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Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen. Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsen bedriver ett
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och
föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen överlag bedriver
ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunens äldreomsorg som utgår från
lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Återrapportering av arbetet sker
årligen till kommunstyrelsen och vid arbetsplatsträffar och i berörda samverkansform.
Vi bedömer dock att styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas inom ett antal
områden. Exempelvis bör kommunstyrelsen tillse att beslutat reglemente förtydligas så att styrelsens
arbetsmiljöansvar för kommunens förvaltning samt ansvaret för att fördela uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggörs. Roll- och ansvarsfördelningen bör även tydliggöras i
kommunens arbetsmiljöpolicy. Granskningen visar även att rapporteringen av tillbud och
arbetsskador inte alltid sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser
uppstår.
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Då kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för samtliga verksamheter bör kommunstyrelsen i högre
utsträckning förvissa sig om att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön
genomförs. Vi bedömer särskilt att kommunstyrelsen bör följa hur arbetet med att åstadkomma heltid
som norm fortlöper inom äldreomsorgen och hur arbetet påverkar medarbetarnas arbetsmiljö samt
möjlighet till delaktighet och kommunikation under arbetets gång.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-08-17 och beslutade att
översända rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Styrelsens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-10-15. Av yttrandet ska framgå vilka
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som
redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.
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