
FÖRSTUDIE

Kommunens arbete med systematisk arbetsmiljö
Tidaholms kommun
14 augusti 2019



© 2019 Deloitte AB 2

Revisionsfråga:

Vilka behov kan finnas av revisionens fördjupade granskning avseende kommunens arbete 
med systematisk arbetsmiljö i Tidaholms kommun?

Kontrollpunkter: 

• Resultaten av arbetsmiljöarbetet, baserad på utfall i medarbetarundersökningen och övriga tillgängliga 
nyckeltal.

• Mål, nyckeltal och styrdokument kopplade till systematisk arbetsmiljö i kommunen.

• Uppgiftsfördelning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Rutiner och handlingsplaner för systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Struktur för uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 att 
arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

För att fullgöra arbetsgivaransvaret krävs att
arbetsgivaren regelbundet undersöker och 
bedömer vilka risker som kan förekomma i 
verksamheten samt vidta åtgärder för att 
komma till rätta med riskerna.
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INPUT

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö, sjukfrånvaro & personalomsättning

Den sociala arbetsmiljön

”relationer på arbetsplatsen och hur 

exempelvis samarbetet fungerar.”

Den organisatoriska 

arbetsmiljön

”hur arbetet styrs, ordnas och kommuniceras

Den fysiska arbetsmiljön

”ljud, ljus, värme, luft, arbetsutrustning”
Övriga faktorer

Personalomsättning

Frånvaro

Glada, pigga, motiverade 

medarbetare …

ARBETSPLATS

Det finns tre olika delar i arbetsmiljön som tillsammans skapar den arbetsmiljö som finns på arbetsplatsen.

Konsekvens

Produktivitet/kvalitet
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Styrdokument



© 2019 Deloitte AB 6

Arbetsmiljöpolicy

Övergripande målsättning

Inom Tidaholms kommun har vi som målsättning att:

• främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa och olycksfall på 
grund av fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden i arbetet.

• chefer och arbetsledare ska ha nödvändig kunskap för att kunna utföra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• anställda som drabbas av ohälsa eller olycksfall ska, så långt det är 
möjligt, återfå arbetsförmågan.

Ansvar

Huvudansvaret för att organisera och följa upp arbetsmiljöarbetet ligger på 
arbetsgivaren men även arbetstagare och skyddsombud har ett ansvar att 
medverka i arbetsmiljöarbetet
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RIKTLINJE

Ansvar

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren Tidaholms kommun har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska:

• Regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

• Omedelbart eller så snart det är möjligt vidta åtgärder för att förhindra ohälsa och olycksfall.

• Se till att anställda har nödvändiga kunskaper om arbetsmiljöarbetet och eventuella risker.

Arbetstagaren

Arbetstagaren ska:

• Medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av arbetsmiljöåtgärder.

• Följa fastställda föreskrifter och använda nödvändig skyddsanordning och skyddsutrustning. Om detta inte följs är 
det att betrakta som allvarlig misskötsel. Arbetstagaren har dock inte något straffrättsligt arbetsmiljöansvar.

• Underrätta arbetsgivare eller skyddsombud om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa.

Arbetsplatsombud/Skyddsombud

Arbetsplatsombud eller skyddsombud ska finnas på arbetsplatser där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts 
och ska:

• vaka över att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter beträffande arbetsmiljön.

• initiera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

• delta i planeringen av beslut i arbetsmiljöfrågor.

• delta i planeringen av användningen av farliga ämnen.

• delta vid arbete med att upprätta handlingsplaner för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
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RIKTLINJE för SAM

• Rutinen är utarbetad för att tillgodose att arbetsgivaren 
följer riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2015:4. 

− Undersökning

− Riskbedömning

− Åtgärder och handlingsplan

− Följa upp och kontrollera

➔ Vad göra vid förändring i verksamheten
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ÖVRIGA DOKUMENT
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Uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

• Nytt för 2019 i Tidaholms kommun är att detta görs i form 
av checklista som sedan redovisas i form av rapport. 

• Högst ansvarig för arbetsmiljön i kommunen är nämnderna 
och därför behöver denna information komma dem till 
känna. 

• Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i april månad.
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Årlig uppföljning av SAM, 2018/2019 Hela kommun

* 21-23  personer har ej besvarat enkät.

Kommentar:
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är över lag gott i Tidaholms 
kommun. Man arbetar systematiskt med de arbetsskador och tillbud som 
inträffar och dessa följs upp på ett bra sätt samt företagshälsovården anlitas 
när behov finns. 

Medarbetarna upplever att de medverkar på ett bra sätt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, dock kan skyddsombuden medverka i lite större 
utsträckning. En mycket stor andel av de svarande vet om att det finns en 
arbetmiljöpolicy, men kunskapen om de rutiner som finns behöver höjas. 

Chefens arbetsmiljö

Kommentar:
Tidaholms kommuns chefer upplever över lag att målen för verksamheten 
och att deras chefsuppdrag är tydliga. Övervägande del tycker också att 
det är tydligt vilka befogenheter de har samt att stödet från överordnad 
chef och chefskollegor är gott. Deras introduktion i rollen har oftast varit 
god och man upplever att företagshälsovården anlitas vid behov. 

Cheferna upplever också att det finns mycket psykiskt påfrestande 
arbetsuppgifter och man önskar mer stöd med dessa samt att fler risk och 
konsekvensanalyser behöver göras.

Fylls av enheter
Utvalda frågeställningar # svar = JA

Utförs regelbundna riskbedömningar? 50 av 79 (63%)

Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 54 av 81 (67%)

Finns fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tillräckligt många chefer, 

arbetsledare eller andra arbetstagare?

55 av 81 (68%)

Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga 

befogenheter, resurser och kompetens?

55 av 81 (68%)

Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 56 av 81 (69%)

Har cheferna de särskilda kunskaper som de behöver? 56 av 79 (71%)

Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 57 av 80 (71%)

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten?

58 av 81 (72%)

Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas?

59 av 81 (73%)

Finns det en skriftlig handlingsplan? 59 av 79 (75%)

Utvalda frågeställningar # svar = JA

Har du möjligheter att påverka de resurser som tilldelas dig? 7 av 40 (18%)

Har ni chefer en levande dialog om era uppdrag i relation till krav och 

resurser?

15 av 40 (38%)

Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög 

arbetsbelastning?

16 av 40 (40%)

Utifrån vad som framkommit i resultat- och utvecklingssamtal, APT, 

skyddsronder osv. – görs riskbedömning, handlingsplan och uppföljning 

enligt rutin?

17 av 39 (43%)

Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa 

hos dig?

18 av 39 (46%)

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för 

dina arbetsmiljöuppgifter?

18 av 39 (46%)

Beaktas riskbedömning, handlingsplan och uppföljning dina förutsättningar 

och behov?

18 av 38 (47%)

Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 20 av 40 (50%)
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Årlig uppföljning av SAM, 2018/2019
Barn- och utbildningsnämnd

Utvalda frågeställningar # svar = JA
Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av 

verksamheten?

6 av 18* (33%)

Finns fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tillräckligt många chefer, 

arbetsledare eller andra arbetstagare?

6 av 18* (33%)

Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

bedrivas?

7 av 18* (38%)

Har cheferna de särskilda kunskaper som de behöver? 7 av 18* (38%)

Finns det en skriftlig handlingsplan? 8 av 17* (50%)

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten?

9 av 18* (50%) 

Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga 

befogenheter, resurser och kompetens?

9 av 18* (50%)

Utförs regelbundna riskbedömningar? 9 av 18* (50%)

Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på 

arbetsplatsen?

10 av 18* (55%)

Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 10 av 18* (55%)

* 16-18 personer har ej besvarat enkät.

Kommentar:
Det råder stor kunskap om arbetsmiljöarbetet men det behöver läggas mer 
fokus på systematiken. Att lyfta SAM regelbundet samt titta närmare på olika 
delar såsom fördelning av arbetsmiljöuppgifter men också i större 
utsträckning arbeta med risk- och konsekvensanalyser. 

Chefens arbetsmiljö

Utvalda frågeställningar # svar = JA

Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög 

arbetsbelastning?

1 av 14 (7%)

Har du möjligheter att påverka de resurser som tilldelas dig? 1 av 14 (7%)

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper/resurser/befogenheter för dina 

arbetsmiljöuppgifter?

