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Sammanfattning och bedömning 

Kommunens revisorer har med bakgrund i sin riskanalys för år 2018 beslutat att genom-

föra en granskning av kommunstyrelsens arbete avseende att kommunen ska vara en at-

traktiv arbetsgivare. Revisionsfrågan som ska besvara är: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att arbetet för att kommunen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare, för såväl befintliga som potentiella medarbetare, sker på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll? 

Granskningen visar att det pågår ett arbete med att utveckla kommunen som attraktiv 

arbetsgivare, genom att målet tydligare definierats i den strategiska planen för år 2019 

och genom pågående uppdrag om att ta fram en handlingsplan för området. Den strate-

giska planen anger övergripande mål för arbetsgivarperspektivet men vi bedömer att det 

saknas en tydlig uttalad strategi, som ger en samlad bild och vägledning för vilka åtgärder 

en handlingsplan bör innehålla.  

Viktiga styrdokument inom arbetsmiljöområdet finns men flera är i behov av revidering, 

vilket är känt. Chefer erbjuds utbildning och stödmaterial inom arbetsmiljöområdet i flera 

olika former, vilket är positivt. 

Uppföljning av det övergripande målet attraktiv arbetsgivare sker främst i samband med 

årsbokslut och det saknas ofta underlag för bedömningar i form av medarbetarundersök-

ning eller index. Det saknas även en analys eller beskrivning av hur arbetet fortlöper och 

motivering till bedömningen. I nämndernas förvaltningsberättelser kan vi inte se att må-

let följs upp men i granskningen framgår att det till viss del sker uppföljning av delar som 

vi bedömer kan kopplas till målet.  

 Vårt svar på revisionsfrågan och vår sammanfattade bedömning är att kommunstyrel-

sen och nämnderna delvis säkerställer att arbetet för att kommunen ska vara en at-

traktiv arbetsgivare, - för såväl befintliga som potentiella medarbetare, sker på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Vår sammanfattande bedömning grundar sig i bedömningarna av de kontrollmål som 

ingår i granskningen. Dessa presenteras nedan i sammanfattad form. 

Kontrollmål 1. Har kommunstyrelsen definierat vad begreppet attraktiv arbetsgivare 

innebär för såväl arbetsgivaren, befintliga och potentiella medarbetare? Kontrollmålet 

är i stort uppfyllt. I den strategiska planen för år 2019 har begreppet attraktiv arbetsgivare 

konkretiserats från att tidigare varit otydligt. I den nya definitionen bedömer vi att kom-

munstyrelsen anger en tydligare målsättning för vad målet attraktiv arbetsgivare ska in-

nebära. Definitionen är utarbetad genom samverkan i organisationen. Kommunens vär-

degrund bedöms även vara en integrerad del i definitionen för arbetet med målområdet 

attraktiv arbetsgivare.  

Det framtagna förmånspaketet är ett positivt inslag i arbetet men har bara till viss del in-

förts, då det är kopplat till budgeten för år 2019.  
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Kontrollmål 2. Finns en utarbetad och tillämpad strategi för att uppnå kommunens 

mål för området attraktiv arbetsgivare som inkluderar såväl nuvarande som potentiella 

medarbetare? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi bedömer att det i grunden finns en god 

grund för kommunens arbete med attraktiv arbetsgivare genom en etablerad värdegrund 

och olika styrdokument som kopplas till arbetsmiljön. Detta kompletteras med åtagande 

för att stärka området ytterligare. Det saknas en tydlig strategi som ger en samlad bild 

över hur arbetet ska bedrivas och vilka delar som finns och som ska genomföras, för att 

stärka kommunens position som attraktiv arbetsgivare. Det finns delar i arbetet som be-

höver utvecklas ytterligare, bland annat kommunens rekryteringsannonser, att introdukt-

ionsrutiner följs och att avslutningssamtal ska hållas. 

Kontrollmål 3. Finns en tydlig styrning som skapar förutsättningar för ett ändamåls-

enligt systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder mot diskriminering? 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. I vår kontroll av de styrdokument vi tagit del av konstate-

rar vi att viktiga styrdokument finns men att flera inte är reviderade i enlighet med änd-

ringar i Diskrimineringslagen och AFS 2015:4. Diskrimineringslagen följs avseende kravet 

på dokumentation och det finns en strukturerad och systematisk organisation av samver-

kan inom arbetsmiljöområdet. 

Kontrollmål 4. Erbjuds chefer utbildning och stöd som skapar förutsättningar för att 

kommunens mål och strategi för området är känt och tillämpas i chefernas dagliga le-

darskap? Kontrollmålet är uppfyllt. Vi kan konstatera att utbildning och stödmaterial 

erbjuds chefer i flera olika former, vilket är positivt. Utifrån våra erfarenheter i gransk-

ningen framgår att chefsstödet skulle kunna utvecklas genom en större processinriktning 

än vad det har i dag.  

Kontrollmål 5. Sker en regelbunden och tillräcklig uppföljning av i vilken utsträckning 

målet om attraktiv arbetsgivare nås och rapporteras detta till kommunstyrelsen? 

Kontrollmålet är till liten del uppfyllt. Uppföljning av det övergripande målet attraktiv 

arbetsgivare görs och presenteras till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut och 

delårsbokslut men underlag för bedömning presenteras enbart i årsbokslutet. En analys 

saknas av hur arbetet fortlöper och motivering till bedömningen. Viss uppföljning av om-

råden som kan kopplas till målet sker inom nämnderna och nämnderna beaktar risker 

inom medarbetarperspektivet i sitt internkontrollarbete. 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnas följande rekommendation-

er: 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det sker en tydlig kommunikation om vad som 

avses med attraktiv arbetsgivare och tillhörande förmånspaket, för att det inte ska 

skapas missförstånd och felaktiga förväntningar.  

