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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Syftet har varit att bedöma om arbetet 
med att förebygga och hantera hot och våld bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka sin styrning och uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Vi bedömer att det är 
tydligt att kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret i Laholms kommun. 
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats skriftligt till ansvariga chefer inom respektive verksamhets-
område. Dock bedömer vi det som en brist att de kommunövergripande riktlinjerna för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan inte har reviderats sedan 1993 och att de 
kommunövergripande riktlinjerna avseende hot och våld inte är politiskt beslutade. Vidare 
bedömer vi att kommunstyrelsen bör stärka uppföljningen genom att säkerställa att de får ta 
del av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 
 Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsmiljöansvaret i Laholms kommun. Arbetsmiljö-

uppgifter har delegerats från kommunstyrelsen till kommunchefen, som därefter fördelat 

ansvaret för uppgifterna genom skriftligt överenskommelser med respektive förvaltnings-

chef. Förvaltningscheferna har i sin tur fördelat ut uppgifterna inom sin respektive verk-

samhet i flera chefsled. 

 Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder samt uppföljningar av arbetsmil-

jön genomförs i kommunens samtliga verksamheter. Vidare genomförs löpande riskana-

lyser vid organisationsförändringar. Inom socialtjänsten är riskanalysen individanpassad. 

Handlingsplaner/åtgärdsplaner upprättas vid avvikelser. Avvikelser som av praktiska skäl 

inte kan åtgärdas direkt dokumenteras även i en skriftlig handlingsplan/åtgärdsplan. 

 Våld eller hot om våld anmäls till närmaste enhetschef som anmäler händelsen som ett 

tillbud eller arbetsolycka. I samband med detta beslutas även om kommunen ska göra en 

polisanmälan. 

 Intervjuade bedömer att det finns kunskap i deras verksamhet kring arbetsmiljöarbetet 

avseende hot och våld. Delvis informeras nyanställda om riktlinjerna för hot och våld som 

en del av introduktionen. Vidare medverkar chefer och skyddsombud vid de återkom-

mande arbetsmiljöutbildningarna som anordnas av personalavdelningen. 

 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet återrapporteras till ansvarig nämnd. 

En sammanställning av uppföljningen återrapporteras därefter till personalutskottet.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 säkerställa att riktlinjerna är aktuella. 
 säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Arbetsgivare ska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en till-
fredställande arbetsmiljö uppnås. Enligt Arbetsmiljöverket är antalet arbetsskador stort och 
nästan en tredjedel av samtliga anmälda arbetsskador på grund av hot och våld finns inom 
det sociala verksamhetsfältet.  

Barn och utbildningsnämnden i Laholms kommun rapporterade 67 tillbud och 35 arbetso-
lyckor under 2015. Statistiken visar att antalet anmälningar inom nämndens verksamhetsom-
råde har ökat mellan 2011 och 2015. Anmälningar om tillbud har ökat från 27 stycken (2011) 
till 67 stycken (2015), medan anmälningar om arbetsolyckor i stort sett är tillbaka på 2012 års 
nivå. Se Tabell 1. Statistik som avser arbetsplatsolyckor 2011 har inte kunnat presenteras. 

Tabell 1 

 

Socialnämnden rapporterade 373 anmälningar om tillbud och 95 arbetsolyckor under 2015. 
Statistiken visar att antalet anmälningar inom nämndens verksamhetsområde har varierat 
men över tid ökat mellan 2012 och 2015. Bland annat är anmälningar om tillbud tillbaka på 
2012 års nivå. Se Tabell 2. 

