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1. Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunens styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på 
hot och våld. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om arbetet med att 
förebygga och hantera hot och våld bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har 
avgränsats till socialnämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Då 
kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt har en central roll beträffande arbetsmiljöarbetet på 
kommunövergripande nivå har även kommunstyrelsen ingått som en del av granskningen.  

Inom berörda nämnder finns rutiner och system för att bedriva och följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I den kommunövergripande arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljöhandboken 
anges övergripande mål och rutiner för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 
Ansvars- och uppgiftsfördelningen i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete framgår i 
kommunens arbetsmiljöpolicy som anger vilket ansvar och uppgifter som åligger fullmäktige, 
nämnder, chefer och medarbetare. Våra stickprovsgranskade uppgiftsfördelningar har inte 
föranlett några anmärkningar. Nämndernas arbetsmiljöansvar och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef synliggörs dock inte i nämndernas reglementen och 
delegeringsordningar.  

Berörda förvaltningar har tagit fram en handlingsplan för hot och våld som anger de rutiner 
samt förebyggande åtgärder som ska vidtas vid hot och våld. Rutinerna anses vara kända av 
chefer och personal och gås igenom kontinuerligt vid arbetsplatsträffar och 
verksamhetsmöten. Risker och risksituationer förknippade med hot och våld diskuteras 
löpande.  Utveckling finns för att systematisera och dokumentera de risker som identifierats. 
Varje förvaltning saknar även förvaltningsspecifika arbetsmiljömål. Sådana bör tas fram för 
att tydligare knyta an till de riskförebyggande åtgärder som bör vidtas inom respektive 
förvaltning.  

Personalavdelningen initierar arbetsmiljöutbildningar, vilka genomförs återkommande för alla 
nya chefer med delegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt skyddsombud. 

Återrapportering av förvaltningens arbetsmiljöarbete sker årligen till berörda nämnder genom 
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt genom uppföljning av 
den kommunövergripande handlingsplanen för nämndens arbetsmiljöarbete.  

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

 Berörda nämnder bör säkerställa att samtliga förvaltningsdelar och enheter årligen 
genomför och dokumenterar heltäckande riskanalyser som ligger till grund för de olika 
verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Riskanalyserna bör omfatta både 
fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljörisker. Riskerna för hot och våld bör särskilt 
beaktas. 

 Rutinen för tillbud- och avvikelserapportering bör återkommande kommuniceras med 
medarbetarna för att säkerställa att alla tillbud och arbetsskador dokumenteras i det 
elektroniska rapporteringssystemet. Berörda nämnder bör säkerställa att rutinen efterlevs 
och att det finns en tydlighet kring vad som ska rapporteras och följas upp. 

 Berörda nämnder bör i enlighet med arbetsmiljöpolicyn tillse att varje förvaltning tar fram 
förvaltningsspecifika arbetsmiljömål som är sammanlänkade till kommunens 
övergripande arbetsmiljömål och avdelningens identifierade risker. Berörda nämnder bör 
tillse att målen inkluderas i verksamhetsplanerna och kontinuerligt följs upp vid 
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupperna på de olika nivåerna.  
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 Kommunstyrelsen bör i övergripande riktlinjer tydliggöra nämndernas arbetsmiljöansvar. 
Ansvarsfördelningen bör harmoniseras med styrelsens och nämndernas reglementen och 
delegeringsordningar samt med kommunens arbetsmiljöpolicy.  

 Kommunstyrelsen bör i sin uppföljning och som huvudansvarig för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet säkerställa att en heltäckande årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet görs i enlighet med lagstiftning och interna styrdokument och rutiner.  
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2. Inledning 
 

2.1. Bakgrund 
Arbetsgivare har inom ramen för sitt arbetsgivaransvar skyldighet att förebygga hot och våld. 
Enligt de grundläggande bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren 
vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och 
olycksfall. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Enligt 
arbetsmiljöverket är antalet arbetsskador stort. Nästan en tredjedel av samtliga anmälda 
arbetsskador på grund av hot och våld finns inom det sociala verksamhetsfältet.  

Revisorerna har uppmärksammat att det inom kommunen finns flera yrkeskategorier som 
riskerar att utsättas för hot och våld, exempelvis omsorgspersonal och bygglovshandläggare. 

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning därmed beslutat att granska 
huruvida kommunen säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i 
enlighet med gällande lag och föreskrifter med fokus på hot och våld. 

2.2. Syfte och avgränsning 
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om arbetet med att förebygga och hantera 
hot och våld bedrivs på att ändamålsenligt sätt. 

Granskningen avser socialnämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar både åt samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden. De enheter inom berörda nämnder som valts ut för en fördjupad 
granskning är bygglovsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningarna 
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg inom förvaltningen Social Omsorg. Genom 
att kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt har en central roll beträffande arbetsmiljöarbetet på 
kommunövergripande nivå ingår även kommunstyrelsen som en del av granskningen.  

Granskningen har avgränsats till att granska respektive nämnds systematiska 
arbetsmiljöarbete med fokus på hot och våld. Dock har övergripande styrdokument avseende 
nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete granskats som en del i arbetet för att kunna 
bedriva ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och hantera hot och våld. Granskningen 
har också avgränsats till personalens arbetsmiljö. Konsekvenser gällande en eventuell dålig 
arbetsmiljö såsom bristande ledarskap och kvalitet har ej beaktats.  

2.3. Revisionsfrågor 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 
 Finns det en upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna driva arbetsmiljöarbetet? 

 Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena? 

 Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten? 

 Genomförs utredningar av hot och våld? 

 Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart? 
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 Vilken uppföljning och återrapportering sker till ansvarig nämnd? 

2.4. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap 7 § 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön i verksamheten och för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete).   

Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Enligt arbetsmiljöverket ska 
policyn vara så konkret att den går att följa upp. Vid utarbetandet av policyn ska både 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön beaktas. 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1993:02 - Våld och hot i arbetsmiljön) 

 Kommunens mål och styrdokument på området.  

o Arbetsmiljöpolicy 

o Arbetsmiljömål 

o Dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 
2001:1 

I bilaga 1 anges en utförligare beskrivning av de revisionskriterier vad gäller lag samt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter som varit tillämpliga i granskningen. 

2.5. Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har 
genomförts med samhällsbyggnadschef, bygglovschef, socialchef, avdelningschef för vård 
och omsorg, enhetschef för arbete och försörjning samt enhetschef för barn, ungdom och 
familj samt personalchef. Dokumentstudier har genomförts av styr- och 
uppföljningsdokument avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet samt handlingsplaner 
och riskbedömningar med fokus på hot och våld. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  

3. Kommunövergripande mål och riktlinjer 

3.1. KF-mål från budget 2013, Ystads kommun 
Kommunfullmäktige har i budgeten 2013 beslutat om sex övergripande mål samt ett antal 
delmål. Följande mål finns antagit med bäring på kommunens arbetsmiljöarbete: 
 
 Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare  

 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97%  

 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, 
psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen  

 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf
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Utifrån det kommunövergripande målet har varje nämnd brutit ned målen.  

3.2. Arbetsmiljöpolicy, Ystads kommun 
Kommunfullmäktige har antagit en arbetsmiljöpolicy för Ystads kommun daterad 2011-01-20. 
I policyn anges följande kommungemensamma arbetsmiljömål för år 2011-2014: 

 Medarbetarna i Ystads kommun upplever sina arbetsplatser som stimulerande, trygga 
och utvecklande. 

