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Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit för kännedom 
med en skrivelse, daterad den 18 december 2018, utifrån revisionsrapporten 
"Granskning av arbetsmiljö, styrning och uppföljning" från KPMG. I revisorernas 
skrivelse anges bland annat att de kan konstatera att det finns flera områden som 
behöver utvecklas i det praktiska arbetsmiljöarbetet i Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen såsom att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och rutiner. Mot 
bakgrund av granskningen redovisar revisorerna ett antal rekommendationer. 

Revisorerna önskar att direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
inkommer med kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 
28 februari 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten skall delges kommunfullmäktige 
tillsammans med direktionen i Samhällsbyggnad Bergslagens kommentarer till 
iakttagelserna i revisionsrapporten. 
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Utdragsbeslyrkande 

S8B2019-037 

Förslag till kommentarer revlslonsrapport arbetsmiljö 

Direktionens beslut 
Beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att utveckla styrning och uppföljning 
av medarbetarnas arbetsmiljö, i enlighet med revisionens synpunkter, i den 
nya tjänstemannaorganisationen som föreslås sjösättas under 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundets revision har genomfört en s.k. fördjupad granskning av Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagens systematiska arbetsmiljöarbete. En rad för
bättringsåtgärder identifieras i granskningen. Exempel på förbättringsåtgärder 
är: 

• Direktionens ansvar ska tydliggöras genom att inkludera information om hur 
och när direktionen ska Informeras om arbetsmiljöarbetet, åtgärder, tillbud, 
olyckor, sjukfrånvarostatistlk, resultat av medarbetarenkät och handlingsplaner 
med anledning av dessa. 

o Ta fram ettårshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under 
året och vilken återrapportering som ska ske till direktionen. 

• Tydliggöra för chefer och medarbetare hur ansvar och roller är fördelade 
kopplat till arbetsmiljöarbetet. 

Förbundets kommentarer 
Förbundet håller på att sjösätta en ny linje/stabsorganlsation under 2019. Den 
gamla matrisorganisationen har gett negativa effekter på styrning och ledning 
av förbundet samt skapat otydlighet I ansvar och roll. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har delvis blivit lidande av detta. Förbundet avser stärka det 
systematiska arbetsmiljöarbetet I nya organisationen. Aterrapportering hur 
arbetet med att sjösätta den nya organisationen kommer ske löpande till 
direktionen. 
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Direktionen beslutar att ge förbundschefen I uppdrag att utveckla styrning och 
uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö, I enlighet med revisionens syn
punkter, I den nya tjänstemannaorganisationen som ska sjösättas under 2019. 
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Till: 
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Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
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Granskning av styrning och uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö. 

Revisorerna i Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning av forbundets 
styrning och uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö. I granskningsarbetet har vi biträtts av 
konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Granskningen visar att Samhällsbyggnad Bergslagens rutiner för hanteringen av arbetsmiljöfrågor är 
ändamålsenliga men bör kompletteras med ytterligare rutiner för uppföljning. Utifrån vad som har 
framkommit i denna granskning kan vi konstatera att det finns ändamålsenlig rutiner för fördelning 
av ansvar för arbetsmiljöarbetet. Rutinerna bör dock kompletteras med förtydliganden rörande 
direktionens ansvar för att styra och följa upp arbetsmiljöfrågor. 

Vi kan konstatera att det finns flera områden som behöver utvecklas i det praktiska 
arbetsmiljöarbetet i förbundet såsom att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och rutiner. De 
signaler vi fått vid våra intervjuer att alla chefer inte tar sitt arbetsmiljöansvar fullt ut och att rutiner 
och riktlittjer för arbetsmiljöarbetet inte efterföljs ser vi som allvarligt. 

Vi anser att medarbetare i en organisation, med utgångspunkt från vilka behov som finns för att 
utföra uppdraget, bör ges samma förutsättningar oavsett yrkeskategori. Vi menar därför att de 
signaler vi får vid granskningen att förbundet ger olika yrkeskategorier olika forutsättningar samt att 
det skiljer sig inom samma yrkeskategori inte är tillfredsställande. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi förbundet att: 

Direktionens ansvar tydliggöras genom att inkludera information om hur och när 
direktionen ska informeras om arbetsmiljöarbetet, åtgärder, tillbud och olyckor, 
sjukfrånvarostatistik, resultat av medarbetarundersökningar och handlingsplaner med 
anledning av dessa etc. 

Ta fram ettårshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomfaras under året och 
vilken återrapportering som ska ske till direktionen. 

Tydliggöra for chefer och medarbetare hur ansvar och roller är fördelade kopplat till 
arbetsmiljöarbete. 

Säkerställa att samtliga medarbetare med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap om 
arbetsmiljöfrågor samt tillräckliga mandat och resurser för att kunna agera utifrån sitt 
ansvar. 
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Ta fram en rntin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö och 
rehabilitering efterföljs av ansvariga chefer. 

Se över hur arbetet med chefernas arbetsmiljö ska kunna utvecklas t.cx. genom att 
skapa särskilda forum där deras förutsättningar kan diskuteras. 

Säkerställa att medarbetare får tillräcklig introduktion och utbildning rörande 
arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. 

Göra en analys av om det är fler yrkesgrupper än lokalvårdarna som det finns behov 
av att ta fram handlingsplaner för hur sjukfrånvaron ska kunna minskas. 

Se över områden som infonnation och kommunikation, arbetsbelastning samt 
ledarskap. för att identifiera vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter som films. 

Göra en översyn av olika yrkeskatcgoricrs behov av utrustning etc för att kunna utföra 
arbetet på ett ur arbetsmiljösynpunkt säke1t sätt. Vi vill här understryka vikten av att 
yrkeskategoricr med samma typer av behov ska ges likvärdiga förutsättningar att 
utföra arbetet tex. avseende möjlighet till kommunikation, transporter under arbetstid 
samt skyddsutrustning som t.ex. arbetskläder. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till iakttagelserna senast 
den 28 februari 2019. 

För revisionen 

ft#~-
Gunilla Carlsson, ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorer i Samhällsbyggnad Bergslagen fått i uppdrag att granska förbundets 
styrning och uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Samhällsbyggnad Bergslagens rutiner för 
hanteringen av arbetsmiljöfrågor är ändamålsenliga men bör kompletteras med 
ytterligare rutiner för uppföljning. 

Utifrån vad som har framkommit i denna granskning kan vi konstatera att det finns 
ändamålsenlig rutiner för fördelning av ansvar för arbetsmiljöarbetet. Rutinerna bör 
dock kompletteras med förtydliganden rörande direktionens ansvar för att styra och 
följa upp arbetsmiljöfrågor. Vi kan konstatera att det finns flera områden som behöver 
utvecklas i det praktiska arbetsmiljöarbetet i förbundet såsom att säkerställa 
efterlevnaden av riktlinjer och rutiner. 

De signaler vi fått vid våra intervjuer att alla chefer inte tar sitt arbetsmiljöansvar fullt ut 
och att rutiner och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet inte efterföljs ser vi som allvarligt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi förbundet att: 

- Direktionens ansvar tydliggöras genom att inkludera information om hur och när 
direktionen ska informeras om arbetsmiljöarbetet, åtgärder, tillbud och olyckor, 
sjukfrånvarostatistik, resultat av medarbetarundersökningar och handlingsplaner 
med anledning av dessa etc. 

- Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 
och vilken återrapportering som ska ske till direktionen. 

- Tydliggöra för chefer och medarbetare hur ansvar och roller är fördelade kopplat till 
arbetsmiljöarbete. 

- Säkerställa att samtliga medarbetare med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap 
om arbetsmiljöfrågor samt tillräckliga mandat och resurser för att kunna agera 
utifrån sitt ansvar. 

- Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö och 
rehabilitering efterföljs av ansvariga chefer. 