Tabell 2 

 

27 

48 

76 81 
67 

31 

47 48 
35 

2011 2012 2013 2014 2015

Barn- och ungdomsnämndens anmälningar om tillbud och 
arbetsolyckor 2011-2015 

Tillbud Arbetsskador

377 

560 
506 

373 

75 54 61 95 

2012 2013 2014 2015

Socialnämndens anmälningar om tillbud och arbetsolyckor  
2012-2015 

Tillbud Arbetsolyckor
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Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att granska huruvida 
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden säkerställer ett ända-
målsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och föreskrifter med 
fokus på hot och våld. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

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

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 
 Finns det en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 Genomförs inventering och bedömning av risker i verksamheten? Upprättas skriftliga 
handlingsplaner för de åtgärder som inte genomförs omedelbart? 

 Genomförs utredningar av hot och våld? 

 Görs regelbundna undersökningar om arbetsförhållandena? 

 Uppfattar ansvariga att anställda inom verksamheten har tillräcklig kompetens och re-
surser för att kunna bedriva ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete? 

 Vilken uppföljning och återrapportering sker till ansvarig nämnd? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se Källförteckning). Intervjuer har 
skett med personalchef, PA-konsult, utbildningschef, bitr. utbildningschef, arbetsmiljöstrateg 
vid barn- och utbildningskontoret samt tf. socialchef. 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. 
Granskningen avser personalens arbetsmiljö. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 
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3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen 6 kap. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Nämnderna ansvarar för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller nämnds beslutanderätt 
till anställd i kommunen (6 kap. 33 §) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutan-
derätten (6 kap. 37 §) förväxlas ibland med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter som ska ske 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6.  

3.2. Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § och 6 kap. 

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa eller 
olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt 
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidspla-
neras. Arbetsgivaren ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön 
och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas.  
 
Arbetsgivaren är skyldig att se till att det i verksamheten finns en organiserad arbetsanpass-
nings- och rehabiliteringsverksamhet och svarar för den företagshälsovård som arbetsförhål-
landena kräver. Arbetsgivaren är även skyldig att förvissa sig om att arbetstagaren har den 
utbildning som behövs för att undgå risker i arbetet och ska se till att arbetstagaren har god 
kännedom om de förhållanden och risker som kan uppkomma i samband med arbetet. I 
verksamheter med fler än fem arbetstagare ska en eller flera skyddsombud utses. 

3.3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

3.3.1. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamhet-
en. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållan-
dena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska före-
byggas och en tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås. Det ska även finnas skriftliga rutiner 
som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. 
 
Arbetsgivaren ska (§6) fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera 
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet före-
byggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får 
arbetsmiljöuppgifter är tillräckligt många samt att de har de befogenheter och resurser som 
behövs. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i 
verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att anställda som fördelats uppgifter har tillräckliga 
kunskaper om: 
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- regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
- fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycks-

fall, 
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 

3.3.2. Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 

Arbetsgivaren ska utreda risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet, samt vidta 
de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller 
hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Vid arbete där det finns risk för 
återkommande våld eller hot om våld ska arbetstagarna få särskilt stöd och handledning.  
 
Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om 
våld. Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända av 
alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna. Tillbud och händelser med våld eller hot 
om våld ska dokumenteras. Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få 
tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredställande trygghet. 

3.4. Kommunala styrdokument 

I kommunstyrelsens reglemente, KF 2014-12-16, § 196, framgår att styrelsen är anställ-
ningsmyndighet för kommunens personal och ansvarar för att övriga nämnder har tillgång till 
den personal som de behöver för att utföra sina uppgifter. Styrelsen ansvarar för kommu-
nens förvaltningsorganisation och ska se till att organisationen är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till fullmäktiges fastställda mål och styrning, samt lagar och författningar för 
verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar även för frågor som rör förhållandet mellan kom-
munen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
I respektive reglemente framgår att kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respek-
tive verksamhetsområden, ska följa upp vad som anges i lag och annan författning.  
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4. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld 

4.1. Riktlinjer och ansvarsfördelning 

4.1.1. Iakttagelser 

Riktlinjer och rutiner 
Personalpolicyn, KS 2006-04-25 § 128, tydliggör kommunens mål om en sund och säker 
arbetsmiljö som ska kännetecknas av trivsel, arbetstillfredställelse och säkerhet. Medarbe-
tare som fått sin arbetsförmåga nedsatt ska på ett tidigt stadium få tillgång till rehabiliterande 
stöd för att kunna uppnå en optimal arbetsförmåga.  
 