4 av 14 (28%)

Har ni chefer en levande dialog om era uppdrag i relation till krav och resurser? 5 av 14 (36%)

Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 6 av 14 (43%)

Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer 

som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig?

6 av 14 (43%)

Utifrån vad som framkommit i resultat- och utvecklingssamtal, apt, skyddsronder 

osv. – görs riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin?

6 av 14 (43%)

Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög 

arbetsbelastning?

7 av 14 (50%)

Beaktar riskbedömning, handlingsplan och uppföljning dina förutsättningar och 

behov?

7 av 14 (50%)

Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till 

uppdraget?

8 av 14 (57%)

Kommentar:
Cheferna upplever att verksamhetens mål är tydliga liksom uppdraget. 
Vilka befogenheter chefer har är också tydliga och man får stöd av både 
överordnad chef samt kollegor. Det råder stor kännedom om kränkande 
särbehandling samt om möjlighet att anlita företagshälsovård. Det som 
behöver uppmärksammas är arbetsbelastningen och då främst vad som 
bör prioriteras vid tidsbrist men också antal medarbetare för vissa chefer.

Fylls av enheter
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Årlig uppföljning av SAM, 2018/2019 Kultur- och fritidsnämnd

Kommentar:
Alla enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har på personalmöte 
gemensamt svarat på frågorna i checklistan om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Enligt svaren ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
helt eller delvis i de flesta av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. 

Chefens arbetsmiljö

Kommentar:
Generellt visar svaren att cheferna inom kultur- och fritidsförvaltningen har 
god kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket stöd som finns 
att tillgå, mål och uppdrag, samt att de upplever att de har mandat att 
genomföra det som krävs för uppdraget. Det som upplevs som svårt är att 
påverka resurser i förhållande till ambitionsnivån.

Fylls av enheter
Utvalda frågeställningar # svar = JA

Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 2 av 9 (22%)

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten?

4 av 9 (44%)

Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 4 av 9 (44%)

Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 4 av 9 (44%)

Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på 

arbetsplatsen?

5 av 9 (55%)

Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga 

befogenheter/resurser/kompetens?

5 av 9 (55%)

Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 5 av 9 (55%)

Har cheferna de särskilda kunskaper som de behöver? 5 av 9 (55%)

Utförs regelbundna riskbedömningar? 5 av 9 (55%)

Sker genomförande och kontroll av åtgärderna? 5 av 9 (55%)

Finns det en skriftlig handlingsplan? 5 av 9 (55%)

Utvalda frågeställningar # svar = JA

Har du möjligheter att påverka de resurser som tilldelas dig? 0 av 4 (0%)

Beaktar riskbedömning, handlingsplan och uppföljning dina förutsättningar 

och behov?

0 av 4 (0%)

Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till 

ohälsa hos dig?

0 av 4 (0%)

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter 

för dina arbetsmiljöuppgifter?

0 av 4 (0%)

Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker 

med arbetstidens förläggning?

1 av 4 (25%)

Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid 

hög arbetsbelastning?

1 av 4 (25%)

Utifrån vad som framkommit i resultat- och utvecklingssamtal, apt, 

skyddsronder osv. – görs riskbedömning, handlingsplan och uppföljning 

enligt rutin?

1 av 4 (25%)

Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 2 av 4 (50%)

Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 2 av 4 (50%)

Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till 

uppdraget?

2 av 4 (50%)
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Årlig uppföljning av SAM, 2018/2019 Social- och omvårdnadsnämnden

Kommentar:
Omvårdnadsförvaltningen:
Sammanfattning av uppföljningen ger en positiv bild av 
arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att bibehålla denna nivå på 
arbetet. 

Socialförvaltningen:
Medarbetarenkäten och uppföljningen av arbetsmiljön ger 
även en positiv bild av arbetsmiljön vid socialförvaltningen. 
Medarbetarnas arbetsmiljö påverkas av ärendeinflödet. 
Detta samtidigt som inflödet av ärenden är mycket svårt för 
förvaltningen att påverka.

