefer är 4,28 (på en femgradig skala) och
cheferna vid samhällsbyggnadskontoret ger arbetsmiljön betyget 3,17 (på en femgradig
skala).
Över 80 procent av cheferna svarar att de arbetar mer än heltid utan att vara ledig
motsvarande tid en gång i veckan, de flesta svarar att det inträffar flera gånger i veckan.
Kommentarer
Vi noterar också att kommunstyrelsen (personalnämnd) inte behandlat någon årlig
sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De rapporter som rört
arbetsmiljön har lämnats i form av information.
Enligt arbetsmiljöpolicyn är närmaste chef ansvarig för arbetsmiljön. Det betonas dock att
varje enskild individ har ansvaret att göra sin stämma hörd och påkalla hjälp vid besvär,
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utifrån bedömningen att desto tidigare problemen kan åtgärdas och förebyggas, ju bättre
blir arbetsmiljön.
Vi bedömer att medarbetare och chefer under flera år signalerat att arbetsmiljön inte är
tillfredsställande. Trots de åtgärder som vidtagits har inte upplevelsen av en acceptabel
arbetsmiljö bekräftats i någon undersökning.
I chefsundersökningen framkommer det uppenbara brister mellan tillgänglig arbetstid och
mängden arbetsuppgifter. Vår utgångspunkt är att tillgängliga resurser utgör ramen för
mängden arbetsuppgifter som kan utföras.
Vi bedömer att de brister som Arbetsmiljöverket påtalar i sin granskning inom barn- och
utbildningskontoret är brister som återkommer i stora delar av organisationen, framför allt
vad det gäller chefernas arbetsbelastning. Vi anser att en framgångsrik förändring börjar
med en balanserad arbetsbelastning för kommunchef och kontorschefer, förbättrad
framförhållning och effektiva metoder för prioritering av arbetsuppgifter.

9.4

Åtgärder utifrån uppföljning och rapportering
Kommunstyrelsen har tidigare fått resultat från chefs- och medarbetarundersökningen för
information. Det nya personalutskottet har till uppgift att bland annat följa
arbetsmiljöarbetet. Det innebär att utskottet bör fastställa rutiner för återkommande
uppföljning och tillse att det finns underlag i form av kartläggning och analys.
Den 23 september 2015 samlades alla chefer för att ta del av planerade och påbörjade
åtgärder utifrån det övergripande resultatet i chefs- och medarbetarenkäten. Följande
åtgärder föreslogs:
•

Utveckla ledarskapet genom att fortsätta det påbörjade värdegrundsarbetet och
använda metoder för att öka andelen värdeskapande arbete i tjänsteprocesserna. Lean
föreslås som metod och förväntas också vara ett stöd i att sortera bort ”icke
värdeskapande arbete” och slöserier, sett ur medborgare och brukares perspektiv.

•

Utveckla fler karriärmöjligheter inom kommunen. Påbörjas under 2016

•

Öka friskvårdsnyttjandet genom att erbjuda alternativ till friskvårdtimme och
upphandla en förmånsportal.

I intervjuerna framkom att det har påbörjats ett arbete för att öka förmågan att prioritera
och fokusera på de arbetsuppgifter som ger störst nytta. Kontorscheferna har
återkommande möten med underställda chefer. I vissa fall genomförs de som separata
arbetsplatsträffar där frågor om arbetsbelastning, arbetsplanering och arbetsmiljö tas upp.
I andra fall är det mer integrerat i ordinarie ledningsgruppsmöten.
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I intervjun framkom att Arbetsmiljöverkets granskning hösten 2014 av arbetsmiljön inom
Barn- och utbildningskontoret har fått stor betydelse och det pågår ett omfattande arbete
för att strukturera arbetsmiljöarbetet på ett mer effektivt sätt. En förändring inom barnoch utbildningskontoret är införandet av ett ytterligare chefsled, där två stabstjänster
omvandlats till två verksamhetschefstjänster, vilket bedöms minska arbetsbelastningen
och öka utvecklingstakten hos både enhetschefer och kontorschef.
Kommentarer
Vi noterar att kommunstyrelsen som personalnämnd inte beslutat om några åtgärder. De
rapporter som rör arbetsmiljöfrågor och som redovisats under året har behandlats som
informationsärenden.
Vi bedömer att det krävs ett omfattande och uthålligt förändringsarbete för att förbättra
arbetsmiljön, där åtgärder mot den höga arbetsbelastningen är en av de viktigaste. Både
medarbetare och kommunledningen värderar friskvårdtimmen i betydelsen av förbättrad
arbetsmiljö. Vi anser att det förutsätter att den utförda arbetstiden inte överstiger 40
timmar per vecka.
Vi rekommenderar att en hårdare prioritering görs bland de arbetsuppgifter som åligger
varje funktion. Vi rekommenderar kommunchefens ledningsgrupp att utvecklar metoder
och arbetssätt för att prioritera bland arbetsuppgifterna i nära dialog med den politiska
ledningen.
Vår erfarenhet av Lean är att det är ett synsätt mer än verktyg och att kommunchefens
ledningsgrupp inledningsvis behöver enas om en gemensam ledningsfilosofi/värdegrund
och arbetsprinciper som både de och övriga medarbetare förväntas arbeta efter. Att arbeta
utifrån Lean ställer krav på ett coachande ledarskap och att alla, inklusive
stödfunktionerna är väl förtrogna med vad som är kvalitet för kunden och
kärnverksamhetens uppdrag.
Vi rekommenderar att kommunchefens ledningsgrupp fastställer en
ledningsfilosofi/värdegrund, gärna med utgångspunkt ur ett systemteoretiskt synsätt 6.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla en årlig
samlad bedömning av systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive resultat av chefs- och
medarbetarenkät som utgör underlag för analys och beslut om åtgärder. Det bör ske enligt
arbetsformerna i samverkansavtalet.

