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Säkerställs en ändamålsenlig styrning av arbetsmiljöarbetet? 
 

 
 

 

 

Mot bakgrund av detta har kommunrevisionen gjort en granskning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Granskningen har innefattat arbetsmiljön under Covid-19-pandemin. 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen 

och granskade nämnder i stort har säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs ändamålsenligt.  

Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? 

Riskbedömning Uppföljning 
Hantering av Covid-

19-pandeminn 

Vad har granskningen visat som gör att revisorerna tycker att dessa 

områden behöver förbättras?  

Riskbedömning 

- Riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker ingen 

återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

- Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk 

att det saknas en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens 

verksamheter. 

 

Revisonen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa en ändamålsenlig 

struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett 

helhetsperspektiv, det vill säga inte enbart i samband med förändringar i 

verksamheten. 

 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att uppföljningen 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att inbegripa 

också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 

 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att de risker 

som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs av 

skyndsamma åtgärder. 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om vad som framkom i granskningen? Läs hela 

rapporten på kommunens hemsida, www.kungsbacka.se 

Uppföljning 

- Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens årshjul 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

- Respektive nämnd tar årligen fram en uppföljningsrapport av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. I rapporterna saknas en utförlig 

utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet 

kopplas till kommande års arbetsmiljöarbete 

Hantering av Covid-19-pandemin 

- Granskningen visar att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta 
månader efter det att statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att 
vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete.  

- Det har funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose 

skyddsmaterial.  

Kommunrevisionen genomförde 2017 en granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen. Granskningen visade på flera 
utvecklingsområden. En uppföljning av granskningen genomfördes 2019 
som visade att flertalet av de rekommendationer som riktats till 
kommunstyrelsen med bäring på det övergripande arbetsmiljöarbetet i 
kommunen inte hade åtgärdats.  

 

 

 

 


