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Plats och tid Hällarydssalen samt Zoom, klockan 13:30 – 16:10 (ajournering 15:20-15:35) 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson, ej § 288 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson, ej § 288 Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S) 
Sofie Ekenberg (C) § 288 
Jan Bremberg (S) § 288 

 Andreas Saleskog (S) 
Marco Gustavsson (C)  
Bodil Frigren Ericsson (L) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), V, Claes 
Jansson (MP), Jan-Åke Berg (S), Emanuel Norén (L), Johnny Persson (S), 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Åsa Nygren, ekonomichef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare  
Richard Hagvärn, tf närpolisområdeschef § 279 
George Nilsson, kommunpolis § 279 
Mats Hadartz, säkerhetschef §§ 279-281 

 

Paragrafer 275-304  

Utses att justera Annika Westerlund (S) 

Justeringsdatum  2020-12-17 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Per-Ola Mattsson  
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Justerande Digital signatur  
                              Annika Westerlund  
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-12-15 

Tillkännages fr.o.m: 2020-12-17 

Tillkännages t.o.m: 2021-01-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 278 Kommunstyrelsens svar till Karlshamns kommuns revisorer angående 
granskning av arbetsmiljöarbetet 2020/2999 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom svaret och överlämna detsamma till revisionen, samt  
 
att ge HR-chefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra rutiner och metoder 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
granskat om kommunen på en övergripande och central nivå bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete, präglat av den tydlig ansvarsfördelning, 
utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.  
 
Nedan följer svar på revisorernas frågor samt på rapportens rekommendationer:  
 
Hur kompenserar kommunstyrelsen det informationsbortfall som finns då 
arbetsmiljörapporten och Kraftkartan inte speglar samtliga verksamheter/enheter? 
 
Direktivet är att rapporten ska lämnas in av samtliga enheter. Eftersom så inte skett 
finns här en förbättringspotential. Informationsbortfallet kompenseras genom dialog med 
chefer och HR-enhet.  
 
Utgångspunkten inom ramen för samverkansavtalet och i arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är fokus på det arbetsmiljöarbete som sker på respektive enhet, i 
syfte att identifiera och åstadkomma verksamhetsnära förbättringar av och för dem som 
är direkt berörda. Vilka arbetsmiljöområden som främst behöver arbetas med skiljer sig 
åt mellan olika verksamheter. Det finns således delar i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som inte fångas upp i kontroll-delen, det vill säga den årliga 
uppföljningen till kommunstyrelsen, i SAM-hjulet, men där det ändå sker ett aktivt, 
systematiskt arbete utifrån SAM-hjul och samverkansavtal. 
 

 
 
Inom de enheter där Kraftkartan inte tillämpats åligger ändå kravet på att undersöka de 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna. Detta görs till exempel med hjälp av 
frågorna i arbetsmiljöronden samt dialog på APT, medarbetarsamtal och i 
samverkansgrupper.  
 
Utifrån den senaste arbetsmiljörapporten och den senaste sammanställningen av 
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Kraftkartan, vilka risker/utmaningar framkom? 
 
Nuvarande utformning av arbetsmiljörapport har inte fokus på arbetsmiljörisker eller 
behov av åtgärder. Rapporten ryms inom kontroll-delen i SAM-hjulet och av 
redovisningen framgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån 
lagstiftning och i enlighet med samverkansavtalet. I rapporten ingår också redovisning 
av arbetsskador, sjukfrånvaro och företagshälsovårdens insatser.  
 
På grund av att endast spridda enheter har arbetat med Kraftkartan har inte någon 
sammanställning rapporterats på organisationsnivå till kommunstyrelsen. Intentionen 
med Kraftkartan är ett verksamhetsnära arbete präglat av delaktighet utifrån respektive 
enhets behov och utmaningar.   
 
Vilka konkreta åtgärder har kommunstyrelsen beslutat om utifrån arbetsmiljörapport och 
Kraftkartan? 
 
Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen fastställt prioriterade insatsområden. Inom 
arbetsmiljöområdet är dessa Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare och Minskade 
sjuktal och minskade sjuklönekostnader. Dessa insatsområden är beslutade utifrån en 
helhetsbedömning av arbetsmiljön, där arbetsmiljörapport och Kraftkartan är en del. 
 