- Se över hur arbetet med chefernas arbetsmiljö ska kunna utvecklas t.ex. genom att 
skapa särskilda forum där deras förutsättningar kan diskuteras. 

- Säkerställa alt medarbetare får tillräcklig introduktion och utbildning rörande 
arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. 

- Göra en analys av om det är fler yrkesgrupper än lokalvårdarna som det finns 
behov av att ta fram handlingsplaner för hur sjukfrånvaron ska kunna minskas. 

- Se över områden information och kommunikation, arbetsbelastning samt ledarskap. 
för att identifiera vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter som finns. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorer i Samhällsbyggnad Bergslagen fått i uppdrag att granska förbundets 
styrning och uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Det är de förtroendevalda som skall sätta mål och dra upp 
riktlinjer. Chefer och övriga medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst 
viktigt att ansvars- och rollfördelningen är tydlig. 

Hur kommunalförbundet agerar och uppfattas som arbetsgivare t.ex. 
anställningsvillkor, arbetsmiljö m.m. är mycket betydelsefulla faktorer för hur 
kommunalförbundet ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. 

Inom Samhällsbyggnad Bergslagen är sjukfrånvaron hög. Revisorerna bedömer att det 
finns en risk för att förbundets arbetsmiljöfrågor inte hanteras på ett tillfredsställande 
sätt och det kan vara en orsak till den ökande sjukfrånvaron. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om direktionen har erforderlig kontroll över 
rutinerna kring arbetsmiljön samt om gällande riktlinjer på området efterlevs. 

Vi har därför granskat: 

Del 1 

- Om medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen uppfattar att de har en 
tillfredsställande arbetsmiljö? 

- Om medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen uppfattar att förbundet arbetar 
med arbetsmiljöfrågorna på ett tillfredställande sätt? 

- Om fackliga företrädare för medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen uppfattar 
att förbundet har en tillfredsställande arbetsmiljö? 

- Om fackliga företrädare för medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen uppfattar 
att förbundet arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett tillfredställande sätt och tar sitt 
arbetsgivaransvar avseende sjukfrånvaro, ohälsa och rehabilitering? 

Del2 

- Om direktionen styr och följer upp arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på åtgärder 
för att förhindra sjukfrånvaro och ohälsa hos medarbetarna. 

- Om det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvaret med 
särskild inriktning på sjukfrånvaro, ohälsa och rehabilitering. 

- Om det finns mål och handlingsplaner för att minska sjukfrånvaro och ohälsa. 

- Om rehabiliterande insatser görs i tillräcklig omfattning vid medarbetares 
sjukfrånvaro och ohälsa? 

- Om riskbedömningar avseende arbetsmiljön görs vid förändringar i organisation 
och verksamhet? 
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- Om ansvarig chefer upplever att de har resurser att ta sitt ansvar för arbetsmiljön? 

Del 3 

- Fördjupade frågeställningar om medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen 
uppfattar att de har en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Granskningen omfattar samtliga verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Förbundschef, personalhandläggare, intervjuade avdelningschefer. Intervjuade fackliga 
företrädare har getts möjlighet att faktagranska kap 3.3. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

1. Arbetsmiljölagen 

2. A rbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001 :1 - Systematisk arbetsmiljöarbete 

3. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 201 5:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

4. ö vriga fastställda dokument som rör systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts i tre delar: 

Del 1 

• Enkäter till medarbetare och fackliga företrädare 

Del 2 

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner 

• Intervjuer med fackliga företrädare 

• Dokumentstudier 

Del 3 

• Fokusgrupper med medarbetare i förbundet. Bedömning av inom vilka 
verksamhetsområden samt antalet fokusgrupper görs i samråd mellan KPMG 
och förbundets revisorer. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrdokument 

3.1.1 Bergslagen kommunaltekniks systematiska arbetsmiljöarbete - en 
sammanställning 

Bergs/agens kommunaltekniks systematiska arbetsmiljöarbete - en sammanställning 
antogs av förbundsrådet 2014-05-22. Syftet med sammanställningen är att ge en 
överblick över de krav som finns i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur 
Bergslagens kommunalteknik1 arbetar med frågorna inom förbundet. I 
sammanställning beskrivs kortfattat hur förbundet arbetar med: 

• Medverkan. Alla medarbetare ska ha möjlighet att gå på 8 arbetsplatsträffar under 
året där arbetsmiljöfrågor finns upptaget som en punkt. Vid förbundsråd, ca 1 
gång/månad, deltar representanter från arbetstagarorganisationer. 

• Arbetsmiljöpolicy. Policyn är antagen av direktionen, se punkt 3.1.2. Policyn ska 
årligen ses över för eventuell revideringar. Vid revideringar ska policyn förankras 
vid chefs- och arbetsledarträffar och vid APT. Policyn finns publicerad på förbundet 
intranät. 

• Rutiner. Rutiner rörande a~betsmiljöarbete finns i Mimerva. Vid revideringar ska 
rutinerna förankras på APT:er. 

• Uppglftsfördelnlng. Se punkt 3.1.3. 

• Kunskaper om SAM2• Nyanställda chefer och arbetsledares kunskaper om SAM 
bedöms vid introduktion. Vid behov av ytterligare utbildning meddelas 
personalenheten. 

• Arbetstagares kunskaper om risker i arbetet. Genomgång av risker i arbetet, 
rutiner och instruktioner ska ges till nya medarbetare vid introduktion. Frågan 
behandlas fortlöpande vid APT, medarbetarforum samt genom utbildningsinsatser 
vid behov. 

• Introduktion. Checklistor finns framtagna över vilken information som ska gås 
igenom vid introduktion av nyanställda och praktikanter. För nya chefer finns ett 
chefsintroduktionsprogram. 

• Skriftliga instruktioner. Skriftliga instruktioner finns enligt uppgift delvis i Minerva 
och delvis på intranätet. 

• Regelbundna rlskbedömnlngar. Se punkt 3.1.4 för rutiner rörande 
riskbedömningar. 

• Riskbedömnlngar inför förändringar. Se punkt 3.1.4. 

• Utredning av olycksfall och tillbud. Chef och arbetsledare ansvarar för att 
dokumentera, utreda och följa upp åtgärderna vid tillbud eller olycksfal l. Tillbud och 
olycksfall ska rapporteras på APT och förbundsråd. En sammanställning görs 
centralt av förbundets alla tillbud och olycksfall årligen. 

1 I rutinen används Samhällsbyggnad Bergslagens tidigare namn Bergslagens kommunalteknik 
2 SAM - Systematisk arbetsmiljöarbete 
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• Handlingsplan. Varje chef och arbetsledare har till ansvar att upprätta en 
handlingsplan över de insatser som behövs för att förbättra arbetsmiljön och vid 
vilken tidpunkt insatserna ska ha genomförts. 

• Årlig uppföljning. Årlig uppföljning sker i samband med ledningens genomgång. 

• Företagshälsovård eller annan extern sakkunnig. Alla med arbetsledande 
befattning har möjlighet att anlita företagshälsovården till hjälp i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

3.1 .2 Arbetsmiljö- och rehablllterlngspolicy för Bergslagen kommunalteknik 

Direktionen i Samhällsbyggnad Bergslagen antog 2009-03-16 Arbetsmiljö- och 
rehabiliteringspolicy för Bergs/agen kommunalteknik. Policyn är senast reviderad 2016-
06-17. I policyn framgår att målsättningen med Bergslagens kommunaltekniks3 

arbetsmiljöarbete är att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa en 
fysisk, psykisk, social sund och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare, där risker 
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Policyn innehåller en lista med 
punkter som övergripande beskriver hur man ska åstadkomma en god arbetsmiljö. 