 Ystads kommun har skapat ett system för att tidigt kunna upptäcka risker i 
arbetsmiljön och har på så sätt kunnat förebygga och minska antalet arbetsskador. 

 En skriftlig uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter är genomförd på alla 
nödvändiga nivåer i kommunen. 

I policyn anges vidare vilka roller och ansvar som åligger kommunfullmäktige, nämnden, 
förvaltningschefen, arbetsledaren och arbetstagaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

3.3. Samverkansavtalet FAS, lokalt kollektivavtal  
Ett lokalt samverkansavtal FAS 051 har tagits fram. Med hjälp av FAS ska Ystads kommun 
skapa ett positivt arbetsklimat där de centrala begreppen utgörs av verksamhetsutveckling, 
delaktighet, arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. FAS ska underlätta att skapa möjligheter för 
samverkan i Ystads kommuns verksamheter. Syftet med samverkanssystemet är att 
arbetsmiljöfrågor, information och förhandlingar ska bli en naturlig och kontinuerlig process i 
verksamheten. FAS ska även bidra till att utveckla verksamheten genom att sätta 
verksamhetens uppdrag i fokus.  

I Ystads kommun består FAS av mötesplatser vilket sker genom utvecklingssamtal, 
verksamhetsmöte och arbetsplatsträff samt genom samverkansgrupperna LOSAM (lokal 
samverkansgrupp), FÖSAM (förvaltningsövergripande samverkansgrupp) samt KÖSAM 
(kommunövergripande samverkansgrupp). Syftet med samverkansgrupperna är att skapa 
forum för dialog mellan arbetsgivare och de fackliga organisationernas företrädare där 
parterna har ett gemensamt ansvar att aktualisera personal- och verksamhetsfrågor.  

Samverkansavtalet betonar även vikten av att genomföra arbetsplatsträffar regelbundet vars 
syfte är att skapa forum för dialog mellan olika medarbetare som har ett gemensamt 
uppdrag. Vid arbetsplatsträffarna ska beslut fattas som rör verksamhetens inriktning, 
verksamhetsmål, gemensamma förhållningssätt och arbetsorganisation.   

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete på kommunövergripande nivå 

4.1. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter  
I arbetsmiljöpolicyn framgår att kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för 
arbetsmiljöarbetet i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige ska tillse att det 
finns en skriftlig uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter i kommunen, att 
nämndernas ges ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i budgetramarna. 
Kommunfullmäktige ansvarar även för att nämnderna gör en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. I nämndens ansvar åligger att: 
 

                                                
1 FAS 05 är ett centralt avtal som slöts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer 
2005. FAS står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan.  
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 Skriftligen fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningscheferna och se till att denne har befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. 

 Ansvara för att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att årligen 
föreslå arbetsmiljöinvesteringar under budgetarbetet. 

 Ansvara för att förvaltningen årligen gör en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utifrån såväl de övergripande som de förvaltningsspecifika 
arbetsmiljömålen. 

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter skall göras skriftligt och individuellt på en särskild 
blankett ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”, vilka tagits fram för tre nivåer (nämnd till 
förvaltningschef, förvaltningschef till avdelningschef/områdeschef samt 
avdelningschef/områdeschef till enhetschef/rektor/förskolechef). Mallen har tagits fram på 
central nivå och anger vilka arbetsmiljöuppgifter som åvilar den chef som mottagit 
delegeringen. I uppgiftsfördelningen framgår att de personer som fått delegerade 
arbetsmiljöuppgifter bland annat ansvarar för att organisera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vad gäller övergripande planering, ledning och kontroll inom sin 
avdelning/område (årlig uppföljning av SAM), att följa intentionerna i Ystads kommuns 
arbetsmiljöpolicy, att arbeta utifrån förvaltningens arbetsmiljömål och prioriterade 
förbättringsområden som identifierats utifrån den årliga uppföljningen samt att följa 
samverkansavtalet FAS och tillse att samverkansgruppen belyser och följer upp 
arbetsmiljöfrågor. 

4.2. Stödfunktioner i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

4.2.1. Personalavdelningen 
Personalavdelningen utgör ett stöd för personalansvariga chefer i arbetsmiljöarbetet. Stödet 
omfattar bland annat tolkning av lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet samt att de 
ska tillhandahålla information och utbildning i arbetsrättsliga frågor. Personalavdelningen kan 
även vara delaktig i rehabiliteringsärenden samt erbjuder handledning och stöd om behov 
finns. Personalavdelningen hjälper även till med att ta fram statistik och gör 
kommunövergripande sammanställningar av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
samt bevakar och uppdaterar blanketter, riktlinjer och andra övergripande dokument som är 
hänförliga till arbetsmiljöarbetet.  

4.2.2. Företagshälsovård 
Företagshälsovården har till uppgift att stötta organisationen och tillhandahåller utbildning, 
arbetsmiljökartläggningar samt stöd och rådgivning enskilt och i grupp. Företagshälsovården 
som i Ystads kommun utgörs av Previa, kan även vara behjälplig i rehabiliterings- och 
anpassningsärenden samt vid skyddsronder. Det åligger respektive chef att kontakta 
företagshälsovården vid behov. Enligt gällande köpavtal täcks kostnaden inom respektive 
enhets ram.  

4.3. Kunskaper och resurser om systematiskt arbetsmiljöarbete 
I kommunen är det personalavdelningen som initierar och samordnar arbetsmiljöutbildning 
för chefer och skyddsombud. Enligt uppgift genomförs utbildning för alla nya chefer som fått 
delegerade arbetsmiljöuppgifter samt skyddsombud. Det genomförs även 
repetitionsutbildningar för dem som genomfört utbildningen tidigare. Enligt personalchefen 
förekommer ingen obligatorisk utbildningsgenomgång och således finns inget krav att chefer 
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ska ha genomgått arbetsmiljöutbildning innan fördelning av arbetsmiljöuppgifter ges. 
Målsättningen är dock att alla nya chefer och skyddsombud skall genomgå utbildning inom 
ett år från det att man fått sina uppgifter delegerade, gärna tillsammans. Enligt 
personalchefen kommer nästa utbildningsgenomgång att genomföras i höst. Därtill 
arrangerar personalavdelningen fyra halvdagar per år för alla chefer som belyser olika tema 
med bäring på personal- och arbetsmiljöfrågor. Exempelvis har genomgång skett av 
samverkanssystemet samt kommunens rutiner för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Av intervjuerna framförs att det är av vikt att arbetsgivaren tillser att utbildning ges 
kontinuerligt för att tillse att de chefer som fått delegerade arbetsmiljöuppgifter har den 
kunskap som krävs för att kunna genomföra uppdraget.  

Vad gäller resurser för genomförande av arbetsmiljöuppgifter, framkommer att detta ingår i 
budgeten för förvaltningens personalkostnader. Således tilldelas inga riktade resurser för 
arbetet med arbetsmiljöfrågor eller hälsofrämjande insatser. Inom ramen finns även en 
mindre del som avser utbildningsinsatser. Om resurser skulle behövas för att kunna bedriva 
arbetsmiljöarbetet lyfts frågan till nämnden i samband med budgetarbetet. Enligt de 
intervjuade är det dock sällan detta sker.  