Vår oro ligger i att det på politisk nivå finns två parallella synsätt på styrningen av 
arbetsmiljön. Å ena sidan nämndens behov av att styra och följa upp personalfrågor, då 
de är så nära kopplat till verksamheternas kvalitet, och å andra sidan en tydlig 
organisation för arbetsmiljön med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. För 
kommunstyrelsen innebär det ett arbetsmiljöansvar för över 3000 anställda.  
 
Det finns en tydlighet i att kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvaret vilket ligger väl i 
linje med att kommunstyrelsen också är anställningsmyndighet. När det nya 
samverkansavtalet tecknades 2019 flyttades arbetsmiljöansvaret från nämnderna till 
kommunstyrelsen, vilket upplevs som en förbättring eftersom det ökar tydligheten i 
ansvarskedjan. Den tydliga ansvarsfördelningen och det faktum att det faktiska 
arbetsmiljöarbetet sker i verksamheterna, möjliggör för kommunstyrelsen att ha det 
yttersta ansvaret, organisationens storlek till trots. Överföring av arbetsmiljöuppgifter är 
en förutsättning för en väl fungerande ansvarskedja.  
En välfungerande verksamhet förutsätter en god arbetsmiljö vilket innebär att 
nämnderna behöver få information om det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
respektive nämnds ansvarsområde. Utifrån arbetsmiljöansvaret ska rapporteringen 
däremot ske till kommunstyrelsen. 
 
EY:s rekommendationer till kommunstyrelsen mot bakgrund av granskningens 
iakttagelser: 
 

 Informera samtliga verksamheter och nämnder om ansvarsfördelningen som 
framgår av det lokala samverkansavtalet 

 Tydliggöra informationsflödet från verksamheterna till kommunstyrelsen vad 
gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Säkerställa att arbetsmiljörapporten baseras på svar från samtliga 
enheter/arbetsplatser 

 Säkerställa att regelbunden uppföljning av samtliga anställdas trivsel och 
mående når kommunstyrelsen 
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I nuläget pågår en utvärdering av det relativt nya samverkansavtalet och som en följd av 
det planeras en utbildningsinsats för att säkerställa förståelsen av samverkansavtalets 
innebörd och ansvarsfördelningen. Ansvarsfördelningen tas också upp i 
arbetsmiljöutbildningen som är obligatorisk för samtliga chefer och skyddsombud. Vid 
redovisning av nästa års arbetsmiljörapport kan informationen om ansvarsfördelningen 
tydliggöras i nämnderna.  
 
Vi ser flera förbättringsmöjligheter när det gäller arbetet med arbetsmiljörapporten. Dels 
planeras för en digitalisering avseende arbetsmiljöronder och den 
arbetsmiljörapportblankett som fylls i av respektive chef/skyddsombud. Arbetsskador 
och tillbud hanteras från och med 2020 digitalt vilket underlättar uppföljning på olika 
nivåer och utifrån olika parametrar.  
 
Arbetsmiljörapportblanketten bör i framtiden inte bara innehålla information om att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är genomfört, utan också om hur. Dessutom bör en 
analysdel tillföras som identifierar risk- och friskfaktorer, de vanligaste 
arbetsmiljöproblemen på arbetsplatsen (fysiska, organisatoriska och sociala) samt 
behov av åtgärder som inte kan hanteras inom det egna mandatet. Rapporten 
aggregeras enligt ansvarskedjan.  
 
Utöver det finns planer på att följa upp medarbetares mående och trivsel genom en årlig 
medarbetarundersökning. Genom att nyttja kommunens enkätverktyg kan 
undersökningen anpassas för att på bästa sätt matcha behoven. Enkäten föreslås 
innehålla SKR:s modell för att kontinuerligt följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på 
Hållbart medarbetarengagemang (HME), innehållande delarna motivation, ledarskap 
och styrning. Dessutom bör enkäten innehålla frågor som berör arbetsmiljön (med 
utgångspunkt från SAM och OSA-föreskriften) samt upplevd arbetsbelastning.  
 
En ändamålsenlig medarbetarundersökning kan dels användas som ett verktyg i 
verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete, dels fungera som ett 
uppföljningsverktyg för ansvarig nämnd, i det här fallet kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv - Granskning av arbetsmiljöarbetet 
2 Granskningsrapport - Granskning av arbetsmiljöarbetet 

 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
HR-chef Marie Björnsson 
 
 
 
 