3.1.3 Fördelning av arbetsm iljöuppgifter 

I dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, fastställd av direktionen 201 3-05-23, 
redovisas organisation och roller inom förbundet för arbetsmiljöarbetet. 
Ansvarsfördelningen är uppdelad i fyra nivåer: 

1. Direktionen som är det högsta beslutande organet. Ledamöterna i direktionen 
ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga 
befattningshavare med tillräckliga befogenheter. 
2. Förbundschefen ansvarar för att skaffa sig kunskaper om lagar, regler och avtal 
som rör arbetsmiljö. I dokumentet listas de uppgifter som ska utföras av 
förbundschefen kopplat till arbetsmiljöarbetet. Exempel på uppgifter är att organisera 
arbetsmiljöarbetet vad avser planering, ledning och kontroll, tillse att handlingsplaner 
upprättas och att insatser dokumenteras, tillse att det inom förbundet finns en på 
lämpligt sätt organiserad arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet samt att 
svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå, 
årligen genomföra en revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet m.m. 
3. Avdelningschefer ska, som förbundschefen, skaffa sig ingående kunskaper om 
lagar, regler och avtal som rör arbetsmiljö. I dokumentet listas de uppgifter som ska 
utföras av avdelningschefer kopplat till arbetsmiljöarbetet. Exempel på uppgifter är att 
organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings-, och rehabiliteringsverksamheten inom 
verksamheten, fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljö eller returnera frågan till 
förbundschef, ti llse att verksamhetens personal t.ex. vid arbetsplatsträffar fortlöpande 
får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa 
och olycksfall m.m. 

4. Arbetsledare ska skaffa sig kunskap om lagar, regler och avtal rörande arbetsmiljö. 
I dokumentet listas de uppgifter som ska utföras av arbetsledare kopplat till 
arbetsmiljöarbetet. Exempel på uppgifter är att tillse att arbetstagarna fortlöpande får 
instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker m.m., tillse att 

3 1 policyn används Samhällsbyggnads Bergslagens tidigare namn Bergslagen kommunalteknik 
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befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används, tillse att lokaler, 
maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls väl 
m.m., fortlöpande vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till 
avdelningschefen, ta initiativ till utredning av ohälsa, olyckor och tillbud och tillse att 
sådana utredningar genomförs. 

3.1.4 Rlskbedömnlng, åtgärder och. uppföljning 

Rutinen Riskbedömning, åtgärder och uppföljning, fastställt av direktionen 2008-03-03 
och reviderat 2013, har till syfte att säkerställa att arbetsförhållandena regelbundet 
undersöks och att riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet bedöms. Rutinen riktar sig till avdelningschefer och arbetsledare. 

Rutinen beskriver hur och när riskanalyser ska genomföras i verksamheten. Risker i 
arbetet ska enligt rutinen undersökas och bedömas systematiskt genom t.ex. 
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar eller skyddsronder. 

Skriftliga konsekvensbedömningar av arbetsmiljön ska även genomföras i samband 
med planering av verksamhetsförändringar. En mall har tagits fram särskilt för 
riskbedömningar av förändringar i verksamheten. 

Nedanstående mall, hämtad från rutinbeskrivningen, ska användas vid 
riskbedömningen. 

Snabblnslruk11on: 
A. BeslAm fOrst sannolikheten för att en 

händelse ska intrlffa eller att n!gon 
ska drabbas av ohAha. 

B. Besllm allvarlighetsgraden. 
C. Behov av ltg!rd? Om Atg!rd, 

, ificeta sldan. 
A. Hur 

sannoliktar · I. 
det att Myclcet'os~likt 
händelse 
inlrlffar 
eller att 
någon 
drabbas av 
obalsa/ 

.... f'I ;~ 

2. i 
0 

' . 1• 
sannolikt 

' " , I 

skada~ ~. 
risk- Sannolikt~ 
faktorn? 

B. AllvarlighetJgradlkonselcvens?<Vjlka konselc\•enser kan del i yllrsla 
1il.llllilHur allvarliga llr lcoruek.Yenseroa?) 

t' 
i, 
i'· 
l'•. ' . 

,;. '-! 

.' .I 

Bevakning och 
eventuell åtgllrd 

Bevakning och 
evenhlell Algllrd 

I rutinen listat exempel på riskkällor och åtgärder att vidta om risken inte går att 
eliminera. 
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3.1.5 Samverkansavtal enllgt FAS05 - förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 

Samverkansavtalet gäller från 2015-12-01. Målet för avtalet är ett samverkanssystem 
med syfte att 

• Säkerställa de anställdas rätt till inflytande och utveckling i arbetet genom en dialog 
mellan arbetsgivaren, medarbetaren och fackliga företrädare angående 
verksamhet, resurser och måluppfyllelse. 

• Integrera hälsa, arbetsmiljö-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor. 

• Underlätta samverkan mellan parterna. 

Enligt uppgift pågår omförhandling av avtalet med anledning av att ett nytt avtal tagits 
fram på central nivå. 

3.1.6 Rutiner 

Vi har i den här granskningen tagit del av följande rutiner rörande arbetsmiljöarbete: 

• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt uppgift har 
arbetsgivaren och de fackliga i samverkan beslutat att en mall från Suntarbetsliv 
ska börja användas. Mallen består av en checklista för att följa upp och bedöma hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Mallen ska fyllas i under årets sista 
APT. 

• Rutin för rapportering av tillbud, oiycksfall och arbetsskador. Rutinen 
beskriver ansvar för att rapportera och följa upp tillbud, olycksfall och arbetsskador 
samt arbetsgången för anmälningar. 

• Rutin för rapportering av avvikelse. Rutinen beskriver ansvar för att rapportera 
och följa upp avvikelser samt arbetsgång för rapportering. 

Kommentarer 

Utifrån de styrdokument vi tagit del av kan vi konstatera att det finns en organisation 
och en ansvarsfördelning för arbetsmiljöarbete. Direktionen har det övergripande 
ansvaret för att fastställa en organisation, styra och följa upp arbetsmiljöarbetet. I 
styrdokumenten framgår dock inte tydligt på vilket sätt direktionen säkerställer att man 
tar det ansvaret, utöver fastställande av arbetsmiljöpolicy. Styrdokumenten saknar en 
tydlig koppling till direktionens ansvar för arbetsmiljöarbetet. Förbundets 
arbetsmiljöarbete i praktiken 

3.1.7 Styrning och uppföljning av arbetsmiljön 

Inom ramen för samverkansorganisationen bedrivs arbetsmiljöarbetet genom att det är 
en stående punkt på arbetsplatsträffar samt på förbundsrådet. Arbetsmiljöfrågor kan 
även tas upp i ledningsgruppen. Kopplat till förbundets kvalitetssystem finns en 
internkontrollplan som revideras en gång om året. I internkontrollplanen ingår även 
a rbetsg iva rfråg or. 
Skyddsronder genomförs minst en gång per år på kontoret. Inom produktion ska 
arbetsledarna genomföra skyddsronder inom sina områden men enligt uppgift vid våra 
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intervjuer fungerar inte detta överallt trots att de fått påpekande från avdelningschef att 
det måste göras. 

Arbetsmiljöfrågor fångas också upp i medarbetarsamtalen som genomförs efter en 
förutbestämd mall där frågor om arbetsmiljön finns med. Även den psykosociala 
arbetsmiljön tas upp på medarbetarsamtal. 

I dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, finns dokumenterat vem som är 
ansvarig för arbetsmiljön. Vid våra intervjuer framförs dock att ansvariga chefer inte 
alltid tar sitt arbetsmiljöansvar. Även i chefernas befattningsbeskrivning finns 
arbetsgivaransvaret dokumenterat. Vid våra intervjuer framförs att det f inns chefer som 
inte genomför APT regelbundet och som inte prioriterar arbetsmiljöarbetet vilket är 
exempel på när chefer inte tar sitt ansvar fullt ut. 