 Kommunstyrelsen bör tar fram en strategi/handlingsplan, som inte bara berör målet 

attraktiv arbetsgivare, utan inkluderar samtliga mål inom medarbetar- och arbetsgi-

varperspektivet. Viktiga inslag är att beskriva vägen till målen tydligare och att kon-

kreta åtgärder tas fram. SKL:s underlag relaterat till kampanjen ”Sveriges viktigaste 

jobb” kan vara vägledande i arbetet.  

 I kommunens rekryteringsannonser är det viktigt att kortfattad information om kom-

munens erbjudande till potentiella arbetsgivare kommuniceras. På detta sätt kombin-

eras informationen om vad som förväntas av den potentielle medarbetaren med det 

denne själv kan förvänta sig av Forshaga kommun. 
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 Det bör säkerställas att styrdokumenten relaterade till Arbetsmiljö- och Diskrimine-

ringslagstiftningen revideras. I revideringsarbetet är vård- och omsorgsnämndens ini-

tiativ att tydliggöra arbetet i ett årshjul positivt. När systematiken i arbetet under-

stryks både när det gäller Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen, kan en beskriv-

ning av arbetet med fördel kompletteras med en processbeskrivning med tillhörande 

rutiner. 

 Kommunstyrelsen bör utreda förutsättningarna för ett mer processinriktat chefsstöd.  

 Styrelsen och nämnderna bör tillse att en ändamålsenlig återrapportering av det över-

gripande målet om attraktiv arbetsgivare erhålls. Bedömning av målet bör då komplet-

teras med på vilka grunder bedömningen gjorts, vilka aktiviteter som genomförts samt 

en analys vid bristande måluppfyllelse. 

 



Attraktiv arbetsgivare 
 

Oktober 2018     5 av 18 
Forshaga kommun 
PwC 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I kommunens strategiska plan för 2018 finns målområdet Medarbetar- och arbetsgivar-

perspektiv. Inom målområdet finns det kommunövergripande målet ”Vi är en attraktiv 

arbetsgivare.” I kommunens årsredovisning för år 2017 framgår att målet inte uppfylldes. 

Den attraktivitet kommunen har som arbetsgivare har betydelse både för att behålla be-

fintliga medarbetare och för att underlätta rekrytering av nya medarbetare inom verk-

samheterna. Begreppet attraktiv arbetsgivare behöver omsättas till konkreta aktiviteter 

för att få önskad effekt. Brister inom arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, kan 

ytterst riskera att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt och att upp-

ställda politiska mål inte nås.  

Kommunens revisorer har utifrån denna bakgrund och sin riskanalys för år 2018 beslutat 

att genomföra en granskning av kommunstyrelsens arbete avseende att kommunen ska 

vara en attraktiv arbetsgivare. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om nämnderna säkerställer att arbetet med att 

upp nå fullmäktiges mål om att kommunen ska vara en attraktivarbetsgivare sker på ett 

ändamålsenligt sätt. Följande revisionsfråga ska besvaras: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att arbetet för att kommunen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som potentiella medarbetare sker på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll? 

1.3. Revisionskriterier 
Kommunallagen, Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter, Diskrimineringslagen 

och interna styrdokument. 

1.4. Kontrollmål 
1. Har kommunstyrelsen definierat vad begreppet attraktiv arbetsgivare innebär för så-

väl arbetsgivaren, befintliga och potentiella medarbetare? 

2. Finns en utarbetad och tillämpad strategi för att uppnå kommunens mål för området 

attraktiv arbetsgivare som inkluderar såväl nuvarande som potentiella medarbetare? 

3. Finns en tydlig styrning som skapar förutsättningar för ett ändamålsenligt systema-

tiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder mot diskriminering?  

4. Erbjuds chefer utbildning och stöd som skapar förutsättningar för att kommunens mål 

och strategi för området är känt och tillämpas i chefernas dagliga ledarskap?  

5. Sker en regelbunden och tillräcklig uppföljning av i vilken utsträckning målet om at-

traktiv arbetsgivare nås och rapporteras detta till kommunstyrelsen? 
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1.5. Avgränsning 
Granskningen berör revisionsår år 2018. Kommunstyrelsen är huvudsakligt gransknings-

objekt utifrån styrelsens ansvar för personalpolitiken men granskningen innefattar även 

barn- och utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden och vård- och omsorgs-

nämnden utifrån dess personaltäthet och personalansvar. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrdokument inom områ-

det/analys av relevant kommunintern dokumentation. Hänvisning till berörda dokument 

sker löpande i rapporten. 

Gruppintervjuer har genomförts med: 

 Kommunstyrelsen med förvaltning: Ordförande och 2:e vice ordförande, kommundi-

rektör, ekonomichef, teknisk chef, kultur- och fritidschef, personalchef samt ut-

vecklingsledare. 

 Lärande- och arbetsförvaltningen: Förvaltningschef, enhetschef, områdeschef och 

ekonom. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen: Områdeschef och ekonom.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen: Förvaltningschef, samordnare/enhetschef samt 

ekonom. 

 Fackförbund: Representanter från den centrala samverkansgruppen (olika fackför-

bund).  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Definition av begreppet attraktiv arbetsgivare 
2.1.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för år 2018 fastställt ”Vi är en attraktiv 

arbetsgivare” som ett övergripande mål inom målområdet medarbetar- och arbetsgivar-

perspektiv. Det presenteras en beskrivning av det övergripande målområdet, där det 

framgår att kommunen bland annat ska arbeta för att medarbetarna ska ha en hållbar 

arbetssituation med fokus på delaktighet, inflytande och utveckling. I den strategiska pla-

nen för år 2019 har beskrivningen av målområdet även kompletterats av en mer ingående 

beskrivning av det övergripande målet attraktiv arbetsgivare enligt nedanstående: 

Vi är en attraktiv arbetsgivare - ”Hur påverkar våra verksamheter oss som arbets-

givare? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en an-

svarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet 

handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och 

fritid. Det handlar också om att våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande 

över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare.”  