Chefens arbetsmiljö

Kommentar:
Omvårdnadsförvaltningen: Svaren på chefernas arbetsmiljö visar en positiv bild, 
analysen är att fortsätta arbetet som tidigare. Cheferna har enbart en liten möjlighet 
att på verka resursfördelningen. Samarbetet mellan enhetscheferna bör förbättras.

Socialförvaltningen: Chefernas arbetsmiljö påverkas starkt av ett ökat 
ärendeinflöde. Detta samtidigt som rättssäkerheten och stödet till medarbetarna 
måste upprätthållas.

Fylls av enheter

Utvalda frågeställningar # svar = JA

Utförs regelbundna riskbedömningar? 29 av 39 (75%)

* 5-6 personer har ej besvarat enkät.

Utvalda frågeställningar # svar = JA

Har du möjligheter att påverka de resurser som tilldelas dig? 2 av 11 (18%)

Har ni chefer en levande dialog om era uppdrag i relation till krav och resurser? 6 av 11 (54%)

Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till 

uppdraget?

7 av 11 (64%)

Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 7 av 11 (64%)

Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå 

som dig?

7 av 11 (64%)

Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög 

arbetsbelastning?

8 av 11 (72%)

Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer 

som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig?

8 av 11 (72%)

Beaktar riskbedömning, handlingsplan och uppföljning dina förutsättningar och 

behov?

8 av 11 (72%)

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina 

arbetsmiljöuppgifter?

8 av 11 (72%)
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Medarbetarundersökningen
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Kommun

Förvaltning

Enhet 

Motivation

Ledarskap 

Styrning

Information

Arbetsglädje

Delaktighet

Samverkan

Kränkande särbehandling

Arbetsmiljö (hälsa)

Arbetssituation

KATEGORIER
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1 Mitt arbete känns meningsfullt.

2 Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete.

3 Jag ser fram emot att gå till arbetet.

4 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.

5 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.

6 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

7 Jag är insatt i min arbetsplats mål.

8 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

9 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

10 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver i mitt arbete.

11 Jag tycker att det är lätt att hitta den information jag behöver i mitt arbete.

12 Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete.

13 Jag tar själv ansvar för att förmedla information vidare på min arbetsplats.

14 Jag får tillräckligt med information om vad som händer i kommunen, både som organisation och sim arbetsgivare.

15 Jag besöker kommunens intranät minst 1-2 gånger per vecka.

16 Kommunens intranät lever väl upp till mina förväntningar.

17 Jag tycker att det är lätt att hitta på kommunens intranät.

18 Jag upplever att stämningen är bra på min arbetsplats.

19 Jag trivs med mina arbetsuppgifter.

20 Vi har en bra gemenskap och sammanhållning.

21 Jag känner mig respekterad på min arbetsplats.

22 Jag kan tryggt möta förändringar på min arbetsplats.

23 På min arbetsplats behandlar vi varandra, både män och kvinnor, på ett jämställt sätt.

24 På min arbetsplats ger vi varandra hjälp och stöd när det behövs.

25 På min arbetsplats uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter.

26 På min arbetsplats är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra.

27 Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation.

28 Jag kan rekommendera andra att söka arbete i Tidaholms kommun.

29 Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar i Tidaholms kommun i tre år.

30 Jag upplever att min roll och mina arbetsuppgifter är tydliga.

31 Jag upplever att jag har möjlighet att vara delaktig i beslut som rör min arbetsplats mål och arbetssätt.

32 Jag känner mig delaktig och kan påverka min arbetssituation.

33 De krav som ställs på mig i mitt arbete är rimliga.

34 Jag känner stolthet över det arbete som jag utför.

35 På min arbetsplats är vi bra på att lära av varandra.

36 Jag är nöjd med min arbetsinsats.

37 Jag har en rimlig arbetsbelastning.

38 Jag känner att mitt arbete har betydelse för att nå arbetsplatsens mål.

39 Jag upplever att jag har möjlighet att återhämta mig genom att exempelvis ta pauser och variera tempot i mitt arbete.

40 Jag får den utbildning och kompetensutveckling som jag behöver.

41 Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt.

42Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Tidaholms kommun.

43 Jag har förtroende för min närmaste chef.

44 Min närmaste chef och jag har en bra dialog.

45 Min närmaste chef ger oss medarbetare det stöd vi behöver för att vi ska kunna göra ett bra arbete.

46 Min närmaste chef kommunicerar öppet och ärligt.

47 Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut.