4.4. Central samverkan 
Fackliga representanter bjuds in till att delta på samverkansmöten på lokal nivå, 
förvaltningsnivå, och kommunövergripande nivå sex gånger per år. Vid behov kan ytterligare 
träffar påkallas. Vid dessa möten som protokollförs diskuteras övergripande arbetsmiljöfrågor 
rörande organisationsförändringar, budgetfrågor, sjukfrånvarostatistik samt inrapporterade 
avvikelser. Det finns även möjlighet för de fackliga representanterna att lyfta övergripande 
arbetsmiljöfrågor samt eventuella arbetsmiljösituationer som behöver vidare utredning och 
diskussion. Enhetschefer/områdeschefer ansvarar för de lokala samverkansgrupperna, 
medan förvaltningscheferna tillsammans med avdelningscheferna är sammankallande till 
FÖSAM. Vid KÖSAM deltar kommundirektör, personalchef, samtliga förvaltningschefer samt 
arbetstagarledamöter varav det åligger respektive kollektivavtalsslutande organisation att 
utse vilka representanter som ska delta. 

Av intervjuerna framhålls att det finns en god samverkan men att det inom vissa enheter 
finns utveckling för att tillse att det finns lokala samverkansgrupper som träffas regelbundet.  

4.5. Medarbetarundersökning 
Personalavdelningen samordnar vartannat år en kommunövergripande 
medarbetarundersökning där varje enskild medarbetare har möjlighet att ta ställning till 
påståenden beträffande sin arbetsmiljö. Den senaste medarbetarundersökningen 
genomfördes 2011. Svarsfrekvensen var drygt 60% för hela kommunen, att jämföra med 
70% 2009. Av resultatet framkom att kommunen sammantaget fick ett gott betyg där NMI-
värdet2 resulterade i en 4 på skala mellan 1-5, där 5 var högst. Nästa 
medarbetarundersökning kommer att genomföras hösten 2013.  

                                                
2 Nöjd-Medarbetar-Index 
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4.6. Nämndernas styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

4.6.1. Styrdokument och rutiner 
Enligt intervjuerna utgör Ystads kommuns arbetsmiljöpolicy, de kommunövergripande 
arbetsmiljömålen samt kommunens arbetsmiljöhandbok ramarna för nämndernas styrning av 
arbetsmiljöarbetet. I policyn anges övergripande riktlinjer och rutiner samt roll- och 
ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, nämnder och förvaltning för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket i stort sett motsvarar de lagstadgade krav som finns. 
Arbetsmiljöhandboken innehåller rutiner och riktlinjer för hur bl.a. det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska ske.  

Därtill har personalavdelningen tagit fram ett årshjul för hur kommunens årliga systematiska 
arbetsmiljöarbete ska genomföras. SAM-hjulet (undersökning, riskbedömning, åtgärder och 
kontroll) synliggör när i tiden handlingsplaner ska tas fram, när den årliga uppföljningen ska 
genomföras samt när rapporter och redovisning av resultatet ska delges nämnder och 
fullmäktige.  

4.6.2. Årlig uppföljning 
Varje nämnd ansvarar för att genomföra en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ska genomsyra hela samverkanssystemet från arbetsplatsträff till 
samverkan på förvaltningsövergripande nivå. Detta synliggörs även i uppgiftsfördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter, där förvaltningschef och motsvarande chefer med vidaredelegerade 
uppgifter ansvarar för att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Som stöd i arbetet har personalavdelningen tagit fram ett frågeformulär som ska besvaras av 
enhetschef/verksamhetsansvarig tillsammans med skyddsombud eller motsvarande via en 
webbenkät. Resultatet sammanställs på områdes-/avdelningsnivå samt på förvaltningsnivå. 
Frågor som omfattas av webbenkäten är efterlevnad av innehållet i kommunens 
övergripande policies, arbetsmiljömål, uppgiftsfördelning, genomförande av samverkan och 
riskbedömningar, samt rutiner för åtgärder, kontroll och uppföljning. Frågorna utgår från de 
krav som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Förvaltningschefen ansvarar att sammanställa resultatet i en rapport för respektive 
förvaltning samt synliggöra vilka förbättringsområden som identifierats. Rapporten redovisas 
därefter i FÖSAM. Personalavdelningen gör sedan en kommunövergripande 
sammanställning av förvaltningarnas resultat där även de kommungemensamma 
förbättringsområdena ska framgå. Redovisning sker till respektive nämnd samt 
kommunfullmäktige.  

Av intervjuerna framkommer att ambitionen är att en uppföljning ska genomföras varje år. Av 
granskningen framkommer dock att den senaste årliga uppföljningen utifrån den rutin som 
beskrivits ovan genomfördes 2010 utifrån 2009 års systematiska arbetsmiljöarbete. En 
rapport sammanställdes 2010 varpå handlingsplaner togs fram 2011. Av intervjuerna 
medges att det är en lång process men att bedömningen är att en årlig uppföljning inklusive 
framtagandet av nya handlingsplaner sträcker sig över en tvåårsperiod. Enligt 
personalavdelningen är planen att kommunen ska genomföra en ny heltäckande årlig 
uppföljning under hösten 2013 som ska resultera i nya handlingsplaner och revidering av 
nuvarande arbetsmiljöpolicy och kommungemensamma arbetsmiljömål.   

4.6.3. Handlingsplaner 
Utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska varje förvaltning 
ta fram en handlingsplan. I handlingsplanen ska det framgå vilka prioriterade 
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förbättringsområden som identifierats samt en utvärdering av de kommunövergripande 
arbetsmiljömålen. I handlingsplanen ska anges vilka aktiviteter som ska genomföras för att 
nå målen samt vem som är ansvarig för att tillse att åtgärden blir genomförd. 
Handlingsplanerna följs upp årligen av varje förvaltning. Handlingsplanerna skickas sedan till 
personalavdelningen för en sammanställning och redogörelse av måluppfyllelsen för de 
kommungemensamma arbetsmiljömålen vilken sedan presenteras för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Av granskningen framkommer att de senaste handlingsplanerna är från 2012. Enligt 
intervjuerna har uppföljning av handlingsplanerna presenterats för berörd nämnd i samband 
med bokslutet. Vid granskning av uppföljningen av handlingsplanen för Samhällsbyggnad 
synliggörs att nämndens ordförande, förvaltningschef samt 
huvudskyddsombud/skyddsombud har signerat uppföljningen i enlighet med rutinerna. Vid 
granskningstillfället har någon signerad handlingsplan för Social Omsorg ej verifierats. En 
kommunövergripande sammanställning av uppföljningen av samtliga nämnders 
handlingsplaner har även delgetts fullmäktige.  

Personalavdelningen genomför även en kommunövergripande personalredovisning som 
anges i årsredovisningen och delårsrapporten. Vid granskning av personalredovisningen för 
2012 framkommer att det finns en omfattande beskrivning och analys över kommunens 
personalstruktur genom redovisning av antalet anställda fördelat på kön och åldersgrupp, 
personalkostnader, medellön, sjukfrånvaro och frisknärvaro, sjuklönekostnader samt 
pensionsavgångar. I personalredovisningen görs ingen redovisning och sammanfattande 
bedömning av kommunens övergripande arbetsmiljöarbete med koppling till de 
kommunövergripande arbetsmiljömål och åtgärder som vidtagits på kommunövergripande 
nivå. 

4.6.4. Återrapportering till ansvarig nämnd 
Återrapportering till ansvarig nämnd sker genom uppföljning av handlingsplanen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt genom sammanställning av resultaten från den årliga 
uppföljningen. Redovisning sker i samband med bokslutet. Vidare delges nämnden resultatet 
från medarbetarundersökningen, hälsotal samt att en del enskilda ärenden lyfts till nämnden 
vid allvarliga tillbud eller olyckor.  Således redovisas kontinuerligt uppgifter avseende 
förvaltningens arbete med arbetsmiljöfrågor. Av granskningen framkommer dock otydligt 
vilka uppgifter som efterfrågas av nämnden och hur nämnden är delaktig i utformningen och 
styrningen av arbetsmiljöarbetet. 

Återrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige sker årligen genom den 
kommunövergripande redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som sammanställs 
samt genom den personalredovisning som anges i kommunens årsredovisning. Vidare 
delges kommunstyrelsen resultatet från medarbetarundersökningen samt en 
sammanställning av de tillbud och arbetsskador som rapporterats. Rapporten avseende den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet delges kommunfullmäktige för 
kännedom. Vid granskningstillfället synliggörs dock att endast nämndernas uppföljning av 
handlingsplanerna 2012 samt den kommunövergripande sammanställningen av 
uppföljningen av handlingsplanerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet har delgetts 
respektive nämnd och fullmäktige under perioden 2012-2013. 
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5. Systematiskt arbetsmiljöarbete inom berörda nämnder med 
fokus på hot och våld 

5.1. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Enligt de intervjuade är respektive nämnd inom sitt verksamhetsområde arbetsmiljöansvarig 
och ansvar för att skriftligen fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschefen. Ansvaret tydliggörs i arbetsmiljöpolicyn. Av socialnämndens, 
samhällsbyggnadsnämndens och myndighetsnämndens reglementen framgår dock ej att 
nämnderna har arbetsmiljöansvar. 

Vid granskning av berörda nämnders delegeringsordningar, framkommer att endast 
samhällsbyggnadsnämnden har vidaredelegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschef och därefter genom vidaredelegering till avdelningschefer inom respektive 
avdelnings ansvarsområde3. Detta överensstämmer även med den uppgiftsfördelning från 
nämndsordförande till förvaltningschef som granskats.  

Vid granskning av de stickprov av signerade uppgiftsfördelningar som signerats framkommer 
att berörda funktioner (nämndsordförande, förvaltningschef, avdelningschef och 
enhetschef/områdeschef) inom respektive nämnd har signerat uppgiftsfördelningen i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet enligt den kommungemensamma mallen.  

Vid intervjuerna med förvaltningschef samt avdelningschef och enhetschef framkommer att 
de upplever att arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i det dagliga arbetet och att det är 
tydligt att de som chefer har ansvar för att vissa arbetsmiljöarbetsuppgifter genomförs.  

5.1.1. Arbetsmiljömål 
De kommunövergripande arbetsmiljömålen som anges i kommunens arbetsmiljöpolicy (se 
stycke 3.2) anges vara vägledande för nämndernas styrning och uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt de intervjuade och vid granskning av förvaltningarnas 
uppföljning av handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet framkommer att 
varken Samhällsbyggnad eller Social Omsorg har tagit fram förvaltningsspecifika 
arbetsmiljömål. 

Enligt uppgift har avdelningen vård och omsorg tagit fram lokala arbetsmiljömål som brutits 
ned från de kommunövergripande målen. Dessa har integrerats i avdelningens övergripande 
verksamhetsplan som sträcker sig över perioden 2013-2014. 

5.2. Rutiner för att motverka hot och våld 

5.2.1. Handlingsplaner och rutiner för hot och våld 
Varje förvaltning har tagit fram en handlingsplan för hot och våld. Inom Social Omsorg har 
respektive avdelning tagit fram en handlingsplan för hot och våld. I handlingsplanerna anges 
de förebyggande åtgärder och rutiner som ska vidtas vid hot och våld eller vid andra 
allvarliga händelser i arbetsmiljön. I handlingsplanerna förs även en diskussion kring 
riskområden samt identifierade riskgrupper/risksituationer. I vissa planer finns även en 
riskanalys inkluderad i handlingsplanen. Dessa är anpassade efter varje avdelnings 
identifierade riskområden. Därtill finns kommungemensamma mallar och checklistor för 
riskbedömning (vilket inkluderar ett avsnitt avseende våld och hot i arbetsmiljön), blankett för 

                                                
3 Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden – vidaredelegering från förvaltningschef 2011-
04-01, punkt 14.1 – Arbetsmiljöansvar. 
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beskrivning av hot- och våldshändelse samt mall för upprättande av handlingsplan efter en 
händelse/incident har inträffat.  

Av handlingsplanerna och av intervjuerna framförs vikten av att arbeta förebyggande mot hot 
och våld. I det förebyggande arbetet betonas betydelsen av att kartlägga riskerna inom den 
egna enheten samt att tydliggöra vilka rutiner som ska vidtas för att motverka hot och våld 
samt vilka rutiner som ska vidtas om en hot- eller våldshändelse skulle inträffa. Det anges 
finnas tydliga rutiner att varje nyanställd ska bli introducerad i vilka rutiner som ska vidtas vid 
en hot- och våldshändelse. Rutinerna om en hot- och våldshändelse skulle inträffa anges 
vara kända av chefer och medarbetare. Vid en allvarlig händelse diskuteras huruvida en 
polisanmälan ska göras. 

Arbetsmiljö är en stående punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar (APT). Risken för hot- 
och våldssituationer lyfts vid dessa möten. Därtill anges ledningsmöten, arbetsledarträffar 
samt medarbetarsamtal vara vikiga forum att diskutera frågor som har anknytning till hot och 
våld. De frågor som inte kan lösas på APT lyfts vidare till LOSAM och vid behov därefter till 
FÖSAM och KÖSAM. 

Av granskningen framkommer otydligt vilka åtgärder som ska vidtas om en förtroendevald 
utsätts för hot och våld. Vid förfrågan till personalavdelningen samt till granskade 
förvaltningar framkommer otydligt i vilken mån politikerna omfattas av samma rutiner som 
kommunens anställda och om de förtroendevalda är skyldiga att återrapportera tillbud i 
enlighet med de rutiner som finns inom kommunen. Av intervjuerna anges att då politikerna i 
detta avseende är arbetsgivare och ytterst ansvarig för arbetsmiljön har dessa frågor inte 
kommit upp till diskussion tidigare. De diskussioner som förts kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har varit utifrån arbetstagarnas perspektiv.  

5.2.1.1 Social Omsorg 

Rutiner som omnämns för att motverka hot och våld är exempelvis att varje hembesök ska 
vara inbokade i Outlooks kalender så att övrig personal kan se var medarbetaren är 
någonstans samt att vid misstänkta hotsituationer/möten ska man alltid vara två vid mötet 
alternativt att beredskap ska finnas nära till hands om en hotfull situation skulle uppstå. 
Möjlighet finns även att ta med en GPS-telefon och bärbart larm vid hembesök. Av 
intervjuerna betonas vikten av att lämna bostaden om man känner sig otrygg. Inom vård och 
omsorg är det särskilt av vikt för dem som arbetar natt då ökad andel av ensamarbete 
förekommer. Finns en hotbild går man alltid två personer till en brukare/vårdtagare.  

Personal inom avdelningen individ- och familjeomsorg ska alltid bära larm. Om ett larm skulle 
utlösas går ett larm till G4S som sedan kontaktar polisen. Larmet går via receptionen och är 
hörbart för alla i huset. Det blinkar även en lampa i det rum personen befinner sig i samt att 
det finns en tydlig rutin att samtlig personal i huset ska bege sig till det rum där larmet har 
gått. Identifierade riskgrupper anges bland annat vara handläggare inom arbete och 
försörjning, vårdpersonal samt biståndshandläggare. 

Om behov finns, har Social Omsorg möjlighet att köpa in extern handledning där bland annat 
hot och våldssituationer kan lyftas och vidare diskuteras.  