Målet har operationaliserats i måtten attraktiv arbetsgivarindex1 och medarbetarnas upp-

levda meningsfullhet och utveckling i arbete samt hållbart medarbetarengagemang.2 Det 

förstnämnda måttet är reviderat från år 2018, då målsättningen var att förbättra attraktiv 

arbetsgivarindex och ligga på medianvärdet för kommuner år 2020. I planen för år 2019 

har ambitionsnivån sänkts och målsättningen är att behålla resultatet för måttet. Det 

andra måttet finns inte år 2018 utan är tillagt för att användas från och med år 2019.  

I den strategiska planen för år 2019 anges ett åtagande att införa ett nytt förmånspaket för 

anställda. Detta innebär bland annat; höjt friskvårdsbidrag från 500 kr till 1000 kr, två 

dagars ledighet med full lön vid behov av flytt, möjlighet till bruttolöneavdrag och löne-

växling, en timmes betald friskvård per vecka samt en personaldag.3 

I intervjuerna anges att det tidigare har varit något otydligt hur attraktiv arbetsgivare  

definierats, vilket gjort det svårt att sätta relaterade mål och mått. På frågan om hur målet 

attraktiv arbetsgivare definieras hänvisar de intervjuade främst till definitionen som görs i 

den strategiska planen för år 2019 men kommunens värdegrund nämns även av flera som 

en viktig del i sammanhanget. Kommunens värdegrund lyder;  

Vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Forshaga kommun ska vara en bra plats 

att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. 

Hur värdegrunden ska realiseras förtydligas vidare genom fem delar, 1. Vi är stolta och 

engagerade, 2. Vi ser helheter och samarbetar, 3. Vi skapar goda möten, 4. Vi tar ansvar 

för framtiden och 5. Vi är modiga och beslutsamma. Till varje del finns en kort förklaring 

                                                             
1 Målvärde 2019 = 90. 2017 =90, median för kommuner = 99 år 2017) Behålla resultat  
2 Målvärde 2019 = 78. 2017 = 76, Sv-medel 80/Utvecklingstal Kolada) Förbättra resultat 
3 KS 2017/317, tjänstemannayttrande 2018-04-03. 
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vad som avses med respektive del. Flera av dessa delar berör medarbetarens och dennes 

arbetssituation.  

Värdegrunden uppges vara välintegrerad i det systematiska arbetsmiljöarbetet samtidigt 

som det finns några åsikter om att värdegrunden, som den är skriven, inte i första hand 

kopplas till ett arbetsgivar- eller medarbetarperspektiv. I intervjuerna anges att värde-

grunden exempelvis framgår av annonser som utlyses vid arbetsansökningar och även 

genomsyrar arbetsintervjuerna.  

De intervjuade redogör även för att attraktiv arbetsgivare och värdegrunden behandlats i 

olika samverkansforum, kommunens ledningsgrupp och på kommunens ledardagar. 

Detta för att förankra vad som avses och för att skapa förutsättningar för delaktighet och 

förståelse för hur arbetet med attraktiv arbetsgivare ska ske, där kommunens chefer har 

ett stort ansvar. En viktig grund till att vara en attraktiv anges vara att varje medarbetare 

ska kunna känna att de hörs, syns och är viktiga.  

Samtliga intervjuade nämner även förmånspaketet för personalen, som lanserats av 

kommunstyrelsen under året, som något de kopplar till arbetet med att konkretisera 

Forshaga kommun som attraktiv arbetsgivare. Budget för detta ligger dock på år 2019 

men det anges att några, mindre kostsamma, delar har kunnat införas under innevarande 

år. Dock anger några intervjuade att informationen om förmånspaketet varit otydlig. När 

det gäller exempelvis uttag av friskvårdtimmen har inte alla medarbetare samma förut-

sättningar att ta ut den, då exempelvis medarbetarna inom hemtjänsten, enligt uppgift 

inte kan göra det under sina pass. I intervjuerna framgår att kommunikatören på kom-

munledningens stab ska ta fram förslag på hur förmånspaketet ska marknadsföras. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1. Har kommunstyrelsen definierat vad begreppet attraktiv arbetsgivare 

innebär för såväl arbetsgivaren, befintliga och potentiella medarbetare? Kontrollmålet 

är i stort uppfyllt. 

I den strategiska planen för år 2019 har begreppet attraktiv arbetsgivare konkretiserats 

från att tidigare varit otydligt. I den nya definitionen bedömer vi att kommunstyrelsen 

anger en tydligare målsättning för vad målet attraktiv arbetsgivare ska innebära för såväl 

arbetsgivaren, befintliga och potentiella medarbetare. Genom beskrivningen följer även 

viktiga kriterier för vad som ska prägla arbetet inom målområdet, för att nuvarande och 

potentiella medarbetare ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Definit-

ionen av attraktiv arbetsgivare bedöms vara utarbetad genom samverkan i organisation-

en. Kommunens värdegrund bedöms även vara en integrerad del i definitionen för arbetet 

med målområdet attraktiv arbetsgivare.  