Vid våra intervjuer framförs att det är svårt att få flödet från APT till direktion avseende 
arbetsmiljöfrågor att fungera. Det planeras dock att börja utforma ett nytt arbetssätt 
avseende arbetsmiljöarbetet. En annan utmaning är att beslut som tas i 
ledningsgruppen inte verkställs av cheferna. 

Ytterligare ett problem som framförs vid våra intervjuer med avdelningscheferna är att 
cheferna inte har fullt mandat att utifrån budgeten åtgärda brister som identifieras t.ex. 
vid skyddsronder. De menar också att den organisationen som finns nu är väldigt 
otydlig vilket också påverkar arbetsmiljöarbetet på ett negativt sätt. 

Anmälda tillbud och olycksfall tas upp på APT i förbundsråd och på direktionen. När det 
kommer upp ett tillbud tar man upp vilka åtgärder som är gjorda för att förhindra att det 
uppstår igen. Vid våra Intervjuer framförs att rutinen för anmälan av t illbud och 
olycksfall är bra men att det kan vara svårt ändå att få medarbetarna att göra anmälan. 

Det har också inkommit några anmälningar av kränkande särbehandling. Vid våra 
intervjuer framförs att dessa tas på största allvar. 

Det har enligt uppgift vid våra intervjuer gjorts flera utredningar avseende arbetsledarnas 
arbetssituation inom produktion. Utredningarna har lett till handlingsplaner men sedan 
har de inte åtgärdats enligt planen bl.a. på grund av hög omsättning på chefer. 

De intervjuade avdelningscheferna framför att de som chefer känner att de inte har något 
forum för sin egen arbetsmiljö t.ex. genom APT. De menar också att i den nuvarande 
ledningsgruppen är för stor för att kunna lyfta denna typ av frågor. 

Vid vår granskning framförs att det inom lokalvården gjorts stora Insatser för att 
förbättra arbetsmiljö och organisation samt att detta arbete pågår fortfarande. De har 
här tagit hjälp av företagshälsovården. Det är ett stort problem inom lokalvården att 
medarbetarna förflyttar sig mellan olika arbetsställen inte har e-postadresser och 
mobiltelefoner samt tillgång till tjänstebilar. 

Kommentarer 
För att de dokumenterade rutinerna för arbetsmiljöarbetet ska fungera effektivt och 
korrekt är det viktigt att samtliga vet vilket ansvar de har, tar det ansvaret samt har 
resurser och mandat att kunna agera utifrån det ansvar som tilldelats. Utifrån vad som 
har framkommit i denna granskning finns brister i efterlevnaden av styrdokumenten för 
arbetsmiljöarbete och verkställande av ledningens beslut. Då det finns en vetskap i 
förbundet om att arbetsmiljöansvaret inte tas av samtliga chefer är det särskilt viktigt att 
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det finns tydliga planer och rutiner för ledningens uppföljning av hur arbetet med 
arbetsmiljö hanteras i hela organisationen. 
Ansvar och roller rörande arbetsmiljö bör klargöras i organisationen. Vidare bör det 
säkerställas att samtliga medarbetare vet vilket ansvar de har och vilka ansvar andra 
har. Detta inkluderar att informera om vikten av att APT ska hållas samt att 
medarbetare deltar i APT. I samband med detta bör även säkerställas att ansvariga för 
arbetsmiljö har tillräckliga mandat och resurser för att kunna agera utifrån sitt ansvar. 
Vidare bör rutiner för uppföljning tas fram för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet 
genomförs i enlighet med styrdokumenten. 

Vi anser även att chefernas möjligheter att lyfta frågor rörande sin arbetsmiljö bör ses 
över för att säkerställa att det finns forum där dessa frågor hanteras. 

Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att förbättra lokalvårdarnas 
arbetssituation. Tillgång till e-post, mobiler och tjänstebilar är av vikt av säkerhetsskäl 
för personal som måste transportera sig i arbetet och ofta arbetar själva, men det är 
även av vikt för att möjliggöra kommunikation med och mellan personal under arbetstid 
för att underlätta arbetet. 

3.1.8 Sjukfrånvaro och rehabilitering 

I arbetsledarnas dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter fastslås ansvaret att 
"Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i lag 
om allmän försäkring och verksamhetens rehabiliteringsprocess". 
Vid våra intervjuer framförs att förbundet har en bra rehabrutin. Sjukanmälan sker 
direkt till företagshälsovården. Cheferna har tillgång till ett rehabiliteringssystem där de 
kan sköta all dokumentation avseende rehabilitering. 
Det är arbetsledaren som ska ha kontroll på sjukfrånvaron, ha kontakt med 
medarbetarna samt vid behov bedriva rehabiliteringsarbetet. Avdelningscheferna tar 
ofta hjälp av bitr. avdelningschef eller personalhandläggare4

• Rehabiliteringssystemet 
ger signal om en anställd har mer än tre sjukfrånvarotillfällen på ett halvår. De 
medarbetare som har det får då besöka företagshälsovården för ett hälsosamtal med 
en sjuksköterska. Efter det samtalet genomförs också ett samtal där även chefen är 
med. 

Förbundet använder också företagshälsovården vid t.ex. rehabilitering. Vid vår 
granskning framförs att det fungerar bra. Ansvarig chef kan vid behov bevilja 
medarbetare tre samtal med företagshälsovården. 

Vid våra intervjuer framförs att trots att cheferna har stöd i rehabiliteringsarbetet brister 
det i rehabiliteringskedjan. Personalhandläggaren framför att de kan se brister i hur 
cheferna sköter sitt rehabansvar. 
I verksamhetsplanen står som mål att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare samt 
att sjukfrånvaron ska minska med 0,5 % i jämförelse med 2018. Som aktivitet anges att 
prioritera analys av sjukfrånvaron inom lokalvården samt därefter ta fram 
handlingsplaner. 

4 Planeringsavdelningen har inte biträdande avdelningschef utan stöd av personalhandläggare. 
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I nedanstående tabeller redovisas sjukfrånvaron. Uppgifterna kommer från 
personalhandläggare inom 888. 
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Kommentarer 
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Vi ser positivt på att företagshälsovården upplevs fungera väl i förbudet samt att 
cheferna har tillgång till ett rehabiliteringssystem för dokumentation. Tillgång till ett 
rehabiliteringssystem bör underlätta för cheferna att ta sitt ansvar och följa upp 
rehabiliteringsärenden. 
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Då det i granskningen framkommer att det finns brister i hur cheferna hanterar sitt 
rehabansvar så anser vi att detta ansvar bör förtydligas för samtliga chefer. Det bör 
säkerställas att chefer har tillräcklig kunskap om vad ansvaret innefattar. 

Statistiken över sjukfrånvaron visar att denna inte ligger på en utmärkande nivå i 
förbundet men att den har stigit något sedan de senaste åren. Detta är en fråga som 
bör hanteras för att säkerställa att sjukfrånvaron inte stiger ytterligare. Vi ser positivt på 
att det finns en målsättning avseende att minska sjukfrånvaron i förbundet och att 
handlingsplaner ska tas fram för detta. Vi anser dock att en analys bör göras av om det 
är fler yrkesgrupper än lokalvårdarna som det finns behov av att ta fram 
handlingsplaner för hur sjukfrånvaron ska kunna minskas. 

3.1.9 Introduktion och utbildning 
Alla nya chefer får en introduktion och de ska också gå en chefsutbildning via företaget 
Consensus. Alla nya chefer och skyddsombud ska gå arbetsmiljöutbildning s.k. BAM5

• 

Personalhandläggaren får rapport på vilka som gått utbildningen och registrerar 
utbildningsbevis i kompetensmodulen. 