5.2.1.2 Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett dokument som sammanfattar 
förvaltningens arbetsmiljöarbete (2013). Av dokumentet framgår inom vilka nivåer 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom förvaltningen (APT, LOSAM, FÖSAM och KÖSAM) 
samt vilket ansvarsområde som åligger varje nivå. Det finns även ett ”kom-ihåg-schema” 
som synliggör vilka rutiner och åtgärder som ska genomföras varje år i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, exempelvis när den årliga uppföljningen av det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet ska genomföras, när skyddsronder ska göras samt när handlingsplanen 
ska tas fram och revideras.  

Vad granskning av samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av handlingsplanen 2012 
framkommer att skriftliga rutiner för ensamarbete har varit ett prioriterat område. Av 
uppföljningen framkommer att detta har gjorts och att rutinerna har inkluderats i 
förvaltningens handlingsplan för hot och våld. Ansvarig för att tillse att arbetet genomförts har 
varit förvaltningschef, avdelningschef och arbetsledare. Vid utvärderingen av måluppfyllelsen 
framkommer att förbättringsområdet delvis är uppfyllt genom att rutiner för ensamarbete och 
hot och våld är framtagna. Dessa har kommunicerats till samtliga ledare inom förvaltningen 
samt att cheferna har fått i uppdrag att ta upp rutinen på APT. 

5.2.2. Riskbedömningar 
Enligt de intervjuade bör en riskbedömning och riskanalys årligen genomföras på respektive 
enhet. Personalavdelningen har tagit fram en mall för riskbedömningen. Vid intervjuerna 
framkommer att risker diskuteras löpande i det dagliga arbetet. Av intervjuerna framhålls att 
svaren ifrån medarbetarundersökningen och resultatet från den årliga skyddsronden även 
utgör en stor del av underlaget vid identifiering av risker. Det genomförs även en 
konsekvensanalys i samband med förändringar i verksamheten. Vikten av att ha ett 
kontinuerligt risktänkande i syfte att minimera riskerna för hot och våld poängteras. 

Dock framgår otydligt vilka rutiner som finns för att löpande identifiera riskerna och hur dessa 
sammanställs och följs upp under året. Det finns ingen etablerad rutin att redovisa framtagna 
riskanalyser i samverkansgrupperna. Av intervjuerna framkommer att dokumentationen av 
genomförda riskbedömningar generellt kan utvecklas och förbättras.  

5.2.2.1 Social Omsorg 

Inom Social Omsorg genomförs en riskbedömning hos varje ny brukare eller i samband med 
nya hembesök hos klienter. Det förs även en diskussion kring eventuella risker i samband 
med ett möte med en klient på socialförvaltningen. I dagsläget är socialförvaltningens lokaler 
på Blekegatan öppna vilket gör att besökare kan ta sig in i verksamheten. Arbete och 
försörjningsenheten samt barn- och familjenheten bedriver verksamhet i lokalerna på våning 
1, vilka används som utrednings- och samtalsrum. Övriga våningar i huset är kontorslokaler 
för Social Omsorg. Lokalens öppenhet har diskuterats återkommande, dock har förvaltningen 
beslutat att lokalerna skall vara öppna utifrån nuvarande situation. Att ha en stängd lokal kan 
enligt de intervjuade skapa motsatt effekt av personer som känner sig trängda. Vidare anges 
det vara tydligt att alla medarbetare skall bära larm. Det finns även ett larm i receptionen. Vid 
behov finns möjlighet att låsa ytterdörr etc. när kontakt finns med personer där det bedöms 
krävas en ökad skyddsnivå.  

Enheten för arbete och försörjning samt avdelningen funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
har tagit fram en dokumenterad riskbedömning. Av riskbedömningen finns identifierade risker 
med bäring på hot och våld. Tillhörande varje riskområde har skyddsfaktorer angetts. 
Exempelvis omnämns handläggning av försörjningsstöd och möte med klienter, nya 
hembesök samt drogtestning/alkotestning av klient som några risksituationer. Av 
riskbedömningen för arbete- och försörjningsenheten saknas dock en sammanvägd 
bedömning av identifierade riskers konsekvens och sannolikhet. Inom vård och omsorg görs 
en riskbedömning förutom hos varje ny brukare, även i samband med skyddsronderna som 
innefattar både fysiska samt psykosociala faktorer. Enligt uppgift görs en riskbedömning för 
varje särskilt boende.  
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5.2.2.2 Samhällsbyggnad 

Inom Samhällsbyggnad nämns risken för hot och våld vid besök på kommunhuset och plan- 
och byggkontoret samt vid telefonsamtal. Enligt intervjuerna förs löpande en dialog kring 
vilka risker som finns vid besök, både de som tas emot på kommunen och de hembesök som 
görs vid exempelvis bygglovsinspektioner. Det finns också en tydlig acceptans inom enheten 
att man kan bryta ett möte om situationen känns hotfull.  

Inom plan- och byggkontoret finns en larmknapp i receptionen. Det är även stängt i Nya 
Rådhuset där besök alltid ska föranmälas i receptionen innan någon släpps in på respektive 
rum. De stora riskgrupperna anges vara trafikövervakarna och myndighetsutövarna.  

5.2.3. Tillbuds- och arbetskaderapportering 
Det finns en kommunövergripande rutin kring hur anmälan av tillbud och arbetsskador ska 
ske. Rutinen har uppdaterats under 2012 genom att alla anmälningar numera ska ske 
elektroniskt via tillbuds- och arbetsskadesystemet LISA. Systemet har implementerats under 
2012 varav information har getts till alla arbetsledare. Tidigare användes ett manuellt system 
genom att alla tillbud och arbetsskador dokumenterades manuellt via en pappersblankett. 
Enhetschefen kommunicerar sedan anmälningarna till personalavdelningen, LOSAM och 
därefter till den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Vid arbetsskadeanmälan 
skickas originalet vidare till Försäkringskassan. Allvarligare arbetsskador anmäls enligt 
uppgift till Arbetsmiljöverket, vilket görs av respektive chef.  

Av intervjuerna bedöms rapporteringssystemet LISA utgöra ett bra verktyg för att 
systematisera rapporteringen och uppföljningen över antalet anmälda tillbud och 
arbetsskador. Då systemet nyligen har införts finns förbättring för att tillse att alla chefer och 
personal har god kännedom om systemet. Vid granskningstillfället saknas en heltäckande 
sammanställning som kan anses vara tillförlitlig över antalet anmälda hot- och 
våldshändelser. Av intervjuerna anges dock inte antalet anmälningar avseende hot och våld 
ha ökat i någon nämnvärd omfattning i jämförelse med tidigare år. Dock framhålls att 
rapporteringen av tillbud och arbetsskador är ett arbete som hela tiden kan förbättras. Det 
framhålls att det är av vikt att respektive chef informerar och följer upp att tillbudsrapporter 
alltid skrivs när en skada eller ett tillbud uppstår och att uppföljning och redovisning av 
åtgärder redogörs på arbetsplatsträffarna.  

5.2.4. Utredning av hot och våld i arbetet  
Av intervjuerna framkommer att utredning av hot och våld görs i samband med att risker 
identifieras eller när en hot- och våldshändelse har skett. Av intervjuerna framhålls att det 
åvilar respektive enhetschef att tillse att handlingsplaner upprättas, implementeras och följs 
upp. Vid allvarligare händelser förs alltid en diskussion om en polisanmälan skall göras.  
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6. Sammanfattande bedömning 

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Finns det en upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
Enligt AFS 2001:1 skall det finnas en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. I 
kommunens arbetsmiljöpolicy tydliggörs att nämnderna har ansvar för att skriftligen fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen. Nämndernas 
arbetsmiljöansvar synliggörs dock inte i nämndernas reglementen. Enligt intervjuerna anges 
det finnas en tydlighet genom arbetsmiljöpolicyn att nämnderna har ett arbetsmiljöansvar. 