Det framtagna förmånspaketet bedömer vi är ett positivt inslag i arbetet men har bara till 

viss del införts, då det är kopplat till budgeten för år 2019. Det är därför viktigt att det sker 

en tydlig kommunikation från arbetsgivaren till medarbetarna om vad som avses med 

attraktiv arbetsgivare och tillhörande förmånspaket, för att det inte ska skapas missför-

stånd och felaktiga förväntningar.  
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2.2. Strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare  
2.2.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett åtagande till kommunstyrelsen om att ta fram en 

handlingsplan kopplat till målet attraktiv arbetsgivare. I intervjuerna anges därför att det 

pågår ett arbete, där kommunledningsstaben tillsammans med kommunens ledare och 

fackliga representanter ska ta fram handlingsplanen. Detta anges även vara något som 

ytterligare ska konkretisera den nya definitionen av målet attraktiv arbetsgivare, då det 

bryts ned till konkreta åtgärder.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare beskrivs kunna innehålla både mjuka värden som att ha 

ett meningsfullt arbete, ha en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter, men också att 

ha en marknadsmässig lön och attraktiva förmåner. Ett led i att vara en attraktiv arbetsgi-

vare uppges även vara att utåt visa vad kommunen har för förmåner att erbjuda i form av 

förmånspaketet. Grundidén är enligt de intervjuade att riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet, 

handlingsplan för attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjningsplan, ska verka i sy-

nergi med varandra. 

Även om arbetet med handlingsplanen anges pågå nämner flera av de intervjuade olika 

åtgärder som redan finns eller håller på att utarbetas, där exempel är: 

 Framtagandet av en plan för framtida rekryteringsbehov, vilket är ett av kommunsty-

relsens åtaganden i budget för år 2018. Detta är dock inte känt av de fackliga represen-

tanterna. I denna process anges att samtliga verksamhetschefer har intervjuats för att 

identifiera kompetens- och arbetsmiljörelaterade behov och möjliga lösningar, som 

grund till en plan för framtida rekryteringsbehov. 

 Kommunens medarbetar- och ledarpolicy som är en djupare beskrivning av vad kom-

munens värdegrund innebär när det gäller både medarbetar- och ledarskapet. 

 Kommunens arbetsgivarpolicy skriften; Information till dig som är anställd i Fors-

haga kommun, som på övergripande nivå berör olika delar i relationen mellan arbets-

givare och den som är anställd i Forshaga kommun, bland annat arbetsrättsliga villkor 

samt information om riktlinjer lön och ledighet.  

 Riktlinjer för; arbetsmiljöarbetet, introduktion av nyanställda, för rehabilitering samt 

för att förhindra diskriminering. 

 Ett utvecklat och aktivt arbetsmiljöarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

 Ledarhandledning för medarbetarsamtal och lönegrundande samtal och att alla med-

arbetare årligen ska delta i ett medarbetarsamtal som ska resultera i en individuell ut-

vecklingsplan. 

 Kommunledningsstabens personalenhet som har blivit mer aktiv och som utgör ett 

bättre stöd till verksamheterna än tidigare. 

 Medverkan på olika arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra kommunen som ar-

betsgivare. 

 Aktivt arbete med ett nära ledarskap inom förvaltningarna, då det finns ett mål rö-

rande detta inom målområdet medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. 
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 Chefsprogram och ledardagar för att bland annat förankra värdegrunden och stimu-

lera till ett gott ledarskap.  

 En ny satsning på vårdbiträden och undersköterskor i samverkan mellan vård- och 

omsorgsnämnden och lärande- och arbetsnämnden. I samverkan med kommunerna 

inom Karlstadsregionen anges även att det ska anställas en samordnare som ska stötta 

kommunerna i arbetet med personal- och kompetensförsörjningsfrågor. Utöver detta 

har vård- och omsorgsnämnden enligt uppgift samverkan med Karlstads universitet 

avseende utbildningsplatser för undersköterskor och sjuksköterskor. Barn- och ung-

domsnämnden har samverkan avseende förskollärare. 

 Rekryteringsstrategi inom barn- och utbildningsförvaltningen som är kopplad till 

SKL:s arbete med satsningen på ”Sveriges viktigaste jobb”. 

 Uppdrag i budget för år 2018 om att minska sjukfrånvaron - förebyggande insatser. 

I arbetet med att ta fram en plan för framtida rekryteringsbehov har vi har tagit del av en 

presentation om statistik för Värmland inom området, som enligt uppgift presenterats för 

kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-09-04. Presentationen berör bland annat; pen-

sionsavgångar, rekryteringsbehov och arbetsmarknadsprognos och visar att det finns ett 

underskott på förskolelärare, vård- och omsorgsutbildade, fysioterapeuter och specialist-

sjuksköterskor. I intervjuerna framgår även att det idag är en stor utmaning att rekrytera 

behöriga lärare. 

I  intervjuerna nämns även några delar som ses som utvecklingsområden. Dessa berör: 

 Vem som ansvarar för introduktionen och att se till att den fastställda riktlinjen för 

introduktion alltid följs. Varje förvaltning bör utifrån befintliga riktlinjer ha egna ruti-

ner för hur introduktion ska ske. Här nämns samtidigt att det inom vård- och om-

sorgsnämnden satsats extra på denna del och i intervjuerna med kommunledningen 

framgår att introduktionsprogram håller på att ses över. 

 Det uppges inte finnas några tydliga rutiner för avslutningssamtal när medarbetare 

slutar förutom på chefsnivå, vilket ses som ett utvecklingsområde. Enligt kommunled-

ningen ska närmsta chef tillse att avslutningssamtal hålls. Är det många medarbetare 

inom samma enhet som säger upp sig, ska personalkontoret kopplas in för samtal med 

medarbetare som sagt upp sig.   

 Att det behöver tas ett helhetsgrepp vad gäller arbetet med attraktiv arbetsgivare för 

att  skapa en tydlig struktur och logik mellan målet att vara en attraktiv arbetsgivare, 

identifierade behov och de åtgärder som ska vidtas. 