Kommunens övergripande riktlinjer för arbetsmiljöarbete och samverkan, KS personalutskott 
1993-12-16, § 64, beskriver bland annat syfte och genomförande av kommunens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. I kommunens särskilda riktlinjer för hot och våld framgår att det vid 
varje arbetsplats, där risk för hot och våld kan förekomma, ska finnas särskilda ruti-
ner/rutinbeskrivningar som är utformade efter den specifika verksamhetens förutsättningar. 
Riktlinjerna för hot och våld är inte politiskt beslutade. 
 
Sedan 2014 pågår ett utvecklingsarbete av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Insatser 
som genomförs löpande varje år vid kommunens verksamheter är bland annat medarbetar-
samtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder (i oktober/november) och en årlig uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver det skickar personalavdelningen ut en medarbe-
tarenkät som syftar till att undersöka i vilken grad som arbetstagarna i Laholms kommun 
präglas av god arbetsmiljö, trivsel och ett gott ledarskap. Vid granskningstillfället har 2016 
års medarbetarenkät inte sammanställts, men av 2014 års enkät framgår bland annat att 
arbetstagare inom barn- och ungdomsverksamheten lämnat högst omdöme inom området 
arbetssituation, följt av ledarskap och arbetsmiljö. De områden som fick lägst värdena avsåg 
bland annat attraktivitet, fysisk arbetsmiljö, arbetsbelastning, återhämtning, lärande samt 
förnyelse. Inom den sociala verksamheten hade områdena ledarskap, arbetsmiljö och hälsa 
högst omdöme. De områden som fick lägst värdena avsåg bland annat lön, lärande, förny-
else och brukare. 
 
I samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fyller en-
hetschefen tillsammans med skyddsombud i en verksamhetsspecifik checklista. Vidare bes-
varas ett antal enkätfrågor som beskriver genomförandet av årets systematiska arbetsmiljö-
arbete. En sammanställning av verksamhetens tillbudsrapporter ska även bifogas uppfölj-
ningen. 
 
Kommunens förskolor och skolor har enskilda utarbetade rutiner för hantering av hot och 
våld utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. I samband med granskningen har två 
rutinbeskrivningar (en från en kommunal förskola och en från en grundskola) efterfrågats och 
kontrollerats.  
 
Utöver kommunens övergripande riktlinjer för hot och våld har socialtjänsten arbetat fram 
verksamhetsspecifika riktlinjer för hot och våld från 2012-02-06. I riktlinjerna framgår en kart-
läggning av risker inom socialtjänstens verksamhetsområde samt exempel på förebyggande 
åtgärder. Vidare framgår rutiner för kontroll av larm och för säkra hembesök samt rutiner för 
tillbudsanmälan och polisanmälan. Socialttjänsten har enskilda rutinbeskrivningar per bru-
kare (även kallat genomförandeplaner) som löpande uppdateras utifrån brukarens behov. 
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Utöver det har det arbetats fram verksamhetsspecifika rutinbeskrivningar för att minska ris-
ken för hot och våld inom LSS-verksamheten och inom äldreomsorgen. Övriga verksamheter 
utgår från de verksamhetsspecifika riktlinjerna. 
 
Ansvarsfördelning 
I de kommunövergripande riktlinjerna för arbetsmiljöarbete och samverkan framgår att ar-
betsgivaren, det vill säga kommunstyrelsen, har det övergripande arbetsmiljöansvaret. I 
kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2014-12-02, § 232, framgår att personalutskottet 
har delegation att med bindande verkan för kommunen besluta om och reglera frågor rö-
rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Beslut som 
fattats med stöd av delegering ska fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen genom över-
lämnande av förteckningen eller protokoll över besluten.  
 
Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter har delegerats från kommunstyrelsen till kommunchefen, 
KS 2011-02-08, § 40, som därefter fördelat ansvaret för uppgifterna genom skriftligt överens-
kommelser med respektive förvaltningschef. Förvaltningscheferna har i sin tur fördelat ut 
uppgifterna inom sin respektive verksamhet i flera chefsled. 
 
Anställda kan enligt de övergripande riktlinjerna delta i arbetsmiljöarbetet genom att bland 
annat rapportera risker, sjukdom, olycksfall samt ge förslag till åtgärder. Utsett skyddsombud 
ska enligt riktlinjerna vara med vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet. 
Skyddsombuden har även en viktig roll vid exempelvis anlitande av företagshälsovård, risk-
bedömning och upprättande av handlingsplaner/åtgärdsplaner, uppföljning och planering av 
nya eller ändrade lokaler samt förändring av arbetsprocesser och organisation. 
 
Vid intervjuer framgår att organisationen, där arbetsmiljöansvaret är kommunstyrelsens me-
dan budgetansvar och ansvar för arbetsmiljöuppgifter är respektive styrelse/nämnds, upplevs 
som otydlig. 

4.1.2. Bedömning 

Vi bedömer det som en brist att de kommunövergripande riktlinjerna inte är reviderade sedan 
1993, samt de särskilda riktlinjerna för hot och våld inte är politiskt beslutade. Vår bedömning 
är att kommunstyrelsen bör stärka sin styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avse-
ende hot och våld genom att tydligare följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer. 
 
Vi bedömer att det är tydligt att kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret i 
Laholms kommun. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen säkerställt en tydlig uppgiftsför-
delning av arbetsmiljöuppgifterna.  

4.2. Organisation och genomförande 

4.2.1. Iakttagelser 

Riskbedömningar och åtgärdsplaner 
Riskbedömningar genomförs löpande, både inom förskolor/skolor och inom socialtjänstens 
verksamhetsområde, inför exempelvis organisationsförändringar. Vid avvikelser arbetas 
handlingsplan/åtgärdsprogram1 fram. I planen/programmet tydliggörs vad åtgärden innebär 
samt tidpunkten för när avvikelsen senast ska vara åtgärdad. Avvikelser som av praktiska 

                                                
1
 Inom förskola/skola kallas det handlingsplan, medan det kallas åtgärdsprogram eller genomförandeprogram inom socialtjäns-

tens verksamheter. 
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skäl inte kan åtgärdas direkt dokumenteras i ett skriftligt plan/program. Åtgärder kan till ex-
empel innebära organisatoriska förändringar, tekniska hjälpmedel (exempelvis larm), nya 
säkerhetsrutiner, anpassning av lokaler, samt informationsinsatser och utbildning. Riskbe-
dömning och plan/program arbetas fram av ansvarig enhetschef tillsammans med verksam-
hetens skyddsombud. Vid riskbedömning och upprättande av plan/program används kom-
munens framtagna mallar.  
 
Inom socialtjänsten genomförs löpande riskbedömningar per brukare och som utgår specifikt 
efter brukarens behov. Det innebär till exempel att det genomförs en ny riskbedömning vid 
varje ny tillkommen brukare. Efter genomförd riskbedömning uppdateras brukarens genom-
förandeplan för att minska risken för hot och våld. 
 