6

Lean bygger på ett systemteoretiskt synsätt.
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10.

Beskrivning av nuläget – resultat från enkät
För att bedöma om fastställda rutiner och arbetssätt på ett effektivt sätt förebygger ohälsa
och olycksfall har 38 medarbetare och chefer erbjudits att svara på en enkät. 27 personer
valde att svara på frågorna som bland annat rörde faktiska förhållanden så som deltagande
i arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar, samt förekomsten
av samtal om kända riskfaktorer så som hög arbetsbelastning, oklara förväntningar på
arbetsinsats, kränkningar och trakasserier. Fyra personer (drygt 10 procent) har uttryckt
oro för repressalier om svaren blir kända av ledningen.
I stort sett samtliga 27 medarbetare som svarade på den enkät vi skickat ut angav att de
hade möjlighet att delta och deltog regelbundet på arbetsplatsträffar. Detsamma gäller
möjligheten till ett årligt medarbetarsamtal med sin chef. De flesta som svarat har deltagit
i medarbetar- eller chefsenkäten (75 procent).
Utifrån resultatet gör vi bedömningen att den delen i samverkansavtalet som rör
återkommande arbetsplatsträffar och årliga medarbetarsamtal följs, möjligen med ett
undantag: inom delar av kommunledningskontoret.
Frågorna rörde också upplevelser t ex obehagliga arbetssituationer och medarbetares
uppfattning om systemets förmåga att förebygga ohälsa, samt bedömda konsekvenser på
arbetsplatsen och för medborgare av eventuella brister i arbetsmiljöarbetet. En
sammanfattning av svaren samt analys och kommenterar lämnas nedan.