 Det behöver läggas ett stärkt fokus på medarbetaren i det vardagliga arbetet så att de 

känner sig sedda. Förmånspaketet är bra men är inte den huvudsakliga lösningen.  

 Värdegrunden måste följas. 

 Kriterierna för löneutveckling behöver bli tydligare och lönenivåerna måste vara 

marknadsmässiga.  

 Rekrytering kan ske genom headhunting. 

 Marknadsföringen av kommunen som arbetsgivare behöver utvecklas. Positiva saker 

som sker behöver kommuniceras tydligare. 
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I intervjuerna framgår att samverkan finns med utbildningsanordnare avseende personal- 

och kompetensförsörjning, utöver den som finns inom ramen för vård- och omsorgscol-

lege mellan lärande- och arbetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, men att den är 

relativt begränsad. Det finns inget avtal med Karlstads universitet om att ta emot prakti-

kanter, vilket enligt uppgift skulle kunna göras i större utsträckning.  

Med anledning av att det finns svårigheter att behålla färdigutbildade elever från universi-

tetet har Karlstadsregionen gått samman för att finansiera en samordnare som ska sam-

verka i kompetensförsörjningsfrågor. Det uppges att kommunen i större utsträckning kan 

marknadsföra sig exempelvis på arbetsmarknads- och utbildningsdagar.  

I intervjuerna anges att kommunens värdegrund ofta inkluderas i rekryteringsannonse-

ring. Vid en kontroll av annonser på kommunens hemsida och Arbetsförmedlingens hem-

sida 2018-09-18 framgick i stort enbart en beskrivning av utlagda tjänster och kvalifikat-

ionskrav. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Finns en utarbetad och tillämpad strategi för att uppnå kommunens 

mål för området attraktiv arbetsgivare som inkluderar såväl nuvarande som potentiella 

medarbetare? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi bedömer även att det finns en god grund för kommunens arbete med attraktiv arbets-

givare genom en etablerad värdegrund och de olika styrdokument som kopplas till ar-

betsmiljön och medarbetarnas anställning. Vi ser även att det finns flera goda exempel på 

insatser inom nämnderna relaterade till arbetet med attraktiv arbetsgivare och att dessa 

med fördel bör spridas inom kommunen.  

Vi kan konstatera att det finns uppdrag till kommunstyrelsen om att ta fram en plan för 

rekryteringsbehov och en handlingsplan för arbetet med målet attraktiv arbetsgivare och 

vår bedömning är att det pågår ett arbete med att färdigställa dessa. Till detta har kom-

munstyrelsen även beslutat om förmånspaketet för kommunens medarbetare. Vi ser posi-

tivt på detta utvecklingsarbete och framhäver vikten av att det skapas en logisk koppling 

mellan planen för rekryteringsbehov, handlingsplanen för attraktiv arbetsgivare och det 

övriga arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer även att det är viktigt att det skapas en samlad bild 

över hur arbetet ska bedrivas och vilka delar som finns och som ska genomföras, för att 

stärka kommunens position som attraktiv arbetsgivare. För att göra detta ser vi behovet 

av att kommunstyrelsen tar fram en strategi, som inte bara berör målet attraktiv arbetsgi-

vare, utan inkluderar samtliga mål inom medarbetar- och arbetsgivarperspektivet, då vi 

bedömer att definitionen spänner över hela arbetsgivar- och medarbetarperspektivet. Vik-

tiga inslag är att konkretisera vägen till målen tydligare och att konkreta åtgärder tas 

fram. SKL:s underlag relaterat till kampanjen ”Sveriges viktigaste jobb” kan vara vägle-

dande i arbetet. En strategi kan med fördel utgöra en del av den kommande handlingspla-

nen och kompletteras med plan för kommunikation av olika åtgärder och eventuella 

marknadsföringsaktiviteter, både när det gäller intern och extern kommunikation. 

I kommunens rekryteringsannonser bedömer vi att det är viktigt att kortfattad informat-

ion om kommunens erbjudande till potentiella arbetsgivare kommuniceras, för att kom-

munen tydligare ska kunna positionera sig som attraktiv arbetsgivare.  

Vi ser även att nämnderna bör säkerställa att alla nyanställda får en tydlig introduktion. 

Det är av vikt att nya medarbetare får tillräckligt med stöd och kontaktperson vid påbör-
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jad anställning och likaså att det finns färdiga behörigheter till system och information om 

interna regler och dokument. När det gäller medarbetare som säger upp sig bör nämnder-

na även säkerställa att avslutningssamtal genomförs, då detta kan ge värdefull informa-

tion om hur kommunen kan utvecklas som attraktiv arbetsgivare. 

2.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åt-
gärder mot diskriminering 

2.3.1. Iakttagelser 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, ge-

nomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.4 Arbetsmiljölagen (1977:1160) är 

utgångspunkt för arbetsgivares ansvar och lagen har kompletterats med föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbetet år 2001 och organisatorisk och social arbetsmiljö år 

2015.5 

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. Lagen förtydligades år 2017, där det framgår att alla arbetsgivare ska arbeta 

med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möj-

ligheter oavsett diskrimineringsgrund. Det systematiska arbetet med aktiva åtgärder be-

tonas. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg; undersöka, analysera, 

åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Det ska vara en ständigt pågående process. 

I granskningen har vi tagit del av följande styrdokument som har direkt koppling till 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering: 

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Odaterad. 

Riktlinjerna berör bland annat rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, olika 

funktioners ansvar, chefer, arbetstagare och fackliga funktioner och hur anmälan av ar-

betsskada ska ske. Riktlinjerna berör inte särskilt den organisatoriska och sociala arbets-

miljön enligt AFS 2015, där det bland annat anges att det ska finnas mål för den organisa-

toriska och social arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen föreskriver även att det ska finnas en 

arbetsmiljöpolicy, vilket dock saknas. I intervjuerna anges att kommunen inte har något 

specificerat mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, utan det hänvisas till de 

mål som finns i berörda styrdokument. 

