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1 Sammanfattning, revisionell bedömning och åtgärdsför-
slag

På uppdrag av revisorerna i kommunen och i stiftelsen BodenBo samt lekmannarevisorer-
na i Bodens kommunala bolag (BEAB, BENAB och REBAB) har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB genomfört en övergripande granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom kommunkoncernen. Granskningen ingår som en del i den årliga
granskningen av nämndernas och styrelsernas ansvarsutövande. Granskningen syftar till
att bedöma om kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala företagen bedriver ett
ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunens företag i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt och systematiskt arbets-
miljöarbete.

Bedömningen baseras på följande:

 kommunövergripande policy och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) finns, är kända, och tillämpas i förvaltningarna.

 organisation och ansvar är i överlag tydlig och samarbetet mellan ansvarsnivåerna
fungerar på ett tillfredställande sätt i kommunkoncernen

 riskanalys, förebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas i tillräcklig om-
fattning i kommunkoncernen utifrån bland annat upprättade handlingsplaner och
riktlinjer

 tillbud, skaderapportering och rapporter om incidenter sker på ett systematiskt sätt
i kommunkoncernen

 utbildning sker på ett systematiskt sätt i kommunkoncernen genom både riktade
utbildningar och genom övergripande utbildningar av samtliga arbetsmiljöansvari-
ga

 information till personalen om arbetsmiljöfrågor sker löpande på bland annat ar-
betsplatsträffar

 lokala dokument och handlingsplaner finns i tillräcklig omfattning på förvaltning-
arna och i BodenBo

Vi kan konstatera att kommunens företag inte nyttjar kommunens övergripande policy och
riktlinjer. Däremot har BodenBo upprättat egna policier och riktlinjer medan BEAB och
BENAB har sparsamt med egna dokument. Båda bolagen genomför även inte lika syste-
matiskt medarbetarsamtal jämfört med Boden Bo och kommunala förvaltningarna.



2

För att vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet rekommenderas följande:

 tydliggör personalkontorets strategiska och konsultativa roll i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet

 i ökad utsträckning digitalisera rutiner och riktlinjer inom det systematiska arbets-
miljöarbetet

 initiera att fler förvaltningar och de kommunala företagen upprättar arbetsmiljö-
bokslut enligt barn- och utbildningsförvaltningens modell

 att kommunala bolagen ser över vilka kompletterande dokument som behövs för
att styra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk och väsentlighetsbedömning.

Varje arbetsgivare är enligt författningen skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete i syfte att förhindra risker men även för att utveckla och stärka arbetsmiljön i sam-
verkan med verksamhetspersonalen. För att undvika att arbetstagare utsätts för ohälsa eller
olycksfall skall utgångspunkten för arbetsgivaren vara följande:

 Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas för att un-
danröja risken att ohälsa eller olycksfall uppstår

 Systematisk planera, leda och kontrollera så att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna
krav på en god arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska dessutom utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka risker och vid be-
hov vidta åtgärder samt upprätta tidsplanerade handlingsplaner. Ansvaret inkluderar även
en skyldighet att bedriva verksamheten i enlighet med lagar, avtal och andra bestämmelser
men också att ansvara för att arbetsplatsen utvecklas så att medarbetarna håller sig friska,
utvecklas i sitt arbete och trivs.

2.2 Uppdraget och revisionsfrågan

På uppdrag av revisorerna i kommunen och i stiftelsen BodenBo samt lekmannarevisorer-
na i Bodens kommunala bolag (BEAB, BENAB och REBAB) har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB genomfört en övergripande granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom kommunkoncernen. Granskningen ingår som en del i den årliga
granskningen av nämndernas och styrelsernas ansvarsutövande. Granskningen syftar till
att bedöma om kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala företagen bedriver ett
ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Följande frågor berörs i granskningen;

 Finns policy och riktlinjer?

 Har nämnderna, kommunstyrelsen och kommunens företag organiserat SAM på ett
tillfredställande sätt med tydligt ansvar i organisationen?

 Genomförs riskanalyser på ett systematiskt sätt?

 Bedrivs det förebyggande arbetet på ett systematiskt sätt i syfte att begränsa ska-
dor?

 Genomförs tillbuds- och skaderapportering på ett systematiskt sätt?

 Genomförs rapportering om incidenter på ett systematiskt sätt?

 Finns lokala handlingsplaner?

 Sker personalutbildning och information om arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt
sätt?