10.1

Situationer som upplevs obehagliga
Av de som svarat på enkäten uppger drygt hälften (14 av 27 personer) att de ibland eller
någon gång under de senaste tolv månaderna har upplevt obehag i en arbetssituation med
anledning av beteenden hos förtroendevalda/uppdragsgivare, chefer eller kollegor.
I några fall har händelserna exemplifierats och det har i flera fall beskrivits vara
förtroendevalda som uttrycker anklagelser och ifrågasättande på både kraftfullt och
hotfullt sätt. Andra uttrycker att de upplevt förtroendevalda som har en raljerande ton mot
kommunens tjänstemän eller förtroendevalda som visar ointresse genom att göra annat
under tjänstemännens presentationer än att lyssna, fråga eller kommentera. Som möjlig
förklaring till vissa av händelserna beskriver de svarande att det finns en otydlighet i den
politiska rollen i förhållande till tjänstemannarollen som orsakar missförstånd och därmed
skapar minskad tillit till tjänstemännen.
Det finns också exempel på kollegors och medarbetares beteenden som upplevts
obehagligt. Det kan gälla medarbetare som har mobbats, maktkamp och åsiktsskillnader
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utifrån otydligt uppdrag och otydlig organisation. Även uppmärksamhet i media i
samband med ärenden upplevs obehagligt och oönskat.
Hur uppfattar medarbetare och chefer det centrala stödet och stöd från närmaste
chef?
I enkätundersökningen svarar i stort sett samtliga att de känner förtroende för närmaste
chef (eller annan i chefsställning) så att de kan ta upp den här typen av händelser och
beskriva det upplevda obehaget. Några är osäkra utifrån att chefen är relativt ny på
uppdraget och att det därför svårt att ha någon uppfattning.
Stödet från närmaste chef, personalavdelning och företagshälsovården upplevs positivt av
de flesta som svarat på enkäten. De upplever att de får det stöd de behöver när de frågar
efter det, framför allt närmaste chef har en stor betydelse och ger ett uppskattat stöd.
Några upplever att det stöd som personalavdelningen och/eller företagshälsovården
erbjuder inte motsvarar det som efterfrågas, någon upplever att det ändå har förbättrats
från en tidigare oacceptabel nivå. Det beskrivs vara svårt att få tider hos
företagshälsovården och flera vittnar om bristande kvalitet på tjänsterna som erbjuds.
I chefshandboken finns det dokumenterat vilket stöd chefer kan förvänta sig från den
centrala personalavdelningen eller företagshälsovården, vilket är känt av de flesta. De
medarbetare utan chefsansvar svarar att de inte känner till vilket stöd de kan förvänta sig
eller om det finns dokumenterat. Någon känner inte alls till att det finns
företagshälsovård.
Flera, både chefer och medarbetare efterlyser bättre stöd för att utveckla det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.
Kommentarer
Vi anser att det är en hög andel av medarbetarna som upplevt obehagliga arbetssituationer
de senaste 12 månaderna. Däremot bedömer vi att det finns ett starkt förtroende för
närmaste chef och stor möjlighet att bearbeta händelsen i efterhand.
Vi noterar att det årligen mellan 2009 och 2013 ställdes frågor till både förtroendevalda
och tjänstemän om hur de upplevde samarbetet dem emellan. Sammanfattningsvis
upplevdes en förbättring från år 2009 till 2013 från båda parter, vilket kan förklaras med
ett framgångsrikt arbete utifrån överenskommelsen Handslaget 7. Vi noterar också att
överenskommelsen inte haft någon större betydelse under de senaste åren.

7

Ett värdegrundsarbete som påbörjades 2010 för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda
och tjänstemän.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att ta fram arbetsprinciper så att
beredning, redovisning och presentationer upplevs meningsfullt och med stort förtroende
mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att utvärdera tjänsterna som erbjuds från bland
annat företagshälsovården och tydliggöra för samtliga anställda vilket stöd det finns att få.

10.2

Förebyggande arbete för att minska ohälsa
För att undvika den stress som leder till ohälsa är det viktigt att den anställde ges
möjlighet till handlingsutrymme, socialt stöd och återhämtning 8. Likaså bidrar erfarenhet
och kunskaper till att mildra stressupplevelser.
Arbetsmiljöverket har listat ett antal faktorer i arbetet som kan orsaka ohälsa. Några av
dessa är hög arbetsbelastning, oklara förväntningar på arbetsinsats, kränkningar och
trakasserier.
Begreppen är abstrakta och upplevelser är till stor del subjektiva. Det innebär att
begreppens innebörd behöver diskuteras och förtydligas på varje arbetsplats så att
medarbetare och chefer är bekant med innebörden och kan förhålla sig till den.
Det finns annars en risk att det uppstår subkulturer i en organisation där det uppstår
förväntningar som inte är förenliga med ett framgångsrikt förebyggande arbetsmiljöarbete
mot ohälsa. Det kan gälla förväntningar på ständigt övertidsarbete eller att hot och
kränkningar ”ingår i jobbet”.
Utan en öppen diskussion och gemensamt förhållningssätt kan det vila tungt på den
enskilde att vara uppmärksam på sitt behov eller sin situation. Lagstiftningens krav på
systematiskt arbetsmiljöarbete har stärkt organisationens ansvar att förebygga ohälsa och
olycksfall, på bekostnad av individens ansvar.
I vår enkät till medarbetare och chefer ställdes frågor om det förekommer diskussioner
om kränkningar, arbetsbelastning, oklara förväntningar och förutsättningar inför
komplexa arbetsuppgifter innebär och vad man bör vara uppmärksam på.
Dialog om kränkningar och trakasserier
På vissa arbetsplatser förekommer samtal om vad som kännetecknar kränkningar och
trakasserier och hur man ska agera när det uppkommer. I vissa medarbetares uppdrag
ingår det att föra samtal om kränkningar och trakasserier med andra t ex brukare och

8

Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, 2002

Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete.docx
© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