I granskningen berörs inte respektive nämnds systematiska arbetsmiljöarbete ingående. I 

intervjuerna redogör dock vård- och omsorgsförvaltningen för, att det under det senaste 

året bedrivits ett aktivt arbete med att förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete. En 

anledning till detta är höga sjukfrånvarotal och att Arbetsmiljöverket genomfört inspek-

tioner med krav på förbättringsåtgärder. Detta senast i juni år 2018, enligt inspektions-

                                                             
4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. (AFS 2001:1) 
5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen 

av föreskrifterna. (AFS 2015:4) 
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meddelande från Arbetsmiljöverket.6 Utvecklingsarbetet har resulterat i att det bland an-

nat har tagits fram ett årshjul och förtydligade rutiner för det systematiska arbetsmiljöar-

betet. Verksamheten har även tagit fram en enkät om den psykosociala arbetsmiljön som 

ska genomföras i maj varje år. Den ska enligt uppgift vara en källa till att utveckla arbets-

miljön inom förvaltningen. 

Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetet. Odaterad. Samt Jäm-

ställdhetsplan 2015 – 2017. Odaterade 

Riktlinjerna redogör bland annat för diskrimineringsgrunderna och arbetsgivarens och 

arbetstagarens ansvar för att bidra till ökad jämlikhet. Arbetsgivarens ansvar för aktiva 

åtgärder berörs med hänvisning till kommunens jämställdhetsplan 2015 – 2017. I och 

med ändringar i Diskrimineringslagen från 1 januari 2018 finns dock längre inget krav på 

en jämställdhetsplan. Kraven på ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder och doku-

mentation, har dock förtydligats i och med lagändringen. Dokumentationen ska bland 

annat innehålla: 

 en redogörelse om risker och hinder som arbetsgivaren identifierat, analys av or-

sakerna till dessa risker och hinder, åtgärder som ska arbetsgivaren ska genomföra 

och uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som gjorts.  

 en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejuste-

ringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom 

tre år, 

 en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har ge-

nomförts,  

 en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt DL KAP 3, § 11 fullgörs. 

För att arbetet med aktiva åtgärder ska kunna följas och fungera som ett stöd i verksam-

heten bör dokumentationen ske löpande. 

Uppföljning av jämställdhetsarbetet ska ske i samverkanssystemet inom respektive för-

valtning. Förvaltningschefen har ansvaret att följa upp hur väl förvaltningen har lyckats 

med de övergripande åtgärderna samt med förvaltningens eventuella egna åtgärder.  

I intervjuerna anges att diskrimineringsriktlinjerna är i behov av en revidering, då det inte 

skett efter de lagändringar som trädde i kraft 2017.  Kommunens jämställdhetsplan finns 

på kommunens intranät och är under revidering. I jämställdhetsplanen7 finns en redogö-

relse om de aktiva åtgärder som ska vidtas samt ansvarig. Det finns även två kolumner för 

när respektive åtgärd ska vara klar och när den ska vara avstämd, dessa är dock inte 

ifyllda. Planen avser 2015-2017 och det finns ingen redogörelse om åtgärderna har utförts 

eller om det skett någon utvärdering av resultatet.  

I intervjuerna anges även att det på övergripande nivå saknas en handlingsplan utifrån 

behov som kan ha framkommit under år 2017. I planen och av intervjuerna framgår att 

det finns en ambition att genomföra lönekartläggning årligen, vilket tidigare bara behövde 

ske vart tredje år. I och med ändringen i diskrimineringslagen ska det genomföras årligen. 

                                                             
6 Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande till vård- och omsorgsnämnden, 2018-06-13. 
7 Jämställdhetsplan 2015-2017 (odaterad) 
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Riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling 

I samband med granskningen har vi noterat att kommunen fått kritik från Diskrimine-

ringsombudsmannen för brister i arbetet mot trakasserier på förvaltningarna. Det uppges 

i intervjuer att en uppdaterad riktlinje mot kränkande särbehandling antagits i kommun-

ledningskontorets ledningsgrupp i december 2017, i enlighet med Diskrimineringslagen 

Kap 3 § 6. I intervjuerna anges att frågan tidigare hade varit föremål för diskussion och i 

budget för år 2019 anges att det finns ett åtagande om utbildning inom jämställdhet och 

mångfald för att utbilda chefer för att de ska följa riktlinjens direktiv. Som informations-

åtgärd anges som exempel att frågor om kränkande särbehandling behandlas i medarbe-

tarsamtalen. Det finns även rutiner för hur chefer ska agera vid kännedom av kränkande 

särbehandling.  

Samverkan 

I intervjuerna anger samtliga att det finns en väl förankrad och systematisk samverkans-

organisation, vilket är ett krav enligt arbetsmiljölagstiftningen. Dock framgår det att fokus 

i samverkan främst handlar om den fysiska arbetsmiljön. Det finns central samverkan och  

förvaltningssamverkan. Vård- och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden 

har även områdessamverkan. Samverkan på arbetsplatsnivå sker via arbetsplatsträffar 

(APT) som ska hållas månadsvis och på medarbetarnivå genom medarbetarsamtalen. Ar-

betsmiljön anges vara en stående punkt på alla APT. Enligt samverkansavtalet8 ska både 

medarbetarsamtal och lönesamtal hållas årligen, men enligt några av de intervjuade bör 

en dialog regelbundet pågå under året angående arbetsmiljön.  