Förbundet erbjuder också andra arbetsmiljöutbildningar via företagshälsovården. När 
en ny chef börjar ska det ska göras en inventering i samband med introduktionen där 
det värderas vilken kunskap chefen har och vad som behöver kompletteras. Efter det 
görs en planering för kompetensutvecklingen. 

Även medarbetarna har fått arbetsmiljöutbildning. När Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö utkom gick man igenom den på APT. 
Chefer och medarbetare i produktionen får även utbildning för att de ska kunna utföra 
sitt arbete på ett säkert sätt vilket också är en arbetsmiljöfråga. 

Det finns introduktionsplaner där det ska dokumenteras att den nyanställde får 
introduktion. Denna blankett ska signeras. Det genomförs stickprovsvisa kontroller av 
att detta har genomförts. Inom förbundet sker ganska många interna rekryteringar av 
personal och enligt uppgift vid våra intervjuer kan det här brista när det gäller 
introduktionen. 

Kommentarer 

Utbildning är en viktig faktor för att chefer ska ha rätt förutsättningar att ta ansvar för 
arbetsmiljöarbetet. Vi ser positivt på att det nya chefer och skyddsombud för utbildning 
i BAM samt att chefers kunskaper i arbetsmiljö inventeras. Vi ser också som positivt att 
det finns en rutin som innebär att det görs en inventering av nyanställda chefers 
kompetens och plan för kompetensutveckling . 

Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att medarbetare får tillräcklig introduktion och 
utbildning rörande sin arbetsplats och arbetsuppgifter. Då det framkommer att 
introduktionen brister vid interna rekryteringar inom förbundet rekommenderar vi att 
rutiner för introduktion ses över samt att det säkerställs att både nyanställda och 
medarbetare som fått nya arbetsuppgifter får tillräcklig introduktion och utbildning. 

5 8AM - Bättre arbetsmiljö 
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3.1.10 Medarbetarundersökning 

En medarbetarundersökning genomfördes under vintern 2017 /2018. I undersökningen 
identifierades 13 frågor för förbundet att prioritera arbete med. 

Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen har en handlingsplan tagits fram där 
förbundet valt ut tre områden som hela förbundet ska jobba med: 

• Måluppföljning 

• Samtalsmetodik 

• Värdegrund FÖRE6 

En handlingsplan som specificerar vi lka åtgärder som ska genomföras, vem som är 
ansvarig samt när åtgärderna ska vara klara har tagits fram. 

Utöver dessa gemensamma områden ska respektive arbetsgrupp i gruppen välja ut 
ytterligare två områden att jobba med. Åtgärderna kopplade till områdena ska vara 
konkreta, relevanta, mätbara och kunna följas upp. 

Kommentarer 

Vi ser positivt på att handlingsplaner med åtgärder kopplade till de utvecklingsområden 
som identifieras i medarbetarundersökningen. Vi rekommenderar direktionen att följa 
arbetet med handlingsplanerna. 

3.2 Fackliga företrädares uppfattning om förbundets 
arbetsmiljöarbete 
Vi har inom ramen för granskningen intervjuat fackliga företrädare från Kommunal, 
Vision, SACO och Ledarna. Nedan följer en sammanfattning av dessa intervjuer. 
De fackliga företrädarna framför att cheferna har otydliga mandat och otillräckliga 
resurser. Att man nu gör organisationsförändringen är ett tecken på att man vidtar 
åtgärder när det kommer signaler vilket är positivt. 

Ledarna vill framföra att det är viktigt att värderingsgrunden genomsyrar alla led i 
organisationen, från politiken till ledningsgrupp till chefer och medarbetare. Det är 
viktigt att involvera alla led i hur organisationen definierar önskvärt beteende utifrån 
gällande värderingsgrund. Organisationen ska arbeta med att tydliggöra och stärka den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån detta, och arbetet kan behöva extra resurser. Att 
stärka chefer utifrån mandat och se över deras arbetsmiljö och förutsättningar att vara 
chefer utifrån relevanta parametrar såsom antal medarbetare, stöd som cheferna har i 
sitt chefskap, möjlighet till vägledning och hjälp av prioritera, möjlighet till balans i 
arbetsuppgifter och möjlighet till återhämtning och egen kompetensutveckling. Chefen 
ska vara en förebild, och då behöver chefen förutsättningar i sitt chefskap. 

APT är det forum som används när medarbetarna vill ta upp arbetsmiljöfrågor. Det är 
olika mellan avdelningarna hur väl APT fungerar och med vilken regelbundenhet de 
hålls. Medlemmarna går relativt ofta till de fackliga företrädarna när de har 

6 Förtroende, öppenhet, respekt och engagemang 
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arbetsmiljöfrågor som de vill ska lyftas. Det kant.ex. vara ärenden som man inte vill ta 
upp på APT. De fackliga företrädarna kan då ta ärendet direkt till förbundsrådet. 
Kommunal framför att det finns ärenden som går rätt väg i samverkansorg men att 
beslut som fattas där inte verkställs. Det förekommer att medarbetare väljer att inte gå 
på APT då det inte är obligatoriskt och de uppfattar att det inte är ett givande möte7

• På 
alla arbetsplatsträffar har man arbetat med förbundets värdegrund. Företrädare från 
Kommunal har varit med på APT:n då de fått uppfattningen att dessa möten inte 
fungerade på ett bra sätt på alla arbetsplatser. 
Vid all sjukfrånvaro ska de anställda anmäla det till företagshälsovården. Chefen får då 
ett sms att den anställde är sjukfrånvarande och ska då kontakta den personen. De 
fackliga företrädarna menar att detta system inte alltid fungerar inom lokalvården då 
chefen inte följer dessa rutiner. De menar också att förbundet skulle behöva ge mer 
information till medarbetarna om varför företagshälsovården kontaktar dem samt att det 
är en hjälp till medarbetaren. 

De fackliga företrädarna uppfattar att när det varit medarbetare som varit 
långtidssjukfrånvarande har förbundet genomfört långtgående åtgärder för att den 
anställde ska kunna komma tillbaka till arbetet. 
Arbetsmiljöundersökning/riskbedömning av arbetsmiljön genomförs för varje nytt jobb 
som produktionen ska genomföra t.ex. inför varje nytt grävningsarbete. Det finns rutiner 
för riskanalyser inför större förändringar och dessa tas upp på förbundsrådet. 
Lokalvårdsorganisationen har 2,8 chefstjänster som ansvarar för totalt ca 80 
medarbetare vilket medför att cheferna har svårt att hinna med att arbeta med 
personalfrågorna i tillräcklig omfattning. 
Ett problem som framförs Inom lokalvården är att personalen kan få byta arbetsplatser 
och att många då att det inte tas hänsyn till t.ex. de individuella orsakerna till varför 
man är placerad på en viss arbetsplats. 
Inom lokalvården är det hög frånvaro och på grund av avsaknad av vikarier får 
ordinarie personal täcka upp för de som är frånvarande. De får då göra s.k. 
översynsstäd som innebär att man inte följer de ordinarie städrutinerna. Kommunals 
fackliga företrädare framför att lokalvårdarna tycker att det är svårt att dra ner på 
ambition då de inte vill göra ett dåligt jobb. Det förekommer också att de då får kritik 
från kunderna som inte förstår att det inte lokalvårdaren som ansvarar för beslutet att 
det ska göras översynsstäd. Kommunal har bett att lokalvårdarna de ska lämna denna 
typ av synpunkter vidare till sin chef. 
De fackliga företrädarna framför att det finns en inställning i förbundet att lokalvården 
inte får kosta pengar. Exempel på det är att de inte har egna e-postadresser, 
arbetstelefoner eller tillgång till datorer och att de i de flesta fall får använda egen bil i 
tjänsten då det inte finns tillräckligt många kommunala bilar. 
Kommentarer 

Från de fackliga företrädarna framförs viktiga synpunkter. Vår bedömning är att den 
bild som de fackliga företrädarna ger av arbetsmiljöarbetet i förbundet i huvudsak 
överensstämmer med den bild vi får vid våra intervjuer med tjänstepersoner i 
förbundet. 