48 Min närmaste chef är lätt att på tag på.

49 Min närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt.

50 Min närmaste chef har förmågan att få gruppen att arbeta mot gemensamma mål.

51 På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar.

52 Jag tycker att våra arbetsplatsträffar har ett meningsfullt innehåll.

53 På min arbetsplats har vi en öppen dialog som skapar delaktighet på våra möten.

54 Jag har medarbetar- och lönesamtal varje år med min närmaste chef.

55 Vi har talat om vila förväntningar min chef har på mig.

56 Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling.

57 Jag känner till Tidaholms kommuns lönekriterier.

58 På min arbetsplats arbetar vi aktivt med attityd- och värderingsfrågor.

59 På min arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet mellan män och kvinnor.

60 Jag upplever att min arbetsplats är fri från diskriminering och att samtliga medarbetare behandlas lika.

61 På min arbetsplats tar vi väl hand om nyanställda och vikarier genom att introducera dem i arbetet och får med dem i 
gemenskapen på arbetsplatsen.

62 På min arbetsplats upplever jag inte att kränkande särbehandling eller trakasserier förekommer.

63 Jag har en bra fysisk arbetsmiljö sett till bland annat ventilation, ljus, ljud och arbetsställning.

64 Jag har kunskap om hur man förebygger arbetsskador.

65 Jag har kunskap om hur jag ska gå till väga om en arbetsskada inträffar.

66 Jag har en bra balans mellan arbete och fritid.

67 Jag upplever att arbetsgivaren är positivt inställd till föräldraledighet och föräldraskap.

68 Min arbetssituation är fri från stress som påverkar mig negativt.

69 Jag använder den friskvårdshalvtimme per vecka som arbetsgivaren erbjuder.

70 Jag är nöjd med det utbud av friskvårdserbjudanden och aktiviteter som arbetsgivaren erbjuder.

Frågor
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Analys av medarbetarenkät 2019 
Kommunövergripande
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Analys av medarbetarenkät 2019 
Kommunövergripande
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Analys av medarbetarenkät 2019 
Kommunövergripande
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Analys av medarbetarenkät 2019 Kommunövergripande
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Analys av medarbetarenkät 2019 
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Upplevd arbetsmiljö

• Kompetensutveckling

• Utfall medarbetarsamtal

• Intranät

• Friskvårdhalvtimme

Fastighet
• Ledarskap (2.5)

✓ Uppskattning/förtroende

✓ Förutsättningar/stöd/Information

✓ Närvaro/tillgänglighet

✓ Konflikthantering

✓ Målstyrning

• Delaktighet

• Samarbete och dialog

• Motivation

✓ Ser fram emot att gå till jobbet

✓ Meningsfullt arbete

✓ Kvar på jobbet om 3 år

• Negativ stress

• Utveckling och lärande

Lokalvård
• Ledarskap (3.8)

• Meningsfullt arbete

• Utveckling och lärande

SAMHÄLLSBYGGNADAnalys av medarbetarenkät 2019 
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KULTUR och FRITIDAnalys av medarbetarenkät 2019 
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Upplevd arbetsmiljö

• Kompetensutveckling

• Utfall medarbetarsamtal

• Intranät

• Friskvårdhalvtimme

• Fysisk arbetsmiljö

• Användning av friskvårdhalvtimme

• Attityd och värderingsfrågor

• Förebygga och hantera arbetsskador

• Negativ stress

Barnets hus

• Ledarskap (3.2)

✓ Konflikthantering
✓ Stöd
✓ Kommunikation
✓ Målstyrning

Kulturskolan
• Ledarskap (3,8) - Konflikthantering

• Lönekriterier

• Förebygga och hantera arbetsskador

Analys av medarbetarenkät 2019 KULTUR och FRITID
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KommunledningskontoretAnalys av medarbetarenkät 2019 
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Upplevd arbetsmiljö

• Rimlig arbetsbelastning

• Intranät

• Utvecklingsmöjligheter

• Ledarskap (Konfliktlösning, Närvaro, Stöd)