Som helhet anger några av de intervjuade att det finns behov av att revidera styrdokument 

inom arbetsmiljöområdet men att bilden är att det bedrivs ett aktivt arbete när det gäller 

arbetsmiljön och för att minska risken för diskriminering, kränkande särbehandling och 

trakasserier.  

Kontrollmål 3. Finns en tydlig styrning som skapar förutsättningar för ett ändamåls-

enligt systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder mot diskriminering? 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

I vår kontroll av de styrdokument vi tagit del av konstaterar vi att riktlinjen för arbetsmil-

jöarbete inte helt bedöms uppfylla de krav på en arbetsmiljöpolicy som anges i AFS 

2015:4. Vi kan heller inte se att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har 

upprättats i enlighet med föreskriften. Vi konstaterar att riktlinjer mot kränkande be-

handling har upprättats och ett arbete har pågått med att förankra dessa bland chefer. 

Riktlinjer för att förhindra diskriminering finns även upprättad men är i behov av en revi-

dering då de inte är anpassad till de senaste lagändringarna. Vi har inte tagit del av någon 

dokumentation av aktuella aktiva åtgärder eller uppföljning av tidigare aktiva åtgärder 

från jämställdhetsplanen.  

Behovet av att revidera några av styrdokumenten bedöms vara känt, bland annat genom 

revisorernas påpekande av detta i den tidigare granskningen av sjukfrånvaro och rehabili-

tering år 2017. I revideringsarbetet bedömer vi att vård- och omsorgsnämndens initiativ 

till att tydliggöra arbetet i ett årshjul är positivt och då systematiken i arbetet understryks, 

både när det gäller Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen, kan en beskrivning av 

                                                             
8 Lokalt samverkansavtal i Forshaga kommun utifrån FAS 05. 
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arbetet med fördel kompletteras med en processbeskrivning med tillhörande rutiner. 

Detta skulle även underlätta nämndernas interna kontroll inom området. 

Vi bedömer att det finns en strukturerad och systematisk organisation för samverkan. 

Vård- och omsorgsnämnden bedöms ha kommit långt i sitt systematiska arbetsmiljöar-

bete och det dokumenterade årshjulet som innefattar både arbetsmiljöarbetet, samverkan 

och arbetsplatsträffar, bör spridas inom kommunen. 

2.4. Stöd och utbildning till chefer  
2.4.1. Iakttagelser 

Enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har nedanstående 

kunskaper: 

1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. 

2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. 

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i prakti-

ken. Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, 

arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare 

när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshäl-

sovård eller annan resurs med kompetens inom området. Med förutsättningar avses bland 

annat tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller 

arbetsledare.9 

Det finns upprättande stöddokument som berörts ovan i stycke 2.2.1 ovan, bland annat 

”Information till dig som anställd i Forshaga kommun”. Dokumentet innehåller informa-

tion om riktlinjer, arbetsrätt, lön, ledigheter, förmåner samt information om kommunen 

och de fackliga organisationerna.10 Det finns även riktlinjer för introduktion av nyan-

ställda, stödmaterial för medarbetarsamtal och lönegrundande samtal11  samt en medar-

betar- och ledarpolicy12. 

Enligt de intervjuade erbjuds chefer och andra medarbetare en värdskapsträning i syfte 

att ge stöttning kring värdegrundsfrågan och därigenom realisera värdegrunden i prakti-

ken. Chefer och skyddsombud har även fått genomgå en arbetsmiljöutbildning (Bättre 

arbetsmiljö) som köpts in från företagshälsovården. Utbildningen hålls varje eller vartan-

nat år beroende på hur stort behov och efterfrågan är bland cheferna. Samtliga chefer, 

ledare och fackligt aktiva har även fått genomgå en samverkansutbildning. Kommunen 

har även deltagit i KUPO-projektet13, där Landstinget i Värmland har varit projektägare. I 

projektet arbetade offentliga arbetsgivare i Värmland tillsammans för att skapa bättre 

förutsättningar för första linjens chefer att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos sina 

medarbetare. 

                                                             
9 AFS 2015:4 
10 Information till dig som anställd i Forshaga kommun (odaterad) 
11 Medarbetarsamtal och lönegrundande samtal – Ledarhandledning för samtal, 2016-10-13 
12 Medarbetar- och ledarpolicy – Forshaga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-27 
13 http://www.liv.se/psykiskohalsakunskap. KUPO - Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilite-
ring för personer med psykisk ohälsa. 
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Vidare framgår att gemensamma ledardagar hålls fyra gånger per år. Temat under ledar-

dagarna kan exempelvis vara ledning och styrning eller värdegrundsfrågor. Årets tema på 

en av ledardagarna har varit ”attraktiv arbetsgivare”. Det finns även chefsutbildningar 

inom, rekrytering, rehabilitering och löneöversyn. Enligt kommunledningen pågår dis-

kussioner om att införa en nystartsutbildning för chefer. Flera av de intervjuade anger att 

cheferna ges goda möjligheter till utbildning och stöd. Dock nämns även att det finns be-

hov av stöd som löper över tid, i en process, snarare än med tillfälliga kontakter eller ut-

bildningstillfällen, som det anges vara i dag. Det ges även exempel på att det inom barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter finns chefer som inte anses ha fått tillräckligt 

stöd i sin chefsroll, samtidigt som det framgår att förvaltningens skolpsykologer finns som 

en resurs avseende kommunikation, för cheferna. Skolpsykologerna har dock begränsad 

tid för detta. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4. Erbjuds chefer utbildning och stöd som skapar förutsättningar för att 

kommunens mål och strategi för området är känt och tillämpas i chefernas dagliga le-

darskap? Kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi kan konstatera att utbildning och stödmaterial erbjuds chefer i flera olika former, vilket 

är positivt. Utifrån våra erfarenheter i granskningen framgår att chefsstödet skulle kunna 

utvecklas genom en större processinriktning än vad det bedöms ha i dag.  