I arbetsmiljöhandboken framgår hur arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas inom kommunen 
vilket även inkluderar en centralt framtagen mall för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Vår 
stickprovsgranskning av signerade uppgiftsfördelningar visar att denna fördelning har gjorts 
av berörd nämndsordförande till förvaltningschef och vidare till berörda chefer inom 
förvaltningen utan anmärkning. Uppgiftsfördelningen är dock inte tydliggjord i nämndernas 
delegeringsordningar med undantag från samhällsbyggnadsnämnden som har 
vidaredelegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och därefter genom 
vidaredelegering till avdelningschefer inom respektive avdelnings ansvarsområde.  

Vår bedömning är att nämndernas reglementen, delegeringsordningar och skriftliga 
arbetsmiljöuppgiftsfördelningar tydligare kan harmoniseras med varandra och med 
kommunens arbetsmiljöpolicy för att tydliggöra vilket ansvar och vilka uppgifter som åligger 
nämnder, förvaltningschefer samt övriga chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna driva arbetsmiljöarbetet? 

Ystads kommuns arbetsmiljöpolicy innehållande kommunövergripande arbetsmiljömål, samt 
kommunens arbetsmiljöhandbok, anger övergripande riktlinjer och rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör ramarna för kommunens styrning av 
arbetsmiljöarbetet. Rutinerna anges vara kända av medarbetare och arbetsledande 
personal. Framtagna handlingsplaner för hot och våld kommuniceras enligt uppgift 
återkommande till all personal och anges vara kända av personalen.   

Av granskningen framgår att det finns en rutin att genomföra arbetsmiljöutbildningar årligen 
för alla nya chefer och skyddsombud, vilket initieras av personalavdelningen. Det genomförs 
även repetitionsutbildningar för dem som redan genomgått arbetsmiljöutbildning. Om ökade 
resurser skulle krävas för att kunna driva arbetsmiljöarbetet i förvaltningen, åligger det 
förvaltningschef att informera berörd nämnd. 

Vår bedömning är att det finns framtagna rutiner för att kontinuerligt genomföra 
arbetsmiljöutbildningar och uppdatera tillämpliga styrdokument och rutiner för att säkerställa 
att de personer som har fått vidaredelegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter har de kunskaper 
som krävs för att kunna bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena? 
Samtliga granskade enheter genomför årligen skyddsronder. Undersökningar av 
arbetsförhållandena sker också löpande under året genom dialog mellan medarbetare, 
skyddsombud och chef i samband med arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, 
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ledningsgruppsmöten samt verksamhetsmöten. Genom den kommunövergripande 
medarbetarundersökningen undersöks arbetsförhållandena vartannat år.  

Vår bedömning är att undersökningar av arbetsförhållandena genomförs på olika sätt men att 
det finns utveckling för att systematisera och dokumentera arbetet och för att tillse att 
identifierade åtgärder på enhetsnivå dokumenteras och följs upp i den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten? 
Av intervjuerna framkommer att risker och olika risksituationer diskuteras löpande i det 
dagliga arbetet samt i samband med skyddsronder och arbetsplatsträffar. Av intervjuerna 
framkommer att det finns en rutin att genomföra riskbedömningar vid förändringar i 
verksamheterna samt vid besök hos nya brukare och klienter. En redogörelse kring de risker 
som finns avseende hot och våld och de rutiner som ska vidtas om en hot- och våldssituation 
skulle uppstå anges i förvaltningarnas handlingsplaner för hot och våld. Inom vissa 
avdelningar finns även en dokumenterad riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Av granskningen framkommer dock att rutinen för att regelbundet undersöka och genomföra 
riskbedömningar av arbetsförhållandena i respektive verksamhet kan utvecklas och 
systematiseras. I dagsläget saknas heltäckande dokumenterade riskanalyser inom varje 
enhet.  

Vår bedömning är att berörda nämnder bör tillse att varje enhet årligen tar fram och 
dokumenterar en riskbedömning som omfattar både fysiska, psykiska och sociala risker. 
Riskerna för hot och våld bör särskilt beaktas. Detta är framförallt viktigt för att stärka det 
förebyggande arbetet.  

Genomförs utredningar av hot och våld? 
Det finns rutiner för att rapportera tillbud och arbetsskador vilket även innefattar hot- och 
våldshändelser. Rapporteringen sker från och med 2012 genom det elektroniska 
rapporteringssystemet LISA. Då systemet nyligen har införts finns förbättring för att tillse att 
alla chefer och personal har god kännedom om systemet. Således saknas vid 
granskningstillfället en heltäckande sammanställning som kan anses vara tillförlitlig av 
antalet anmälda hot- och våldshändelser. Av intervjuerna anges dock inte antalet 
anmälningar avseende hot och våld ha ökat i någon nämnvärd omfattning i jämförelse med 
tidigare år. 

Av intervjuerna anges att hot- och våldshändelser alltid diskuteras och utreds i samband med 
att risker identifieras eller när en incident har inträffat. Det framhålls att det åvilar respektive 
chef att tillse att handlingsplaner upprättas, implementeras och följs upp. Vid allvarligare hot- 
och våldshändelser förs alltid en diskussion om en polisanmälan skall göras.  

Vår bedömning är att rutinen kring rapportering av tillbud och arbetsskador återkommande 
bör kommuniceras med medarbetarna för att tillse att rapporteringen genomförs samt att 
personalen ser den som ett sätt att vidta förbättringsåtgärder. Enhetschef bör fortlöpande 
tillse att rapporteringen genomförs samt att den även inrymmer psykosociala arbetsskador 
och risker med bäring på hot och våld samt risker som identifieras i förebyggande syfte.  

Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart? 
Kommunfullmäktige har antagit kommunövergripande verksamhetsmål, där ett av målen 
syftar till att uppnå en god arbetsmiljö och att Ystads kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare. I arbetsmiljöpolicyn anges även kommunövergripande arbetsmiljömål för 
arbetsmiljöarbetet vilka omnämns och följs upp i förvaltningarnas handlingsplaner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Därtill finns övergripande dokumenterade rutiner för hur det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, samt att personalavdelningen tillhandahåller 
mallar och checklistor kring hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvärderas och 
återrapporteras. Av granskningen framkommer dock att det finns utveckling för att bryta ned 
de övergripande målen till förvaltningsspecifika arbetsmiljömål och tillse att målen blir en 
integrerad del i förvaltningsdelarnas och enheternas verksamhetsplaner.  

Utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet upprättas 
handlingsplaner för respektive förvaltning. I handlingsplanerna anges de 
kommunövergripande arbetsmiljömålen, förvaltningens prioriterade förbättringsområden 
samt vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen samt vem som är ansvarig. Av 
granskningen framkommer dock att framtagna rutiner för att genomföra en årlig granskning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet ej genomförts sedan 2009. Ambitionen är att detta 
ska genomföras varje år. Således har endast förvaltningarnas handlingsplaner följts upp 
årligen. Dessa har återrapporterats till berörd nämnd och kommunfullmäktige. 