• Medarbetarsamtal

• Attityd & värderingsfrågor

• Negativ stress

• Fysisk arbetsmiljö

• Innehåll APT

• Återhämtningsmöjlighet

• Användning av friskvårdhalvtimme

Admin

• Ledarskap (3,3)

• Styrning (3,2) ink. mål

• Återhämtningsmöjlighet

• Kvar inom Tidaholm om 3 år

• Intro nyanställda

KommunledningskontoretAnalys av medarbetarenkät 2019 
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Barn och utbildningAnalys av medarbetarenkät 2019 
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Analys av medarbetarenkät 2019 Barn och utbildning
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Upplevd arbetsmiljö

Förskola

• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ (alla)

• Kunskap om - Förebygga och hantera arbetsskador (alla)

• Utvecklingsmöjligheter (alla)

• Medarbetarsamtal (alla)

• Innehåll APT (alla)

• Intranät (alla)

• Info om vad som händer i kommunen (alla)

• Orimliga krav (alla)

• Diskriminering & likabehandling  (Ekedalen, Axet, Björnen, Helliden)

• Intro nyanställda (Ekedalen, Axet, Helliden)

• Attityd- och värderingsfrågor (Ekedalen, Axet, Helliden)

• Konflikthantering (Ekedalen, Helliden, Skogsnallarna/Stormsvalan, Syrsan)

• Delaktighet (Axet, Björnen, Helliden, Syrsan)

• Axet, Björnen, Helliden, Skogsnallarna/Stormsvalan låga betyg, 

Grundskola (Forsen/Hökensås)
• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ stress

• Utvecklingsmöjligheter

• Medarbetarsamtal

• Fysisk arbetsmiljö

• Intranät

• Info om vad som händer i kommunen

Grundskola (Fröjereds/ Valstad skola)
• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ stress
• Chefskap/ledare (Uppskattning, närvaro, konflikthantering, stöd)
• Styrning (2.5)

• Fysisk arbetsmiljö

• Utvecklingsmöjligheter

• Medarbetarsamtal

Rudbecksgymnasiet

• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ stress
• Chefskap/ledare (Uppskattning, närvaro, konflikthantering, Stöd)
• Utvecklingsmöjligheter
• Medarbetarsamtal
• Fysisk arbetsmiljö
• Innehåll APT
• Info om vad som händer i kommunen

Utbildningskontoret/BUN-chefer

• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ stress

• Utvecklingsmöjligheter

• Medarbetarsamtal

• Intranät

Kompetenscentrum
• Arbetsbelastning och tid för återhämtning, negativ stress
• Chefskap/ledare (Uppskattning, närvaro, konflikthantering, Stöd)

• Utvecklingsmöjligheter och medarbetarsamtal

• Attityd- och värderingsfrågor.

• Intranät

• Info om vad som händer i kommunen

Grundsärskolan

• låga poäng på alla områden

Barn och utbildningAnalys av medarbetarenkät 2019 
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Analys av medarbetarenkät 2019 Social- och omsorg
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Analys av medarbetarenkät 2019 Social- och omsorg
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Upplevd arbetsmiljö

Alla enheter

• Tid för återhämtning, 

• Negativ  stress

• Fysisk arbetsmiljö

• Attityd- och värderingsfrågor.

• Medarbetarsamtalet

• Konflikthantering – chef

• APT

• Utvecklingsmöjligheter

• Delaktighet i beslut rörande arbetsplats

• Kvar inom Tidaholms kommun inom 3 år

• Intranät

• Info om vad som händer i kommunen

--------------------------------------------------------------

Hög arbetsbelastning
IFO, IT-avdelningen, 

Sjuksköterskor/Rehabilitering

Chefskap/ledarskap
Arbetsmarknadsenheten, Hellidshemmet 

avd. 3, Hemvården, Lindängen, 

Ungdomsboendet, Midgård, Socialpsykiatri. 

Solvik.