 Vilka utvecklingsåtgärder behövs?

2.3 Metod

Granskningen är utförd via genomgång av befintlig dokumentation, intervjuer med tf per-
sonalchef och en av handläggarna för rehabilitering och samordning av systematiska ar-
betsmiljöarbetet på personalkontoret. Dessutom har vi intervjuat cheferna på skolförvalt-
ningen, socialförvaltningen, kultur/fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, närings-
livsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, plan- och markförvaltningen, vd och ord-
förande i bolagen och stiftelsen Bodenbo samt viss driftpersonal.
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3 Granskningsresultat

3.1 Lagstiftning och direktiv

Arbetsmiljölagen anger (3 kap 2 § arbetsmiljölagen) att arbetsgivare skall ”vidta alla åt-
gärder som behövs” för att arbetsmiljön skall vara så säker som möjligt. Detta innebär
bland annat att arbetsgivaren skall följa de krav på så kallade systematiskt arbetsmiljöar-
bete som regleras i AFS 2001:1. I denna föreskrift regleras krav på mål, policy, dokumen-
tation, handlingsplaner, åtgärder och uppföljning. Dokumentationsmomentet innehåller
krav på rutiner, årlig statistik, riskanalyser samt kartläggning av arbetsmiljökompetensen.
Slutligen skall det systematiska arbetsmiljöarbetet innehålla en årlig uppföljning, så kallad
revision av internkontrollsystemet.

Enligt AFS 2001:1 (§5) skall det även på en arbetsplats finnas en fastställd arbets-
miljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall fun-
gera för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering bygger på vad som fastställts i Arbetsmiljölagen
(AML) och Lagen om allmän försäkring (AFL).

3.2 Kommunövergripande policies och riktlinjer

I Bodens kommuns Strategiska plan, som revideras årligen, finns fastställt målet att kom-
munen ska ha ett fungerande systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 2007. Dessutom har
kommunfullmäktige år 2002 fastställt en hälsopolicy och riktlinjer för det hälsofrämjande
arbetet. Policy är fastställt av personalutskottet för systematiska arbetsmiljöarbetet, revide-
rat 2005 med förtydligande av ansvarsnivåerna för SAM och samverkansformer. Ledar-
och medarbetarpolicy är taget av personal- och jämställdhetsutskottet 2006-12-12.

Medarbetarenkät har genomförts vecka 44-46. Resultatet av enkäten kommer att utgöra
underlag till ytterligare förbättringar av arbetsmiljön.

En kommunövergripande handlingsplan vägledande för arbetsmiljöarbetet finns bestående
av riskanalyser/riskbedömning med planerade åtgärder, skadeförebyggande och skadebe-
gränsande åtgärder, tillbuds- och skaderapportering samt ansvarsfördelning och tidsplan.

Intervjuerna visar att samtliga policies och riktlinjer avseende SAM är kända och tilläm-
pas i första hand inom de kommunala verksamheterna. Kommunens policies och riktlinjer
tillämpas inte i de kommunala bolagen och stiftelsen BodenBo, utan de har istället byggt
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upp egna policies och riktlinjer. Det beror bland annat på krav från andra myndigheter och
att de bedriver sin verksamhet i huvudsak från andra perspektiv än övrig kommunal verk-
samhet. Vi kan konstatera att bolagen saknar en aktuell arbetsmiljöpolicy.

Ansvariga för SAM ute på förvaltningarna använder de kommunövergripande policies och
riktlinjer och har i vissa fall anpassat dessa till lokala förhållanden men även upprättat yt-
terligare dokument med policies och riktlinjer.

3.3 Organisation och ansvarsfördelning

3.3.1 Personalkontorets roll och ansvar i förhållande till övriga förvaltning-
ar och kommunens bolag

Personalkontoret har både en strategisk och konsultativ roll avseende kommunens över-
gripande personalpolitik. I detta ingår bland annat vid behov att stötta förvaltningarna i
samband med exempelvis rekrytering, lönesättning och rehabilitering. Personalkontoret
har även ansvaret för det övergripande SAM.

Av intervjuerna framgår att personalkontorets strategiska och konsultativa roll behöver
utvecklas och förtydligas ytterligare. Det är i första hand socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen, som har utryckt detta behov, men uppfattningen delas även av
de intervjuade på personalkontoret. Vad personalkontoret nämner är bland annat behovet
av mer expertråd/utbildningar inom olika områden.