2.5. Uppföljning och rapportering av målet om at-
traktiv arbetsgivare  

2.5.1. Iakttagelser 

I intervjuerna framgår att måttet attraktiv arbetsgivarindex följs upp en gång per år men 

med resultatet från föregående år. Det är inget mått som går att följa upp månadsvis. 

Varje verksamhet omfattas av måttet och ska bryta ner det och tillgodose att det uppfylls. 

Flera av de intervjuade anger att det finns behov av att addera mått i verksamheterna som 

går att följa upp oftare. 

I delårsrapport för 2017 anges att måluppfyllelse inte bedöms vid delåret. Det redovisas 

att genom attraktiv arbetsgivarindex kommer kommunen uppnå 89 när målvärdet var 99, 

vilket inte ger måluppfyllelse. Medarbetarundersökningen uppges inte ha genomförts var-

för resultat saknas.14 När det gäller medarbetarundersökningen anger även flera intervju-

ade att den inte använts som ett verktyg för utveckling av arbetsmiljön utan att ett resultat 

på övergripande nivå inte återrapporterats på ett tydligt sätt. Det har enligt uppgift inte 

skett någon djupare analys och heller inte ställts krav på att förbättringsåtgärder ska tas 

fram när behov av det finns. 

I årsredovisningen för 2017 anges att målet för attraktiv arbetsgivarindex är, att det ska 

förbättras mellan åren 2015-2016, vilket det uppges ha gjort men att det inte har förbätt-

rats så väl så att det ligger på median för kommuner. Medarbetarundersökningen uppges 

inte ha genomförts under året varför resultat på det måttet saknas. Det övergripande må-

let och tillhörande mått bedöms som gult.15 I årsredovisning för 2016 anges att målet inte 

                                                             
14 Delårsbokslut 2017 
15 Årsredovisning 2017 
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är uppfyllt. Vidare anges att medarbetarenkäten görs vartannat år och därför kan inte 

detta mått vägas in i bedömningen om målet är uppfyllt. Det övergripande målet och till-

hörande två mått bedöms som rött.16 I nämndernas förvaltningsberättelser för 2017 kan vi 

inte se att en uppföljning av målet attraktiv arbetsgivare görs. 

Nedanstående tabell redogör bedömning för målområdet medarbetar- och arbetsgivar-

perspektiv från kommunstyrelsens årsredovisning för 2017. 

 

Enligt intervjuer behöver resultatet av uppföljningen kommuniceras om det finns avvikel-

ser. Det uppges även att där resultat saknas, ska det kommenteras i vilken riktning måttet 

utvecklar sig presenteras. En intern uppföljning av arbetsmiljöarbetet ska även genomfö-

ras i september 2018, vilket inte gjorts tidigare. Uppföljningen ska sedan redovisas för 

kommunstyrelsens eller kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I intervjuerna nämns att det sker en viss löpande uppföljning av områden som är kopp-

lade till medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. Barn- och ungdomsnämnden och vård- 

och omsorgsnämnden följer enligt uppgift löpande upp sjuktal och personalomsättning 

och det kan även beröras inom ramen för de uppföljningar av de olika verksamheterna 

nämnderna genomför. Vård- och omsorgsnämnden genomför även sin enkät om psyko-

social arbetsmiljö en gång per år. Nämnderna anges även vara intresserade av hur ut-

vecklingen avseende arbetsmiljön och personalen går men som helhet anges att det finns 

behov av att utveckla en mer strukturerad och systematisk uppföljning inom området. 

Områden som relaterar till målet attraktiv arbetsgivare följs även upp inom samverkans-

grupperna. På övergripande nivå anges dock att det är svårt att få en tydlig överblick om 

hur kommunens arbete utvecklas i bristen på en mer frekvent uppföljning av relevanta 

nyckeltal. 

I vår kontroll av nämndernas internkontrollplaner för år 2018 framgår att medarbetare är 

ett av de kontrollområden som ingår i planerna. Nämnderna berör olika delar kring med-

arbetarperspektivet bland annat sjukfrånvaro, brister i förhållningssätt enligt värdegrun-

den samt arbetsmiljörond. 

                                                             
16 Årsredovisning 2016 
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2.5.2. Bedömning 

Kontrollmål 5. Sker en regelbunden och tillräcklig uppföljning av i vilken utsträckning 

målet om attraktiv arbetsgivare nås och rapporteras detta till kommunstyrelsen? 

Kontrollmålet är till liten del uppfyllt. 

Uppföljningar av det övergripande målet attraktiv arbetsgivare görs i samband med års-

redovisning och delårsbokslut. Det saknas dock ofta underlag för bedömningar i form av 

medarbetarundersökning eller index och det saknas analys eller beskrivning av hur arbe-

tet fortlöper eller motivering till bedömningen. Måluppfyllelsen har bedömts som röd och 

gul men inga beskrivningar presenteras om att åtgärder bör vidtas eller hur styrelsen ska 

arbeta för ökad måluppfyllelse. I nämndernas förvaltningsberättelser kan vi inte se att 

målet följs upp och det är en brist att den senaste medarbetarundersökningen inte an-

vänts för att utveckla arbetsmiljön på ett ändamålsenligt sätt. 

Utöver den uppföljning som sker av målet attraktiv arbetsgivare bedömer vi att det sker 

en viss uppföljning av områden som kopplas till målet inom nämnderna. Uppföljningen 

sker dock på olika sätt och det framgår även att förutsättningarna för att kunna följa upp 

området på nämndnivå också behöver utvecklas. Vi bedömer att nämnderna beaktar ris-

ker inom medarbetarperspektivet i sitt internkontrollarbete. 
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