Genomförande 
Vid våld eller hot om våld ska en anmälan göras till närmaste chef som gör en anmälan om 
tillbud. Även händelser där personal hotas utan att hotet omsätts i handling ska anmälas som 
tillbud. Anmälan om tillbud rapporteras inte vidare i organisationen utan används enligt inter-
vjuade vid de enskilda enheterna i samband med planering av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. Anmälningar om skada skickas dock till försäkringsbolag och personalavdelningen 
för arkivering. Enhetschefen har även ansvar att hantera en eventuell polisanmälan. Den 
görs i arbetsgivarens namn och undertecknas av anmälande chef. Efter ett tillbud genomförs 
uppföljande samtal mellan enhetschefen och den drabbade arbetstagaren. Vid samtalet dis-
kuteras bland annat händelsen, om händelsen kunde förutsägas och om arbetstagaren upp-
lever att hen fått tillräcklig introduktion och information om hot och våld. Vid tillbud eller ar-
betsolyckor, samt vid uppföljande samtal med drabbad arbetstagare används kommunens 
framtagna mallar. 

4.2.2. Bedömning 

Vår bedömning är att granskade nämnder utreder risker för våld eller hot om våld samt upp-
rättar handlingsplaner i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.  

4.3. Samverkan 

4.3.1. Iakttagelser 

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår bland annat från det samverkansavtal 
som slutits mellan de lokala parterna i kommunen. Enligt avtalet ska varje anställd ges möj-
lighet att medverka i utformningen av sitt eget arbete, samt i förändrings- och utvecklingsar-
bete som berör den egna arbetssituationen. Detta säkerställs genom exempelvis arbetsplats-
träffar och medarbetarsamtal där arbetsmiljön är en fast punkt på dagordningen. Utöver det 
diskuteras det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens olika samverkansgrupper. 
 
Utöver ovanstående samverkansformer träffar ansvarig tjänsteman inom barn- och ung-
domsverksamheten huvudskyddsombuden två gånger per månad för att följa upp och disku-
tera arbetsmiljöarbetet vid förskolor och skolor i kommunen.  
 
Enligt intervjuade kommer socialtjänsten till hösten 2016 att ha lokala samverkansgrupper 
vid varje enhet. Grupperna är geografiskt indelade och syftar till att skapa forum där arbets-
miljöfrågor kan besvaras lokalt. Grupperna skall ledas av enhetschefer och vid mötena ska 
skyddsombud delta. 
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4.3.2. Bedömning 

Vi har inget att erinra avseende iakttagelserna kring samverkan. 

4.4. Företagshälsovården 

4.4.1. Iakttagelser 

Företagshälsovården ska enligt kommunens övergripande riktlinjer fungera som en expertre-
surs i arbetsmiljöarbetet. Under 2015 genomfördes en ny upphandling och från den 1 okto-
ber 2015 har kommunen ett nytt avtal med Laholms företagshälsovård AB. Avtalet ska enligt 
intervjuade vara ett steg i kommunens pågående utvecklingsarbete kring det hälsofrämjande 
arbetet, som ska fokusera extra på förebyggande insatser. Företagshälsovården används 
enligt intervjuade främst vid arbetet med rehabilitering av långtidssjuka, beteendevetarinsat-
ser, hälsokontroller och ergonomibedömningar. 

4.4.2. Bedömning 

Vi har inget att erinra avseende iakttagelserna kring företagshälsovården. 

4.5. Kompetensutveckling och utbildning 

4.5.1. Iakttagelser 

Samtliga anställda, även tillfällig personal, ska enligt kommunens riktlinjer känna till vilka ris-
ker som finns för hot och våld på arbetsplatsen eller vid vissa arbetssituationer. Intervjuade 
bedömer att det finns kunskap i deras verksamheter kring arbetsmiljöarbetet avseende hot 
och våld. Delvis informeras anställda om riktlinjerna för hot och våld som en del av introdukt-
ionen vid nyanställning. Chefer och skyddsombud kan även medverka vid de återkommande 
arbetsmiljöutbildningarna som anordnas av personalavdelningen. Under 2015 genomfördes 
den senaste utbildningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2012-2013 genom-
fördes, enligt intervjuade, särskilda utbildningsinsatser inom barn- och ungdomsverksamhet-
en för att öka kunskapen kring risker för hot och våld vid arbetsplatsen. 
 