7 Vid faktagranskning framkom alt arbetsgivaren delar synen alt APT inte är obligatoriskt utan anser alt 
alla medarbetare ska delta. 
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3.3 Resultat av enkätundersökning 
En enkät har gått ut till samtliga medarbetare i Samhällsbyggnad Bergslagen om 
arbetsmiljöarbetet i förbundet. Enkäten var uppdelad i två delar där del 1 syftat till att 
undersöka i vilken utsträckning arbetstagarna hos förbundet kommer i kontakt med 
förbundets arbetsmiljöarbete. I del 2 ombads respondenterna rangordna vilka faktorer 
de tycker är viktigast för en bra arbetsmiljö och betygsätta hur väl de tycker att de 
faktorerna fungerar på arbetsplatsen. 

Enkäten har gått ut som elektronisk enkät till de medarbetare som har e-post och i 
pappersformat till de medarbetare som inte har e-post i jobbet. Svarsfrekvensen var 
överlag låg men i synnerhet gällande de som fått enkäten i pappersformat. 

Resultatet är uppdelat mellan produktionsavdelningen, planeringsavdelningen och 
staben, detta för att kunna identifiera eventuella skillnader mellan avdelningar. Då 
svarsfrekvensen var låg och varierar mellan de olika avdelningarna vill vi dock 
poängtera att resultat och jämförelser mellan de olika avdelningarna ska ses som en 
indikation på hur det ser ut i verksamheterna och inte som hård fakta. 

3.3.1 Resultat av del 1: förbundets arbetsmiljöarbete 

Av resultatet framgår att en relativt stor andel av respondenterna har svarat "delvis" 
eller "vet ej" på frågan om det finns rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till på arbetsplatsen. 

Finns det rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska gå till på din arbetsplats? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen 

·••-•••-•••===2a~ 
=21% Dl ,. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

11 Ja • Nej 11 Delvis • Vet ej 

På följdfrågan om dessa rutiner följs är det en relativt stor andel som svarat "delvis. Här 
skiljer planeringsavdelningen ut sig genom att en större andel än de övriga 
avdelningarna svarat "nej" på frågan. 
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Om du svarade ja på ovanstående fråga: följs dessa rutiner? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen 

----43cy.;::===----· 
ll4%===::::1••-

~2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Ja ■ Nej III Delvis ■ Vet ej 

På frågan om hur ofta respondenterna upplever att arbetsmiljöfrågor diskuteras på 
arbetsplatsen har en stor andel i samtliga avdelningar svarat "varje månad". Även 
skiljer sig dock planeringsavdelningen något där en större andel har svarat att detta 
diskuteras "en gång om året". I kommentarer till frågan framkommer att 
arbetsmiljöarbete finns som en återkommande punkt på dagordningen för APT men att 
det sällan tas upp där. Informella diskussioner mellan kollegor pågår dock oftare. 

Hur ofta upplever du att ni diskuterar arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen 

. · i'! /, J ;rf:r.1. 7% 

•1'.1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ En gång i veckan ■ Varje månad 0 En gång om året n Inte alls 

Gällande frågan om arbetsgivaren erbjuder tillräckligt med förebyggande åtgärder har 
ca en tredjedel av respondenterna från produktionsavdelningen och 
planeringsavdelningen svarat "nej" och ca hälften har svarat delvis. 

Anser du att din arbetsgivare erbjuder tillräckligt med förebyggande 
åtgärder för att motverka att du får sjukdomar eller skador på grund av ditt 

arbete? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen 

41!% ____ 211<, 

71/4,~-----~--------_,-

5-3.o/c.:=========:m 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Ja ■ Nej 11 Delvis a Vetej 

På frågan om arbetsgivaren erbjuder tillräckligt stöd vid behov av rehabilitering på 
grund av sjukdom svarar är det en stor andel av respondenterna i samtliga avdelningar 
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som svarat "vet ej". Utifrån de kommentarer som lämnats kan detta bero på att 
respondenterna inte haft behov av rehabilitering och vet inte hur arbetsgivaren skulle 
hantera en sådan situation. 

Anser du att din arbetsgivare erbjuder tillräckligt stöd om du skull vara i 
behov av rehabilitering på grund av sjukdom? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen 

Il!% 

1.0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Ja ■ Nej n Delvis ■ Vet ej 

På frågan om hur längesedan respondenterna hade medarbetarsamtal med sin 
närmaste chef är det endast inom staben som samtliga svarat "ett år eller mindre". 
Inom både produktionsavdelningen och planeringsavdelningen är det dock flera som 
svarat "aldrig", ett antal av dessa har arbetat ett år eller mindre hos förbundet men det 
finns även respondenter som arbetat 2-5 år och 5-10 år. 

Hur länge sedan var det du hade medarbetarsamtal med din närmaste chef? 

Produktionsavdelningen 

Staben 

Planeringsavdelningen , '. :~. 

9% 

13o/o 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Ett år eller mindre ■ Mellan ett och två år a Mer än två år sedan r 1 Aldrig 

I kommentarerna i enkäten framkommer att arbetsmiljön inte upplevs som prioriterad i 
samma mån som ekonomin. Det finns respondenter som uttrycker lågt förtroende för 
chefer och arbetsledare samt att det upplevs finnas en okunskap kring det arbete som 
man utför. Värt att notera är även att flera respondenter uttrycker att de trivs bra på 
jobbet. 

Kommentarer: 

Vi kan konstatera att enkätresultatet visar att det finns skillnader mellan hur anställda i 
de olika avdelningarna hos förbundet upplever arbetsmiljöarbetet. Generellt är svaren 
mer kritiska från medarbetare på produktions- och planeringsavdelningen. 

Då svarsfrekvensen var låg är det dock svårt att dra några generella slutsatser utifrån 
resultatet då det är oklart om svaren är representativa för övriga anställda. 
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3.3.2 Del 2: faktorer av vikt för god arbetsmiljö 

I del 2 av enkäten ombads respondenterna att rangordna ett antal faktorer som är 
viktiga för en god arbetsmiljö och sedan betygsätta från 1 till 5, där 5 är högsta betyg, 
utifrån hur väl de anser att dessa faktorer fungerar på deras arbetsplats. 

Produktionsavdelningen: 

Rangordning (topp 5) 

Ledarskap 

Fysisk arbetsmiljö 

Möjlighet att påverka 
arbetssituationen 

Staben: 

Rangordning (topp 5) 

Arbetsbelastning 

Ledarskap 

a Fysisk arbetsmiljö 

· Högsta betyg 

Arbetstider 

2. Möjlighet att påverka 
arbetssituationen 

3. Möjlighet att arbeta 
tillsammans med kollegor 

4. Fysisk arbetsmiljö 

5. Att arbetsgivaren erbjuder 
förebyggande insatser för att 
motverka ohälsa och 
sjukdom 

I Högsta betyg -1. 