Den konsultativa rollen och stödet från personalkontoret uppfattas vara mer operativt i
form av utbildningsanordnare, information om lagförändringar, framtagning av blankett
för rehabiliteringsprocessen och stöd vid omplaceringar och i rehabiliteringsprocessens
slutfas. Uppfattningen från de två stora förvaltningarna social- och barn- och utbildnings-
förvaltningarna är att personalkontoret inte alltid har tillräcklig förståelse för komplexite-
ten inom deras verksamheter. Det har bland annat bidragit till intern uppbyggnad av kon-
sultativa stöd. Exempelvis ger bemanningsenheten inom socialförvaltningen vid behov
stöd i rehabiliteringsprocessen och tre resurspersoner är arbetsledarna behjälplig vid de
årliga verksamhets- och fastighetssynerna.

Övriga förvaltningar uppfattar personalkontorets roll tydlig med tillfredställande stöttning
och hjälp. Däremot nyttjar inte bolagen/stiftelsen personalkontorets tjänster.

Dessutom kan nämnas att det för närvarande pågår ett arbete med att lägga ut policy och
riktlinjer på kommunens intranät.
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3.3.2 Organisation och ansvar på lokal nivå

På varje förvaltning finns riktlinjer framtagna på ansvarsnivåer och hur arbetsmiljöansva-
ret ska fördelas/delegeras. Samtliga arbetsmiljöansvariga har fått utbildning för att klara
sin roll och sitt ansvar. Inom samtliga förvaltningar uppfattas ansvarsfördelningen för
SAM tydlig. SAM uppfattas vara en naturlig del i den normala beslutsprocessen på alla
nivåer i verksamheterna och samarbetet mellan nivåerna fungerar tillfredställande.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen uppfattas dock oklarheter med den tekniska för-
valtningen avseende arbetsmiljöfrågor kopplade till lokaler.

Organisationsstrukturen i både BEAB och REBAB följer förutom kraven i Arbetsmiljöla-
gen huvudsakligen kraven utifrån olika myndigheters bestämmelser och det finns i be-
gränsad omfattning egna dokumenterade riktlinjer. Delegationsordning är upprättad 2002
och arbetsmiljöfrågorna läggs på den nivå eller hos personer som har praktisk möjlighet
att ta det löpande ansvaret. En generell uppfattning hos de intervjuade på bolagen är att
delegationsordningen fungerar bra och ger goda förutsättningar för SAM.

Delegationsordningen för SAM inom BodenBo är upprättad 2007-10-01 och uppfattas tyd-
lig och bra stöd för SAM. Beskrivning finns även avseende ansvarsfrågan vid anlitande av
entreprenörer.

3.3.3 Tillämpning av policies och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Policies, riktlinjer och lokalt upprättade handlingsplaner, uppfattas av de intervjuade, som
kända i den kommunala organisationen och tillämpas i arbetet med SAM. Samtliga styr-
dokument finns samlade och tillgängliga för samtliga verksamhetsansvariga.

Medarbetarsamtal genomförs i stort sett årligen med samtliga medarbetare inom samtliga
förvaltningar.

BEAB och REBAB bedriver SAM utifrån gemensamma riktlinjer och principer, men sak-
nar en dokumenterad arbetsmiljöpolicy. Styrande för arbetsmiljöarbetet är huvudsakligen
de hårt reglerade bestämmelser från olika myndigheter exempelvis Elsäkerhetsverkets
krav avseende säkerhetsaspekten. Dessa myndigheter genomför obligatoriska uppföljning-
ar att bestämmelserna efterlevs.

Medarbetarsamtalen varierar i omfattning men genomförs med alla som önskar det.

BodenBo har under hösten upprättat policies, riktlinjer och lokalt upprättade handlings-
planer. Dessa nya och reviderade dokument är samlade och tillgängliga för samtliga ar-
betsmiljöansvariga och har delgetts alla i organisationen.
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Medarbetarsamtal genomförs regelbundet varje år.

3.3.4 Tillbuds- och skaderapportering

För riskanalys och skaderapportering finns kommunövergripande anvisningar och blanket-
ter. Dessa är framtagna i samråd med kommunens risksamordnare. Av intervjuerna fram-
går att fastställd rutin används, rapporteringen uppfattas fungera tillfredsställande och att
tillförlitlig statistik finns. Anmälan om arbets- eller personskada sker till försäkringskassan
(FK) och dialogen med FK uppfattas fungera bra. Tillbuds- och skaderapportering ska från
och med 2008 delges kommunens säkerhetssamordnare via kommunens intranät.