Närvaron vid de återkommande utbildningarna avseende arbetsmiljöarbete (inkl. hot och 
våld) uppges vara relativt hög. Dock framgår att chefer i mindre utsträckning närvarar vid 
utbildningsinsatser kring arbetsmiljöarbete. Samtidigt uppges arbetsmiljön för kommunens 
chefer vara mer ansträngd nu än tidigare. Enligt personalchefen har kommunstyrelsen i Rikt-
linjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndplaner för 
2016 samt ekonomisk plan 2017-2018, givit kommunledningskontoret i uppdrag att  
 
"se över första linjens chefers förutsättningar för att utöva ett positivt ledarskap. I ett första 
skede bör det göras en nulägesbeskrivning." 
 
En svårighet vid kommunövergripande utbildningsinsatser uppges vid intervjuer vara att låta 
medarbetare delta trots att det inte betalas ut extra medel till verksamheterna som exempel-
vis behöver täcka kostnader för vikarier. 
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4.5.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställer insatser och verktyg för att arbetstagare 
i kommunen ska ha kännedom om de förhållanden och risker som kan uppkomma i sam-
band med arbetet. Vi bedömer det även som positivt att kommunstyrelsen beslutat om insat-
ser för att utreda chefers arbetssituation och därmed öka kunskapen om vilka åtgärder och 
insatser som kan komma att behövas för att säkerställa hälsa och välbefinnande vid arbets-
platsen. 

4.6. Uppföljning och återrapportering 

4.6.1. Iakttagelser 

Vid beslut som fattas av personalutskottet och som omfattas av gällande delegationsordning 
återrapporteras detta vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.  
 
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet redogörs i kommunens samverkans-
grupper och återrapporteras till ansvarig nämnd. Därefter återrapporteras en sammanställ-
ning till personalutskottet. 
 
I uppföljningen från 2015 framgår att redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
BUN:s verksamheter visar på en positiv utveckling gällande ökad insikt, högre grad av sam-
verkan, förbättrade rutiner, ökad dokumentation och uppföljning samt en tydlig framförhåll-
ning med handlingsplaner för icke förutsägbara situationer som hot och våld. Risken för hot 
och våld i verksamheterna bedöms som ganska liten. Samtidigt finns enligt uppföljningen en 
hög beredskap för detta i form av handlingsplaner för olika hot- och våldsituationer, samt vid 
ensamarbete. 
 
Av uppföljningen 2015 framgår bland annat att orsaken till arbetsskador och tillbud inom den 
sociala verksamheten domineras av hot och våld från brukare. Andra orsaker är fall/halka, 
manuell hantering av brukare och stickskador. I syfte att minska arbetsskador och tillbud i 
form av hot och våld har socialtjänsten under 2015 deltagit i en utbildning avseende hot och 
våld, använt vaktbolag för utåtagerande brukare, satt in extrapersonal för att säkra en god 
arbetsmiljö. Vidare har nya rutiner, förhållningssätt och handlingsplan upprättats tillsammans 
med personalchef och enhetschef. Handlingsplanen är beslutad inom verksamheten och 
används som stöd och åtgärdsplan. Enligt uppföljningen från 2015 har antalet incidenter efter 
genomförda insatser minskat. 
 
Medarbetarenkäten återrapporteras till personalutskottet vid genomförd sammanställning.  
 
Ordförande i personalutskottet har en fast informationspunkt på kommunstyrelsens dagord-
ning där information om eventuella personalförändringar kan rapporteras. 

4.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen bör stärka uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöar-
betet genom att säkerställa att även de får ta del av uppföljningen. I övrigt bedömer vi att 
återrapportering avseende arbetsmiljöarbetet kring hot och våld är tillräcklig. 
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5. Sammanfattande bedömning 

5.1. Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka sin styrning och uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld. Kommunstyrelsen har 
ansvar för att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav. Vi bedömer att det är tydligt att kommunstyrel-
sen har det övergripande arbetsmiljöansvaret i Laholms kommun. Vidare bedömer vi att 
kommunstyrelsen säkerställt en tydlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifterna genom 
skriftliga uppgiftsfördelningar. 
 