Uppföljning/utvärdering av mål
Arbetsmarknadsenheten, Centrala 

resursteamet, Hattstugan, Hemvården, IFO, 

Lindängen, Ungdomsboendet, Midgård, 

Sjuksköterskor/Rehabilitering, Solvik

Motivation - Ser fram emot att gå till 

arbetet
Arbetsmarknadsenheten, Hattstugan, IFO, IT-

avdelningen, Ungdomsboendet, Midgård, 

Solvik

Utveckling och Lärande
Arbetsmarknadsenheten, Hellidshemmet 

avd. 3, Lindängen, Ungdomsboendet, 

Midgård, Solvik

Diskriminering/likabehandling
Arbetsmarknadsenheten, Hattstugan, 

Hellidshemmet avd. 3, Lindängen, 

Ungdomsboendet, Solstigen, Solvik.

Låga betyg på de flesta frågor inom 
Arbetsmarknadsenheten, Lindängen, 

Ungdomsboendet, Solvik

Analys av medarbetarenkät 2019 Social- och omsorg
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Sammanfattning
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Sammanfattning

Styrdokument kopplade till SAM

Kommunövergripande övergripande policy och riktlinjer kopplade till arbetsmiljö och SAM (systematisk arbetsmiljö) finns dokumenterade. 
Arbetsmiljöpolicyn och riktlinje anger den övergripande målsättning med arbetsmiljöarbete inom Tidaholms kommun samt ansvarsfördelning mellan 
arbetsgivare, arbetstagare och arbetsplatsombud/skyddsombud. Det går dock inte att uttala sig om policyn och riktlinje är väl förankrade och 
kommunicerade inom kommunens verksamheter, om dessa tillämpas i tillräcklig utsträckning samt om ansvarsfördelningen fungerar i praktiken.

Uppföljning av SAM

Av det underlaget vi tagit del av framgår att det sker årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom alla nämnder. Från och med 2019 görs 
detta i form av checklista som sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i kommunen är nämnderna och därför behöver denna 
information komma dem till känna.

• Uppföljning görs av respektive förvaltning och avser period mellan mars-månad föregående året och mars-månad innehavande året. Nämnderna 
behandla uppföljning i april månad. Uppföljningsrapport innehåller information om arbetsskador, tillbud, bedömningen av den systematiska arbetsmiljö 
inkl. kommentarer samt ev. förslag med förbättrande åtgärder. Bedömningen sker med hjälp av en checklista med ett antal frågor/påståenden som resp. 
enhet/verksamhet ska besvara med ”ja” eller ”nej” samt en checklista som cheferna ska besvara på. Checklista kompletteras med kommentarer och 
slutsatser avseende arbetsmiljöarbeten inom respektive förvaltning.

• Genomgång av uppföljningen 2019 att ett betydande del av frågeställningar i checklistan har besvarats med ”nej”, bland annat; Utförs regelbundna 
riskbedömningar?, Har du (chefen) möjligheter att påverka de resurser som tilldelas dig? Medverkar skyddsombud i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Bedömningen är att verksamheterna inkl. chef anser att det finns mer att göra när det gäller systematisk arbetsmiljöarbete.
Slutsatser som flera förvaltningar gör avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet visar dock en mer positiv bild än vad bedömningarna i checklistan 
visar.

• Åtgärdsförslag som presenteras för nämnder ser mer ut som en önskelista, det saknas konkreta planer som anger vad behöver göras, vem ska göra 
detta, när det ska göras. 
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Sammanfattning

Arbetsmiljö enligt medarbetarenkät 2019

Genomgången av medarbetarenkäten 2019 visar;

• Att en betydande del av medarbetare (de som svarat på enkäten) i kommunen upplever att den rådande arbetsmiljön är bristfällig, framförallt avseende det organisatoriska, följt av 
fysisk arbetsmiljö. De områden som fått låga poäng är;

− Chefskap och ledarskap (framförallt närvaro, stöd, konflikthantering, styrning) 

− Utvecklingsmöjligheter

− Fysisk arbetsmiljö

− Arbetsbelastning, stress och återhämtningstid

− Information (Tillgång till relevant information som rör själva arbetet, men också vad som händer inom förvaltningen och inom hela kommunen)

− Kunskap om hur man förebygger och hanterar arbetsskador på arbetsplatsen.