Dokumentation av mindre incidenter som omedelbart åtgärdas uppfattas dock inom kul-
tur- och fritidsförvaltningen vara bristfällig och bör kunna utvecklas.

BEAB och REBAB använder FK:s blankett avseende tillbuds- och skaderapportering. In-
tervjuerna visar att tillbud och skador sker i begränsad omfattning, vilket bland annat be-
ror på att alla som har arbetsuppgifter där riskfaktorn är hög är extra uppmärksam.

I BodenBo finns interna instruktioner och rutiner upprättade för tillbuds- och skaderappor-
tering samt handlingsprogram vid bland annat större elavbrott och eventuell brand. Samt-
liga dokument och rutiner uppfattas fungera tillfredställande. Dessutom finns en krisled-
ningsorganisation och tjänsteplikt gäller vid extraordinära händelser.

3.3.5 Riskanalyser, förebyggande och skadebegränsande arbete

Som tidigare nämnts finns kommunövergripande dokument och mallar för riskanalyser
och förebyggande arbete där bland annat rutiner för skyddsronder ingår som en del.

Vi konstaterar att årliga skyddsronder genomförs tillsammans med tekniska förvaltningen
på samtliga förvaltningar kopplat till en handlingsplan, som årligen revideras.

Riskanalyserna genomförs inom ett antal olika områden beroende av arbetsplatsens ut-
formning. Det kan bestå av bland annat psykosociala risker, fysiska och kemiska risker
samt ändamålsenliga lokaler. Mer omfattande analyser görs vid extraordinära händelser.
Åtgärder i samband med riktade krav från exempelvis arbetsmiljöverket uppfattas efter-
levs.

Inom BEAB och REBAB anses riskanalyser, förebyggande och skadebegränsande arbetet
fungerar bra utifrån att det genomförs strikta kontroller på grund av att arbetet i vissa fall
är förenat med stora risker. Dessa två bolag har ersatt skyddskommitténs arbete med
veckomöten. I samband med veckomötena noteras brister och åtgärder sker omedelbart
vid behov. Allt dokumenteras och förvaras i en internkontrollpärm. Skyddsronder genom-
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förs inte på ett regelbundet sätt inom administrationen. Eventuella frågor om arbetsmiljön
tas upp på arbetsplatsträffarna och vid behov vidtas åtgärder.

Inom BodenBo anses riskanalyser, det förebyggande och skadebegränsande arbetet funge-
ra på ett systematiskt sätt. All driftpersonal är exempelvis utbildad inom ställningsbyg-
gande och har även fått en anpassad utbildning kopplat till riskexponerade arbetsuppgifter.
Förnyad riskanalys genomförs vid olika typer av förändringar och i samband med anlitan-
de av entreprenader. Vid årsentreprenader görs en generell riskanalys i samråd med re-
spektive entreprenör.

3.3.6 Lokala dokument eller handlingsplaner

Samtliga förvaltningar och BodenBo har upprättat lokala dokument utifrån sina specifika
verksamheter och behov. I sammanhanget kan nämnas att barn- och utbildningsförvalt-
ningen upprättar årligen ett arbetsmiljöbokslut. Dokumentet består av en samlad sjukfrån-
varostatistik, beskrivning av SAM med mål utifrån strategiska planen, arbetsmiljöverkets
tillsyn, skyddsronder inklusive åtgärdsförslag, rehabiliteringsutredningar inklusive åt-
gärdsförslag. Personalstatistiken kopplas till vidtagna åtgärder för att öka frisknärvaron.
Därutöver redovisas hälsofrämjande aktiviteter, psykosocial arbetsmiljökartläggning in-
klusive handlingsplan, arbetsskador per yrkeskategori inklusive vidtagna åtgärder.

Egna lokala dokumenterade riktlinjer eller handlingsplaner saknas hos BEAB och REBAB.
Av intervjuerna framgår att behovet inte aktualiserats eftersom större delen av verksamhe-
ten är hårt reglerade av bestämmelser och arbetsmiljön för övrigt uppfattas som god.

3.3.7 Utbildning och information om systematiska arbetsmiljöarbetet

Enligt kommunövergripande direktiv skall utbildningar och information avseende SAM
ske systematiskt utifrån ett tydligt ansvar för SAM. Av intervjuerna framgår att utbildning
inom SAM sker på ett systematiskt sätt. Beroende ansvarsnivå inom SAM ges utbildning-
ar återkommande, som personalkontoret har huvudansvar för. Det ligger dock på varje för-
valtnings ansvar att se till att berörd personal genomgår utbildningar inom SAM.