19

ABCD
Åre kommun
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2015-11-16

elever men samtalet har inte överförts till den egna arbetsplatsen eller fått betydelse för
den egna arbetsmiljön.
Två tredjedelar av de som svarat på enkäten beskriver att det inte förekommer några
samtal för att uppmärksamma företeelserna eller förtydliga begreppen.
Dialog om stress och arbetsbelastning
60 procent svarar att det inte förs något samtal på arbetsplatsen om stress och
arbetsbelastning. De flesta upplever inte att det finns någon förväntan på hög
stresstålighet eller ständigt övertidsarbete. Några har dock uttryckt att den förväntan
finns, att man anses lite mindre ambitiös om man försöker hålla arbetstiderna och inte
jobba över. Andra uttrycker att det finns en förväntan om övertidsarbete på grund av
brådskande ärenden som uppstått ur dålig framförhållning i organisationen.
På några arbetsplatser förs ett kontinuerligt samtal om hur stress kan motverkas och om
effektiva metoder för att bli bättre på att prioritera. Några beskriver att det pågår ett arbete
för att stödja medarbetare att prioritera men att insatserna inte inkluderar chefernas
arbetssituation.
Dialog om oklara roller och otydliga förväntningar
Hälften av de svarande upplever att rollen och förväntningarna är otydliga och att det inte
förs något samtal om det på arbetsplatsen. Hälften upplever att det finns en tydlig roll och
ett tydlig förväntan, ofta i form av en funktionsbeskrivning.
På flera arbetsplatser pågår diskussioner om att ta fram funktionsbeskrivningar.
Det har också genomförts utbildningar i vad tjänstemannarollen innebär och på vissa
arbetsplatser förs det löpande samtal på arbetsplatsträffarna om vilka förväntningar som
finns och vem som gör vad.
Förutsättningar inför komplexa arbetsuppgifter
Drygt hälften upplever att det inte förs något samtal på arbetsplatsen om behovet av
introduktion eller löpande handledning inför och under komplexa arbetsuppgifter, trots att
det finns ett behov av både introduktion och löpande handledning. Några uttrycker att var
och en har ansvaret att ta upp behovet av stöd med närmaste chef, och att det vanligaste är
att man själv tar kontakt med kollegor och chef.
Det finns ett introduktionsprogram som varje nyanställd ska gå. På några arbetsplatser
erbjuds på senare tid löpande handledning.
Kommentarer
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att utveckla formerna för
det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Vi bedömer att Arbetsmiljöverkets identifierade faktorer så som hög arbetsbelastning,
oklara förväntningar på arbetsinsats, kränkningar och trakasserier kan orsaka ohälsa.
Det verkar inte förekomma samtal på arbetsplatserna i den omfattning som vi anser
nödvändigt för att förtydliga dessa begrepp så att medarbetare och chefer är bekant med
innebörden och kan förhålla sig till den.
Vi bedömer att det är en av de åtgärder som ingår i varje chefs ansvar för
arbetsmiljöarbetet enligt delegationen. Naturligtvis kan det ske med kommungemensamt
stöd i form av diskussionsunderlag, gemensamma utbildningar eller liknande.
Vi rekommenderar att det sker en årlig uppföljning av hur varje chef har löst
arbetsmiljöansvaret enligt fastställd delegation.

10.3

Konsekvenser för medarbetare och möjliga förbättringar
Drygt hälften av de svarande uppger att brister i arbetsmiljöarbetet har fått konsekvenser i
form av fysisk eller psykisk ohälsa. Flera kommenterar brister i den fysiska miljön så som
läckande tak och därmed fuktskador och mögel som gett upphov till illamående och yrsel.
Ett annat exempel som nämns är de konsekvenser det får för arbetsprestationen och
hälsan när det ska ske snabba förändringar i organisationen, kombinerat med dålig
information om vad som ska ske.
En återkommande kommentar från flera håll är chefernas ohållbara situation med stort
övertidsuttag och begränsat stöd i att prioritera och delegera arbetsuppgifter. I flera fall
bedöms arbetsuppgifterna överstiga en heltidstjänst och lösningen för flera är att inte göra
alla arbetsuppgifter vilket får konsekvenser både för uppdragsgivare, medarbetare och
medborgare.
Några konsekvenser som nämns är begynnande konflikter som eskalerar för att de inte
uppmärksammas i tidigt skede, till exempel ge tid för introduktion och samtal för att
förebygga missförstånd.
Hur uppfattar medarbetare det systematiska arbetsmiljöarbetet? Bidrar det till att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs?
Även om kraven på olika rutiner är tvingande är det ändå bara ett medel för att uppnå
resultatet. Endast om arbetet enligt rutinerna leder till att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs driver arbetsgivaren ett tillräckligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är också
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viktigt att påpeka att ”espoused theory” (ung. hyllad teori) som återfinns i formellt
fastställda dokument inte behöver överensstämma med ”used theory”, alltså den teori som
används. 9
På enkätfrågan Anser du att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete förebygger
ohälsa svarar 18 av 27 personer att det inte gör det eller att det går att förbättra. Fem
personer svarar att de inte känner till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Av de som svarar att det finns förbättringar ges följande exempel:
•

Minska tempot i organisationsförändringar så att medarbetare hinner få information
om vad som ska hända.