2. Möjlighet att påverka 
arbetssituationen 

3. Kompetensutveckling 

4. Fysisk arbetsmiljö 

5. Att arbetsgivaren erbjuder 
förebyggande insatser för att 
motverka ohälsa och 
sjukdom 
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Planerlngsavdelnlngen: 

Rangordning (topp 5) Högsta betyg 

Arbetstider 

Möjlighet att påverka 2. Möjlighet att arbeta 
arbetssituationen tillsammans med kollegor 

Ledarskap 3. Kompetensutveckling 

mi sta bet g 

Information och 
kommunikation 

9. Arbetsbelastning 

8. Ledarskap 

Kompetensutveckling 4. Möjlighet att påverka 
arbetssituationen 

7. Att arbetsgivaren erbjuder 
förebyggande insatser för 
att motverka ohälsa och 
sjukdom 

Information och 
kommunikation 

5. Fysisk arbetsmiljö 6. Att arbetsgivaren erbjuder 
rehabiliteringsåtgärder vid 
sjukdom 

Kommentarer 

Utifrån vad som framkommit i enkätundersökningens andra del kan vi konstatera att de 
faktorer som utmärker sig genom att få hög prioritering men lägre betyg är information 
och kommunikation, arbetsbelastning samt ledarskap. Vi rekommenderar direktionen 
att se över dessa områden för att identifiera vilka utvecklings~ och 
förbättringsmöjligheter som finns. 

Faktorer som fått en hög prioritering och högre betyg är arbetstider, möjlighet att 
påverka arbetssituationen och fysisk arbetsmiljö. 

3.4 Fokusgrupper 
Som en del i den här granskningen har vi träffat medarbetare från de olika 
avdelningarna i fokusgrupper. Syftet har varit att ta del av vad som medarbetare hos 
Samhällsbyggnad Bergslagen anser är viktigt för att de ska ha en bra arbetsmiljö. 

Fokusgrupperna har genomförts i 3 steg. I steg ett har deltagarna identifierat faktorer 
som är viktiga för att de ska ha en bra arbetsmiljö. I steg 2 har de fått välja ut tre av 
dessa faktorer som de anser är viktigast och prioriterat dem från 1 till 3, där 3 är högsta 
prioritet. I steg 3 har deltagarna betygsatt hur de tycker att samtliga faktorer fungerar 
på deras arbetsplats från 1 till 5, där 5 är högsta betyg. 

Den information som kommit ut av fokusgruppträffarna är menat att ge en indikation 
om vilka förbättringsområden som finns men eftersom vi inte har träffat samtliga 
medarbetare är det möj ligt att resultatet inte är applicerbart i samtliga delar av 
organisationen eller för samtliga medarbetare. 
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3.4.1 Lokalvårdare 

Faktorer som tagits upp som fungerar bra i verksamheten ärt.ex. kollegor och friheten i 
jobbet. Bra kollegor som man trivs med prioriteras högt och får även höga betyg. Det 
framgår att många trivs bra med sina kollegor och man har generellt ett bra samarbete 
som gör att det är möj ligt att lösa situationer som uppstår. De som inte arbetar 
tillsammans med kollegor från SBB känner sig inkluderade på den arbetsplats de 
befinner sig. Friheten som kommer med att ha viss flextid och kontrollen över att 
planera sitt arbete själva upplevs som positivt då det ger bra möjligheter att få jobb och 
privatliv att gå ihop planeringsmässigt. 

Faktorer som man upplever fungerar mindre bra ärt.ex. arbetsledning/chefer, 
arbetsbelastning och de fysiska förutsättningarna. Gällande arbetslednings och chefer 
upplever man att man mest har kontakt med sina arbetsledare och att övriga chefer är 
något osynliga. Det är oklart för flera hur organisationen ser ut, hur 
ansvarsfördelningen ser ut i chefsleden och vem som är deras närmaste chef. 
Arbetsmiljön och de förutsättningar som lokalvårdarna har i sitt arbete upplevs till stor 
del vara beroende av att ha en arbetsledare som är insatt i arbetet och som är beredda 
att "strida för'' sina lokalvårdare. Detta leder till att arbetsförhållanden kan variera 
mellan arbetsplatser beroende på vilken arbetsledare man har. I fokusgrupperna 
framgår att man upplever att det är stor press på arbetsledarna. 

Även arbetsbelastningen varierar beroende på arbetsplats, bland annat beroende på 
arbetsgruppens storlek och om man har tillgång till extra personal genom extratjänster 
genom arbetsförmedlingen. I en större arbetsgrupp går det att samarbeta och täcka 
upp för varandra. Arbetsbelastningen kombinerat med svårighet att få tag på vikarier 
gör det svårt att kunna vara hemma på grund av sjukdom då det inte alltid går att täcka 
upp helt för personer som är borta. 

De fysiska förutsfittningar som diskuterades under fokusgrupperna var bl.a. 
möjligheten att få arbetskläder, bra material och maskiner och transport. Det 
framkommer att det upplevs som svårt att få tillräckligt med arbetskläder, dvs. möjlighet 
till ombyten och möjlighet att få kläder ersatta om de skulle gå sönder. På vissa 
arbetsplatser saknas ordentliga förråd för städmaterial och maskiner. Maskinerna kan 
vara stora och tunga att hantera. I fokusgrupperna framkommer även att lokalvårdarna 
är beroende av att använda egen bil för att ta sig mellan arbetsplatser vilket innefattar 
att transportera smutsigt städmaterial och i vissa fall sopor. 

3 4 3 
5,0 16 5,0 

11 5,0 F siska förutsättnin ar 0 3,3 
Arbetsbelastnin 0 4,0 Tid, Schemalä 0 28 
T dli heU information 0 2,8 Rutiner 3 3,8 

8 Deltagarna har fått gett 1-3 poäng till de tre faktorer som de anser är viktigast. I kolumnen prioritet har 
dessa poäng räknats samman, dvs. hög poäng = hög prioritet. 
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Trygghet/någon att 
vända siQ till 1 3,5 

Chef som är insatt i 
arbetet 0 2,3 
SvnliQa chefer 1 1,0 
Rätt utrustninQ 0 3,8 
Lön 2 2,3 

Kommentarer 

Bra chefer 0 2,0 

Kommunikation 0 2,7 

Bra arbetsledare 14 2,7 

I fokusgrupperna har kommit fram både faktorer som fungerar väldigt bra och som gör 
att medarbetarna trivs på jobbet och faktorer som kan förbättras. 

I fokusgrupperna ingick medarbetare från olika kommuner och med olika arbetsledare. 
Utifrån vad som framkom under träffarna kan vi konstatera att det finns skillnader i 
arbetsförhållanden beroende på arbetsplats och arbetsledare. Vi anser att 
förutsättningarna för att genomföra sitt jobb bör samma oberoende av var man arbetar 
eller vem som är arbetsledare. 

Vi ser det även som en risk ur arbetsmiljösynpunkt att lokalvårdarna som städar på 
flera arbetsplatser är beroende av en egen bil för transport. Dels för att personalen 
måste ta med smutsigt städmaterial och sopor i sin egen bil men även ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

3.4.2 Övrig produktion 

Under fokusgruppen med medarbetare från produktionsavdelningen var den viktigaste 
faktorn för en bra arbetsmiljö att ha bra kollegor som gör att man trivs på jobbet och 
som kan samarbeta med, det är också den faktorn som har fått högst poäng i 
betygssättningen. 

Den faktor som fått lägst betyg av deltagarna är tydlig organisation vilket även kopplas 
till chefer/ledning. Organisationen upplevs som otydlig och cheferna som osynliga. 
Roll- och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig vilket leder till att ärenden som 
behöver tas vidare och hanteras av chef ofta stannar upp. Detta försvårar även arbetet 
för arbetsledarna som hamnar mellan medarbetarna och cheferna, det finns en 
upplevelse av att den otydliga organisationen försvårar deras arbete och bidrar till 
stress. 

Säkerheten har fått relativt höga betyg men under diskussioner framkommer att det 
även här är otydligt hur mycket utbildning i säkerhet som medarbetare ska få samt vem 
som ansvarar för att informera om säkerhet på de olika arbetsplatserna. Upplevelsen 
är att medarbetare endast får den utbildning som det finns lagkrav på att de ska få. 

De fysiska förutsättningarna såsom material och maskiner är varierar beroende på 
vilken avdelning man jobbar på då det finns avdelningar som har mer resurser än 
andra. Maskinparken hålls enligt uppgift inte efter och flera är slitna, saknar fjädring 
och väldigt trånga. 