• Att den upplevda arbetsmiljön varierar mellan olika enheter/verksamheter både inom och mellan förvaltningarna. Det finns enheter/verksamheter som upplever att arbetsmiljö 
och/eller något särskilt område kopplade till arbetsmiljö som mycket god samtidigt som andra enheter/varsamheter upplever det som bristfällig. Av denna anledning går det ej att 
uttala sig om arbetsmiljö på förvaltningsnivå. De enheter/verksamheter som upplever den totala fysiska och psykosociala arbetsmiljö som mest bristfällig är;

− Administration (KS)

− Arbetsmarknadsenhet(SON)

− Ungdomsboende (SON)

− Äldreboende; Lindängen och Solvik (SON)

− Fastighetsskötsel (SBN)

− Grundsärskolan (BUN)

− Grundskolor, Fröjered/Valstad (BUN)

− Förskolorna; Axet, Björnen, Helliden och Skogsnallarna/Stormsvalan (BUN)

• Att mindre än hälften av medarbetare använder sig av friskvårdhalvtimme.

• På frågan ”Jag har under de senaste sex månaderna upplevt någon form av kränkande särbehandling som exempelvis mobbning eller sexuella trakasserier? ” har 38 av 839 som lämnat 
enkätsvar svarat med ”JA”, varav 9 st. inom BUN, 26 st inom SON samt 3 st inom KS.
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Sammanfattning

Sjukfrånvaro och personalomsättning

Genomgång av intern statistik avseende sjukfrånvaro och personalomsättning visar att nivå på både sjukfrånvaro och personalomsättningen varierar mellan förvaltningar. 

• BUN, både sjukfrånvaro och personalomsättningen har legat på samma nivå de senaste 3 åren, sjukskrivningar på ca 4.8-4.9 % och personalomsättning på 10-11%. Sjukfrånvaro 
ligger i linje med riket. Den höga personalomsättningen har troligtvis orsakats av rörelse bland lärare mellan olika kommuner. 

• KS, sjukfrånvaro bland medarbetare inom KS verksamheter noteras till 1.8% under 2018, vilket är 2,2% mindre än under 2017, då den låg på 4%. Även personalomsättning har 
minskat kraftigt under 2018 i förhållande till framförallt 2017 då den logen på 14,9 %.  Sjukfrånvaro och personalomsättning log i linje med riket under 2017-2018.

• KFN, sjukfrånvaro har minskat sedan 2015 och log på 6,2% under 2018, vilket är något högre än under 2017 då den log på 6%. Personalomsättningen har varierat kraftigt de 
senaste 4 åren från 9,3% ner till 2,6% för att därefter öka till 14,2% och därefter vänta neråt igen och landa på 6,5% under 2018. Sjukfrånvaro och personalomsättning log i linje 
med riket under 2018.

• SBN, sjukfrånvaro och personalomsättning inom SBN noteras till 7,5% resp. 8,1%. Sjukfrånvaro är högs bland övriga nämnder i kommunen och är även högre än snittet i riket. Även 
personalomsättning ligger något högre än snittet.

• SON, sjukfrånvaro bland medarbetare inom social- och omvårdnadsförvaltning har minskat under 2018 till 6% i förhållande till 2016-2017 då den legat runt 7-7,3%. 
Personalomsättningen har dock ökat markant inom socialförvaltningen från 19,5% (2016) till 38,5 % (2018) och inom omvårdnadsförvaltningen från 5,73% (2016) till 11,81 % 
(2018). 



© 2019 Deloitte AB 39

SVAR PÅ REVISIONSFRÅGA/REKOMMENDATION

Baserat på det som framkommit i samband med medarbetarenkäter 2018 och interna 
dokumentation finns det brister inom flera områden kopplade till den systematisk 

arbetsmiljö, framförallt kring den organisatoriska arbetsmiljö samt att den upplevda 
arbetsmiljön varierar mellan olika verksamheter. 

Förstudie indikerar att det finns anledning för kommunrevisorer att fortsätta följa upp hur 
resultatet från medarbetarenkäten tolkas och används av personalenheten och 

förvaltningsledningen och dess nämnder, men att vi avvaktar med ytterligare analyser och 
granskningar. 

Ansvariga nämnder bör ta del av förstudieresultat och uttala sig om slutsatserna samt att 
personalenhet bör redogöra för vilka åtgärder planeras inom den närmaste tiden.
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