•

Fler anonyma enkäter för att fånga upp stämningen i organisationen.

•

Ofta är arbetsbelastningen orsaken till ohälsa och stöd efterfrågas för att prioritera
bland arbetsuppgifterna. Det gäller inte minst chefernas arbetssituation.

•

Skapa tydligare arbetsmiljörutiner t ex introduktion för nyanställda och tid för
diskussion om arbetsbelastning och träning i att prioritera.

•

Tid att prata kvalitet, respekt och struktur med arbetskollegor. Mer överseende och
förståelse i stressade situationer.

•

Tid att lyssna på vad som är de egentliga orsakerna till svagt förtroende och tillit
mellan olika organisationsnivåer. Ta reda på rotorsaken. Låt det bli högt i tak och
lägg inte locket på.

•

Skapa fler arenor än de fackliga för samverkan och dialog. Nästan en femtedel av de
anställda är inte fackligt anslutna.

•

Inför en intern synpunktshantering så att alla åsikter kommer fram.

•

Det behövs mer långsiktigt och strategiskt tänkande för att få ett fungerande
förebyggande arbetsmiljöarbete. Det saknas i tider med dåliga finanser.

•

Att dra lärdom av kultur- och fritidskontoret som har högre betyg än övriga i
medarbetarundersökningen och verkar både göra sitt jobb och ha roligt på jobbet.

9

Argyris och Schön, 1978

Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete.docx
© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

22

ABCD
Åre kommun
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2015-11-16

•

Få chefer arbetar med tobaksförebyggande insatser fast Åre kommun på pappret är en
tobaksfri arbetsplats. Även uppmuntran till friskvård t ex friskvårdstimmen kan
utvecklas så att fler väljer att leva ett liv som är långsiktigt hälsosamt.

Någon påpekar också att det pågår förändringar vilket upplevs positivt.
Kommentarer
Vi anser att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas då det i den nuvarande
utformningen inte bedöms förebygga ohälsa och olycksfall.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen med dess personalutskott att öka kunskapen i
organisationen om förebyggande arbetsmiljöarbete och löpande följa upp och utvärdera
insatserna, för att åstadkomma effektivt arbetsmiljöarbete som förebygger ohälsa och
olycksfall.

10.4

Konsekvenser för kvalitet i tjänster mot medborgare och brukare
Arbetsmiljöverkets sammanställning av genomförd forskning visar att det har i stort sett
bara forskats på systematiskt arbetsmiljöarbete och lönsamhet eller betydelse för
tjänstekvalitet i privata företag.
I vår enkät, på enkätfrågan Anser du att eventuella brister i arbetsmiljöarbetet har fått
konsekvenser för kvaliteten i tjänsterna mot medborgare, brukare eller till andra kontor
eller organisationer svarar drygt hälften av de svarande att det fått konsekvenser. Två
svarar att de inte vet.
Av de som svarar att det fått konsekvenser ges följande exempel:
•

För högt tempo vid förändringar gör att medborgare inte hinner få information om
vad som ska hända.

•

Utförande av tjänster tar längre tid än nödvändigt. Vissa arbetsuppgifter utförs inte.

•

Otydlighet internt speglas också externt när det är oklart vem som ska göra vad.
Otrygga medarbetare ger sämre service.

•

Omflyttningar i samband med ohälsosam inomhusmiljö skapar frustration och tar tid,
vilket påverkar tjänsten mot medborgare.

Någon kommenterar också att de flesta medarbetare gör sitt yttersta för att allt ska
fungera mot medborgare och brukare, trots interna brister. Baksidan är belastningen på
individen som kan bli så hög att en del riskerar att hamna i riskzonen för utbrändhet.
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Kommentarer
Vi anser att det finns en överhängande risk att brister i arbetsmiljöarbetet orsakar
försämring av de tjänster och den service som kommunen ska tillhandahålla till
medborgare, brukare och elever.

KPMG, dag som ovan

Helene Ersson
Kommunal revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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