SBB Granskning av Arbetsgivarfrågor slutgiltig.docx 

0 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classlficatlon: KPMG Confldontlal 

21 



Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Granskning av arbetsmiljö, styrning och uppföljning 

2018-12-18 

Bemanningen upplevs som för låg vilket leder till att det är svårt att vara sjuk. Vid 
sjukfrånvaro är det inte alltid möjligt för kollegor att täcka upp vilket leder till att arbetet 
stannar av medan personen är borta. 

Kommentarer 

Utifrån vad som framkommit vid fokusgruppträffen med medarbetare från 
produktionsavdelningen kan vi konstatera att man, i likhet med lokalvårdarna, 
uppskattar sina kollegor men ser att det finns skillnader mellan arbetsgrupper i vilka 
förutsättningar som ges i arbetet. 

Faktor säkerhet fick en relativt låg prioritering och högt betyg men utifrån vad som 
framkom vid diskussioner noterar vi ändå att det är ett område bör uppmärksammas. 
Flera av medarbetarna inom produktionsavdelningen arbetar på platser och med 
uppgifter där det är viktigt av säkerhetsskäl att de har tillräcklig med utbildning och fått 
en tydlig introduktion. Vi rekommenderar direktionen att säkerställa att den utbildning 
som ges är tillräcklig för att arbetsplatsen ska vara säker för samtliga. 

Under diskussionerna kring arbetsmiljön återkom man ofta t ill otydligheten i 
organisationen och hur det påverkar de andra faktorerna. Otydligheten påverkar 
arbetsmilj ön då det kan leda till stress och osäkerhet kring roller och ansvar. 

3.4.3 Planerlngsavdelnlngen och Stab 

Under fokusgruppen med medarbetare från planeringsavdelningen och staben var den 
viktigaste faktorn som identifierades bra ko/legor vi lken även fick ett högt betyg. Att 
man har bra kollegor är en av anledningarna att man stannar kvar. 

I likhet med vad som framkommit i övriga fokusgrupper identifieras tydlighet som en 
viktig faktor som fungerar mindre bra. Organisationen upplevs som otydlig och 
ostrukturerad med otydlig roll- och ansvarsfördelning. Den otydliga roll- och 
ansvarsfördelningen leder till att processer upplevs som otydliga och "flytande". Detta 
kan kopplas till faktorn bra chefer då den otydliga organisationen gör det svårt att vara 
chef. 

Även arbetsbelastning och back up identifieras som faktorer som fungerar mindre bra. 
Arbetsbelastningen upplev som hög och ökande, samtidigt som organisationen inte 
anpassas efter förändrade och högre krav från omvärlden. 
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Utifrån vad som framkom vid fokusgruppträffen kan vi konstatera att även här är bra 
kollegor en faktor som skattas högt och som får bra betyg. 

I likhet med de andra fokusgrupperna återkom man ofta till den otydliga organisationen 
och hur den påverkar de övriga faktorerna. Då förbundet innehåller flera olika 
avdelningar och verksamhetsområden som skiljer sig mycket mellan varandra utifrån 
uppdrag och arbetsuppgifter så är det lätt att organisationen upplevs som otydlig. Det 
är därför av stor vikt att det finns tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar i alla delar av 
organisationen för att underlätta kommunikation mellan funktioner och säkerställa att 
frågor inte hamnar mellan stolarna. Detta dels för att säkerställa att frågor av vikt för 
arbetsmiljö, och andra frågor, hanteras på rätt sätt samt för att minska stressen bland 
personalen. 

Vi rekommenderar att roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs samt att direktionen 
säkerställer att information om roll- och ansvarsfördelning kommuniceras ut till samtliga 
delar av organisationen. 
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3.5 Slutsats och rekommendationer 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Samhällsbyggnad Bergslagens rutiner för 
hanteringen av arbetsmiljöfrågor är ändamålsenliga men bör kompletteras med 
ytte rligare rutiner för uppföljning. 

Utifrån vad som har framkommit i denna granskning kan vi konstatera att det finns 
ändamålsenlig rutiner för fördelning av ansvar för arbetsmiljöarbetet. Rutinerna bör 
dock kompletteras med förtydliganden rörande direktionens ansvar för att styra och 
följa upp arbetsmi ljöfrågor. Vi kan konstatera att det finns flera områden som behöver 
utvecklas i det praktiska arbetsmiljöarbetet i förbundet såsom att säkerställa 
efte rlevnaden av riktlinjer och rutiner. 

De signaler vi fått vid våra intervjuer att alla chefer inte tar sitt arbetsmiljöansvar fullt ut 
och att rutiner och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet inte efterföljs ser vi som allvarligt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi förbundet att: 

- Direktionens ansvar tydliggöras genom att inkludera information om hur och när 
direktionen ska informeras om arbetsmiljöarbetet, åtgärder, tillbud och olyckor, 
sjukfrånvarostatistik, resultat av medarbetarundersökningar och handlingsplaner 
med anledning av dessa etc. 

- Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 
och vilken återrapportering som ska ske till direktionen. 

- Tydliggöra för chefer och medarbetare hur ansvar och roller är fördelade kopplat till 
arbetsmiljöarbete. 

- Säkerställa att samtliga medarbetare med arbetsmiljöansvar har til lräcklig kunskap 
om arbetsmiljöfrågor samt tillräckliga mandat och resurser för att kunna agera 
utifrån sitt ansvar. 

- Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö och 
rehabilitering efterföljs av ansvariga chefer. 

- Se över hur arbetet med chefernas arbetsmiljö ska kunna utvecklas t.ex. genom att 
skapa särskilda forum för att där deras förutsättningar kan diskuteras. 

- Säkerställa att medarbetare får till räcklig introduktion och utbildning rörande 
arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. 

- En analys görs av om det är fler yrkesgrupper än lokalvårdarna som det finns 
behov av att ta fram handlingsplaner för hur sjukfrånvaron ska kunna minskas. 

- Se över områden information och kommunikation, arbetsbelastning samt ledarskap. 
för att identifiera vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter som finns. 
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[919]LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 

Allmänpolitisk debatt 

Tid: Torsdagen den 11 april 2019 klockan 15.00 

Plats: Tingshuset, Kopparberg 

Ämne: Kommunens fastigheter och verksamhetslokaler. 

Debattledare. Kommunfullmäktiges presidium. 

2019-04-02 

Deltagare: Varje parti utser en person som föredrar sitt partis ståndpunkt under två minuter. 

Program för den allmänpolitiska debatten: 

I. Kommunfullmäktiges ordförande hälsar välkomna. 

2. Allmännyttan 

- Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson informerar om nuläget. 
- Lottning av turordning för respektive partis representant. 

- Varje partis representant redovisar det egna partiets ståndpunkt. 

- Fri diskussion under ledning av kommunfullmäktiges presidium. Möjlighet för 
allmänheten att ställa frågor. 

3. Verksamhetslokaler i bruk 

- Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson informerar om nuläget. 
- Lottning av turordning för respektive partis representant. 

- Varje partis representant redovisar det egna partiets ståndpunkt. 

- Fri diskussion under ledning av kommunfullmäktiges presidium. Möjlighet för 
allmänheten att ställa frågor. 

4. Verksamhetslokaler delvis eller inte alls i bruk 
- Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson informerar om nuläge. 
- Lottning av turordning för respektive partis representant 

- Varje partis representant redovisar det egna partiets ståndpunkt. 

- Fri diskussion under ledning av kommunfullmäktiges presidium. Möjlighet för 
allmänheten att ställa frågor. 

5. Kommunfullmäktiges ordförande tackar de medverkande och avslutar elen 
allmänpolitiska debatten 

Allmänna debatten kommer att sändas av Radio Ljus. 