Kommunstyrelsen ska även se till att riktlinjer och rutiner är aktuella och följs upp löpande. Vi 
bedömer det som en brist att de kommunövergripande riktlinjerna för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet och samverkan inte har reviderats sedan 1993 och att de kommunövergri-
pande riktlinjerna avseende hot och våld inte är politiskt beslutade.  
 
Riskbedömningar genomförs och handlingsplaner upprättas enligt vår bedömning i enlighet 
med gällande lagstiftning och föreskrifter.  
 
En sammanfattning av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet återrapporteras 
till kommunstyrelsens personalutskott. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör stärka sin upp-
följning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att säkerställa att även de får ta del av 
uppföljningen. 

5.2. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfråga Svar 

Finns det en skriftlig fördelning av ar-
betsmiljöuppgifter? 

Ja. Arbetsmiljöuppgifter har delegerats från kommunsty-

relsen till kommunchefen, som därefter fördelat ansvaret 

för uppgifterna genom skriftligt överenskommelser med 

respektive förvaltningschef. Förvaltningscheferna har i 

sin tur fördelat ut uppgifterna inom sin respektive verk-

samhet i flera chefsled. 

Genomförs inventering och bedömning 
av risker i verksamheten? Upprättas 
skriftliga handlingsplaner för de åtgär-
der som inte genomförs omedelbart? 

Ja. Löpande riskbedömningar genomförs i granskade 
verksamheter. Inom socialtjänsten är riskbedömningar-
na individanpassade utifrån respektive brukare.  
Vid avvikelser arbetas ett handlingsplan/ 
åtgärdsprogram fram, i vilket det framgår vad åtgärden 
innebär samt när avvikelsen ska vara åtgärdad. Avvikel-
ser som av praktiska skäl inte kan åtgärdas direkt do-
kumenteras även i en skriftlig handlingsplan/ åtgärds-
plan. 

Genomförs utredningar av hot och 
våld? 

Ja. En anmälan om våld eller hot om våld lämnas till 
enhetschefen som även ansvarar för att genomföra en 
polisanmälan. En analys görs i syfte att utreda vad som 
gick fel och vad som kan göras annorlunda. Utredning-
en följs upp genom uppföljande samtal mellan ansvarig 
enhetschef och den drabbade. 

Görs regelbundna undersökningar om 
arbetsförhållandena? 

Ja. Varje verksamhet genomför arbetsmiljöronder samt 
en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbe-
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tet. Vidare genomförs en kommunövergripande medar-
betarenkät om arbetsförhållandena vart annat år.  

Uppfattar ansvariga att anställda inom 
verksamheten har tillräcklig kompe-
tens och resurser för att kunna bedriva 
ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete? 

Ja. Ansvariga tjänstemän uppfattar att anställda inom 
sin verksamhet har tillräcklig kompetens för att bedriva 
ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Dock uppges i 
intervjuer att det ibland kan vara svårt att låta samtliga 
medarbetare delta i kommunövergripande utbildningsin-
satser eftersom det inte betalas ut extra medel till verk-
samheterna som behöver täcka kostnader för vikarier. 

Vilken uppföljning och återrapporte-
ring sker till ansvarig nämnd? 

Delegationsbeslut återrapporteras i enlighet med gäl-
lande delegationsordning. Återrapportering till ansvariga 
nämnder görs även av den kommunövergripande med-
arbetarenkäten samt uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Den senare återrapporteras dock 
bara till ansvarig nämnd och personalutskottet. Vi be-
dömer att kommunstyrelsen bör stärka uppföljningen 
genom att säkerställa att de får ta del av den. 

5.3. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 säkerställa att riktlinjerna är aktuella. 
 säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Laholms kommun den 28 juni 2016 

Anna Hammarsten    Malin Lundberg 
EY    EY  
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