Vår bedömning är att berörda nämnder bör tillse att förvaltningen och avdelningarna i 
enlighet med arbetsmiljöpolicyn tar fram förvaltningsspecifika arbetsmiljömål som är konkreta 
och mätbara. Målen bör utgå från de övergripande arbetsmiljömålen samt avdelningarnas 
identifierade risker. 

Vilken uppföljning och återrapportering sker till ansvarig nämnd? 
Nämnderna delges årligen en redovisning av uppföljningen av handlingsplanen för 
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt resultatet av den årliga uppföljningen i 
den mån den har genomförts. Nämnden tar även del av resultatet från 
medarbetarundersökningen, sjukfrånvarostatistik samt antalet anmälda tillbud och 
arbetsskador. Generellt är det lite information som efterfrågas och kommuniceras till 
nämnden utöver vad som nämnts ovan.  

Förvaltningarnas handlingsplaner skickas sedan till personalavdelningen som gör en 
kommunövergripande sammanställning av uppföljningen. I det fall förvaltningarna genomfört 
en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, görs även en sammanfattning per 
förvaltning som delges varje nämnd samt att personalavdelningen gör en 
kommunövergripande sammanställning som delges fullmäktige. Personalavdelningen 
sammanställer även en personalredovisning som presenteras för kommunstyrelsen varav en 
sammanfattning anges i kommunens årsredovisning. I personalredovisningen saknas dock 
en sammanfattande bedömning av kommunens övergripande arbetsmiljöarbete.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete bör tillse att en heltäckande årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet görs i enlighet med lagstiftning och interna rutiner. Utifrån den årliga 
uppföljningen och den kommunövergripande handlingsplanen bör kommunstyrelsen därefter 
göra en sammanfattande bedömning och analys kring huruvida kommunen lever upp till de 
arbetsrättsliga krav som finns i lagar och förordningar. 

6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer  
Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Berörda nämnder bör säkerställa att samtliga förvaltningsdelar och enheter årligen 
genomför och dokumenterar heltäckande riskanalyser som ligger till grund för de olika 
verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Riskanalyserna bör omfatta både 
fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljörisker. Riskerna för hot och våld bör särskilt 
beaktas. 

 Rutinen för tillbud- och avvikelserapportering bör återkommande kommuniceras med 
medarbetarna för att säkerställa att alla tillbud och arbetsskador dokumenteras i det 
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elektroniska rapporteringssystemet. Berörda nämnder bör säkerställa att rutinen efterlevs 
och att det finns en tydlighet kring vad som ska rapporteras och följas upp. 

 Berörda nämnder bör i enlighet med arbetsmiljöpolicyn tillse att varje förvaltning tar fram 
förvaltningsspecifika arbetsmiljömål som är sammanlänkade till kommunens 
övergripande arbetsmiljömål och avdelningens identifierade risker. Berörda nämnder bör 
tillse att målen inkluderas i verksamhetsplanerna och kontinuerligt följs upp vid 
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupperna på de olika nivåerna.  

 Kommunstyrelsen bör i övergripande riktlinjer tydliggöra nämndernas arbetsmiljöansvar. 
Ansvarsfördelningen bör harmoniseras med styrelsens och nämndernas reglementen och 
delegeringsordningar samt med kommunens arbetsmiljöpolicy.  

 Kommunstyrelsen bör i sin uppföljning och som huvudansvarig för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet säkerställa att en heltäckande årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet görs i enlighet med lagstiftning och interna styrdokument och rutiner.  

 

 

Ystad den 25 juni 2013 

 
 
Ida Brorsson 
Ernst & Young 
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Bilaga 1 
 

Kommunallagen (1991:900) 
Enligt kommunallagens 3 kap. 9 § avseende kommunfullmäktiges uppgifter, anges att 
fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för 
kommunen. Bland annat nämns mål och riktlinjer för verksamheten samt nämnderas 
organisation och verksamhetsformer. När det gäller arbetsmiljöansvaret innebär detta enligt 
Arbetsmiljöverkets riktlinjer4 att fullmäktige har följande uppgifter: 
 

 Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för 
kommunen 

 Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för 
nämndernas verksamhet och arbetsformer 

 Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna 

 Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn 

 Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges budgetbeslut. 

Enligt kommunallagens 6 kap. 7 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden skall även tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets riktlinjer innebär det att nämnden/styrelsen 
har följande uppgifter gällande arbetsmiljön: 
 

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

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

 Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet   

 Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att 
kunna driva arbetsmiljöarbetet   

 Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan 
drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens följer med   

 Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar   

 Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget   

 Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 
arbetsplatserna. 

 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
I arbetsmiljölagen anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vad avser arbetsmiljön omfattar den alla faktorer 
och förhållanden i arbetet såsom tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt 
arbetets innehåll. 

                                                
4 Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete – ett bra verktyg för politiskt 
valda i kommun och landsting. 
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I arbetsmiljölagen 3 kap. anges allmänna skyldigheter som förpliktigar arbetsgivaren att 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt så att 
arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Vidare är det arbetsgivarens 
uppgift att utreda arbetsskador, fortlöpande inventera riskerna i verksamheten samt vidta 
åtgärder för de situationer som föranlett arbetsmiljöskador. Arbetsgivaren skall som ett led i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumentera arbetet och upprätta handlingsplaner, tillse 
att arbetstagaren får god information om verksamhetens arbetsmiljöarbete samt informera 
om vilka risker som finns förknippade med arbetet. Arbetstagaren skall medverka i 
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Exempelvis ingår att rapportera risker, att ge förslag på åtgärder och 
synpunkter på resultatet av genomförda åtgärder. De är också av vikt att de enskilda 
arbetstagarna medverkar när arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 

Tillhörande arbetsmiljölagen har regeringen antagit en arbetsmiljöförordning (1977:1166) 
som innehåller vissa kompletterande regler till lagen. 

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

Föreskriften anger de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras genom arbetsgivarens arbete 
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt så att ohälsa 
och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Vad gäller arbetsgivaransvaret i en kommun, tydliggörs det i kommentarerna till AFS 2001:1. 
Där anges att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Således är alla anställda i verksamheten arbetstagare, vilket även 
innefattar chefer och arbetsledande personal exempelvis förvaltningschef. 

I kommentarerna tydliggörs att arbetsgivaren klart och tydligt ska fördela arbetsuppgifterna i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra ändringar i uppgiftsfördelningen om så 
behövs. Vid oklarheter i uppgiftsfördelningen faller detta ytterst tillbaka på den högsta 
ledningen. Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger i 
juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren som ska se till att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, vilket i detta fall är 
kommunen med dess olika nämnder, kan således inte vidaredelegera sitt arbetsmiljöansvar 
genom att lägga ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Dock är det nödvändigt att arbetsgivaren, i 
detta fall nämnden, fördelar ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet för att därigenom kunna uppfylla 
sitt ansvar enligt lagar och föreskrifter. I kommentarerna anges att fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter företrädesvis ges till chefer och arbetsledande personal som har 
avgörande betydelse för att arbetsförhållandena skall vara tillfredsställande och för att ohälsa 
och olycksfall förebyggs. Personalansvarig chef får därmed i uppgift att verka för att risker i 
arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren måste i 
detta avseende se till att de har de befogenheter och resurser som behövs.  

I föreskriften anges att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten och att skyddsombud eller motsvarande skall ges möjlighet att 
medverka i arbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och dokumenterade rutiner då det 
finns minst tio stycken arbetstagare i verksamheten. Arbetsgivaren ansvarar för att 
regelbundet inventera riskerna i arbetsmiljön. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 
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Det skall i bedömningen anges vilka risker som finns förknippade med verksamheten samt 
en klassificering utifrån hur allvarlig risken är.  