De intervjuade uppfattar att personalen får i tillräcklig omfattning information om SAM.
Information om SAM finns samlat i en pärm tillgängliga för arbetsledningen på samtliga
förvaltningar och arbetsmiljöfrågorna är en stående punkt på de månadsvisa arbetsplats-
träffarna.

Informationen planeras framöver att digitaliseras.

De kommunala bolagen BEAB och REBAB samt BodenBo genomför egna utbildningar
utifrån sina specifika verksamheter huvudsakligen till personal som arbetar inom riskfyll-
da verksamhetsområden. Här kan nämnas att ledningsgruppen inom BodenBo exempelvis
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har utbildats i krishantering och fördjupad arbetsmiljö. De intervjuade uppfattar att perso-
nalen får i tillräcklig omfattning information om SAM och arbetsmiljöfrågorna är en stå-
ende punkt på arbetsplatsträffarna.

3.3.8 Rehabilitering och uppföljning av långtidssjukskrivna

Riksdagen beslutade 2007-05-23 att arbetsgivarens skyldighet att påbörja en rehabiliter-
ingsutredning enligt 22 kap avseende lagen om allmän försäkring skall upphöra att gälla.
Ändringen innebär dels att arbetsgivarens skyldighet att påbörja en rehabiliteringsutred-
ning vid vissa tidsintervaller upphör och dels att arbetsgivaren inte är skyldig skicka denna
rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan. Istället skall arbetsgivaren lämna de upp-
lysningar som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast skall kartläg-
gas.

Med anledning av riksdagsbeslutet har ansvariga för SAM på personalkontoret startat en
process och dialog med representanter för förvaltningarna. Till att börja med har samtliga
chefer informerats om ändringar i lagen avseende rehabiliteringsarbetet och en ny blankett
har upprättats.

Som en del i att utveckla uppföljningen av långtidssjukskrivna (60 dagar och mer) kom-
mer de två ansvariga för SAM på personalkontoret att kontakta cheferna, som har dessa
medarbetare. Kontakter planeras med samtliga som under 2007 blivit långtidssjukskrivna
(>60dagar) och för samtliga som blivit långtidssjukskrivna dessförinnan ska ett gemen-
samt ansvar med samtliga chefer tas. Uppgifter från personalkontoret visar att under 2007
fram till och med 31 november är 74 personer helt långtidssjukskriven och 174 halvt eller
delvis långtidssjukskriven. Uppgifter finns var dessa personer finns i den kommunala or-
ganisationen och uppfattningen är att dialogen med dem behöver utvecklas.

Samtliga förvaltningar och de kommunala företagen arbetar systematisk med rehabiliter-
ingar och att hitta lösningar för långtidssjukskrivna. Av intervjuerna framgår att det ibland
kan vara svårt att hitta arbetsuppgifter inom den egna förvaltningen, som passar den be-
rörde, i samband med rehabiliteringar. Den problematiken tas upp bland annat från barn-
och utbildningsförvaltningen där större delen av personalen är pedagoger.

Vi kan konstatera att det är bara barn- och utbildningsförvaltningen, som har upprättat ett
eget arbetsmiljöbokslut.

Av intervjuerna framgår att låg sjukfrånvaro kan till viss del kopplas ihop med ett bra sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete, men hänsyn måste även tas till att förutsättningarna inte alltid
är jämförbara. Vi kan dock konstatera att kommunala företagen generellt har låg sjukfrån-
varo och få långtidssjukskrivna jämfört med de kommunala verksamheterna.
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3.3.9 Framtida utvecklingsbehov

Vi kan konstatera att granskningen visar att i såväl kommunens verksamheter som kom-
munala företagen är i allt väsentligt nöjda med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Några
utvecklingsbehov har nämnts varav vi vill nämna bland annat följande:

 att medvetandegöra arbetsmiljölagen på olika ansvarsnivåer

 att behov finns att tydliggöra personalkontorets ansvar/roll för systematiska ar-
betsmiljöarbete

 organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen är viktiga förutsättningar och
måste därmed ständigt utvecklas

 personalen måste vara delaktig i framtagning av dokument

 digitalt införa rutiner exempelvis det systematiska brandskyddsarbetet och felan-
mälan