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02) 

Föreskriften gäller allt arbete som kan medföra risk för våld och hot. Inom riskområdet inryms 
både fysiska symptom och olika slag av psykosomatiska och psykiska reaktioner på stress 
och rädsla.  

Enligt föreskriften skall arbetsgivaren genomföra riskförebyggande åtgärder såsom att utreda 
de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan 
föranledas av utredningen. Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt 
som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan 
medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp 
fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. 
Vidare skall arbetstagarna ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 
instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. 

Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. 

Arbetsgivaren skall i detta avseende se till att 
 det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten 

 det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall 
vidtas när larm utlösts 

 övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet 

 larmutrustning underhålls och kontrolleras 

 det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs. 

Arbetsgivaren har även ett uppföljande ansvar och ska tillse att alla tillbud och händelser 
med våld eller hot om våld dokumenteras och utreds. Arbetstagare som utsatts för våld eller 
hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som 
psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. 



YSTADS KOMMUN SAMMAI~'TØDESPROTOKOLL
Sammantrtidesdatum

Samhållsbyggnadsn~mnden 2013-10-16
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Revisionsrapport auseende granskning av det systematiska arbetsmiljoarbetet
auseende hot och våld

Under våren 2013 har Ernst &Young genomfdrt på uppdrag av kommunrevisorerna
gransking av arbetsmiljoarbetet i n~mnderna auseende hot och våld. Utifrån
granskningen har ett anta] forb~ttringsåtg~rder/rekommendationer identifierats samt har
det låmnats en sammanfattande bedomning.

Forvaltningen har tagit fram riktlinjer for forebyggande av Hot och våld samt
ensamarbete. Tillbudsrapportering sker i ett kommunovergripande system, LISA.
Forvaltningen kan se att medarbetare blir alit mer aktiv att rapporter tiilbud.
Arbetsplatstråffarna ~r ett forum for att diskutera och informera.

Den årliga uppfdljningen av arbetsmiljon som genomfors av personalavdelningen
utmynnar i må1 som år forvaltningsspeciefika. Parallellt med dessa framkommer vid
skyddsronder och arbetsplatstr~ffar också arbetsmiljofrågor som respektive avdelningen
arbetar med.

Forvaltningen kommer att arbeta med att få bittre rutiner for de lopande riskerna i
arbetsmiljon samt av dokumentationen.

Beslutsunderlag

Genomfdrd revison av den systemaiska arbetsmiljoarbete auseende hot och våld.
Hid 2013.1111.
Tjånsteskrivelse av forvaltningschefen på Samh~llsbyggnad, 2013-10-08.

Forvaltningens idrslag till beslut

Tjånsteskrivelse 2013-] 0-08 av forvaltningschef for Samh~llsbyggnad utgor
Samhållsbyggnadsnåmndens svar till kommunrevisonen.

Beslut

Tjånsteskrivelse 2013-1 0-08 av forvaltningschef fdr Samh~llsbyggnad, med svar
angående gransking av det systematiska arbetsmiljoarbetet auseende hot och våld, utgor
Samh~llsbyggnadsn~mndens svar til] kommunrevisionen.

Beslut skickas till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Handlåggare:

Kerstin Wulff

Direkttelefon:

0411-57 74 50
E-postadressa

kerstin. Wulff@ystad. se

Tjånsteskrivelse

Datum Drv'

2013-10-08 2013/312

Svar på gransking av det systematiska arbetsmiljoarbete auseende hot och våld

Beslutsunderlag

Genomford revison av den systemaiska arbets~niljoarbete auseende hot och våld. Hid 2013.1111.
Tjånsteskrivelse av forvaltningschefen på Samhållsbyggnad, 2013-10-08.

Årendet

Under våren 20l 3 har Ernst &Young genomfort på uppdrag av koinmunrevisorerna gransking av
arbetsmiljoarbetet i nåmnderna auseende hot och våld. Utifrån granskningen har ett antal
forbåttringsåtgårder/rekommendationer identifierats saint har det låmnats en sammanfattande
bedomning.

Forvaltningen har tagit fram riktlinjer for forebyggande av Hot och våld samt ensamarbete.
Tillbudsrapportering sker i ett kommunovergripande systein, LISA. Forvaltningen kan se att
medarbetare blir alit mer aktiv att rapporter tiilbud. Arbetsplatstråffarna år ett forum for att diskutera
och informera.

Den årliga uppfoljningen av arbetsmiljon som genomfors av personalavdelningen utmynnar i må1
som år forvaltningsspeciefika. Parallellt med dessa framkommer vid skyddsronder och
arbetsplatstråffar också arbetsmiljofrågor soin respektive avdelningen arbetar med.

Forvaltningen kommer att arbeta med att få båttre rutiner for de lopande riskerna i arbetsmiljon sant
av dokuinentationen.

Beslutsforslag

Tjånsteskrivelse 2013-10-08 av forvaltningschef for Samhållsbyggnad utgor Samhållsbyggnads-
nåmndens svar till kommunrevisonen.

Beslut skickas till:
Kommunrevisonen

Administration

Kerstin Wulff
Forvaltningschef

Postadress Besoksadress Telefon vcixeln Telefax E-postadress Webbplals

Ystads kommun 041 ]-57 70 00 www.ystad.se
Samhållsbyggnad
271 80 Ystad
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KOMMUN SocialOmsorg

Handlåggare:

Dan Kjellsson
Direkttelefon:

0411-577361
E-postadressa

dan.kjellsson@ystad.se

Tj~nsteskrivelse

Datwn Dnr

2013-10-02 2013/114

Socialnåmnden

Granskning av det systematiska arbetsmiljoarbetet auseende hot och våld

Beslutsunderlag
Genomford revision av det systematiske arbetsmiljoarbetet auseende hot och våld, Hid ?013.2001.

Årendet
Under våren 2013 har Ernst &Young på uppdrag av kommunrevisorerna granskat arbetsmiljoarbetet
i nåmnderna auseende hot oeh våld.

De iakttagelser som hjorts har sammanstållts i en overgripande rapport. Inom Social Omsorg har
granskningen viset på identifierade forb~ttringsområden auseende;

1. Behov av att tydliggora Socialnåmndens ansvar gållande arbetsmiljon i reglementet.

H'vågan lyfts till KS/KF.

2. Behov av att tydliggora Socialnåmndens vidaredelegation av ansvar for arbetsmiljouppgifter.

Delegationsordningen auseende arbetsmil ~ouppgifterna foljs i enlighet med
personalavdelningens riktlinjer.

3. Behov av att ta fram forvaltningsspecifika arbetsmiljomål.

Social Omsorg kommer under 2014 att ta.fram forvaltningsovergripande arbetsmiljomål
utif-ån de k-ommunovergripande arbetsmiljornålen.

4. Behov av att såkerst~lla att verje enhet, avdelning och forvaltning årligen genomfor
heltåckande riskanalyser.

Social Omsorg kommer att lyfta in,frågan i det årlige arbetsmi joarbetet.

5. Behov av att återkommande kommunicera rutinen for tiilbud- och avvikelsehanteringen med
medarbetarna.

Social Omsorg komn2e~ pånainna ut i organisationen så att rutinen foljs enligt riktlinjerna.

Postadress Bes~ksadress Telefon råxeln Telefåx E posludress W'ebbp(ars

Ystads kommun 041 I-5? 70 UO www.ystadse
Social Omsorg
271 80 Yscad
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