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Målanalys - Medarbetare, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö 

Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 

på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 

diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med berörda 

direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2019-08-20.   

Kontaktperson: Anna Engström, anna.engstrom2@karlstad.se  

mailto:anna.engstrom2@karlstad.se


 

3 

Sammanfattning 

Mål: Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap 

Resultatet i koncernens senaste ledar- och medarskapsundersökning från 2018 förbättrades ytterligare 

och vi ligger bra till i förhållande till andra kommuner. För att behålla det goda resultatet och förbättra 

ytterligare krävs utveckling av arbetssätt och ett ökat samarbete inom koncernen. En 

koncernövergripande verksamhetsplan inom HR-området har tagits fram som tydliggör vilka 

fokusområden som koncernen gemensamt ska arbeta med för att driva ett enhetligt arbete med 

arbetsgivarfrågor.  

Koncernens behov av arbetskraft och att använda nya teknik på ett smartare sätt är två områden som 

har utvecklats men det finns också utmaningar inom dessa områden som kommer att vara i fokus 

framåt. Alla förvaltningar och bolag har, med utgångspunkt från en koncernövergripande 

kompetensförsörjningsplan, tagit fram egna handlingsplaner för sina verksamheter som innehåller 

konkreta aktiviteter för att på kort sikt men också strategiskt arbeta med kompetensförsörjning. Vi 

behöver också ta till vara digitaliseringens möjligheter och utveckla nya arbetssätt som är till hjälp 

både för ledare och medarbetare. 

Mål: Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Inom områdena jämställdhet och mångfald ger medarbetarna höga betyg på frågor om detta beaktas på 

arbetsplatsen. Dock ser vi inte samma positiva utveckling när det gäller fördelning av kvinnor och män 

i koncernens verksamhet eller när det gäller utveckling av andel anställda som är utrikesfödda. 

Noterbart är ändå att det nu är fler kvinnor än män på chefstjänster inom teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

En utbildning i normkritik, som syftar till öka medvetenheten om hur invanda normer påverkar vårt 

tänkande i vardagen och hur vi kan förändra det är framtagen och genomförs på arbetsplatserna. Även 

en utbildning om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier håller på att tas fram och kommer 

att genomföras. Flera förvaltningar och bolag har också börjat ta fram konkreta handlingsplaner för att 

tillämpa de koncernövergripande riktlinjerna för diskriminering.  

En av utmaningarna är att öka andelen anställda med utrikes bakgrund och samtidigt få sökande som 

både matchar kravprofilen och som breddar mångfalden. 

Mål: Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Frisktalet i koncernen har minskat något och det beror främst på att unga kvinnors sjukfrånvaro har 

ökat. Detta är en trend som finns i hela samhället och som behöver analyseras för att hejda den 

negativa utvecklingen.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från arbetsplatserna och medarbetarnas initiativ och förslag 

på förbättringar tas tillvara. En koncerngemensam arbetsmiljöpolicy har tagits fram där detta 

förhållningssätt beskrivs och ger oss gemensamma värderingar att utgå ifrån. Delaktighet bidrar till 

bättre kvalitet för karlstadsborna och bättre arbetsmiljö för oss alla. 

Flera förvaltningar och Suntarbetsliv1 samarbetar i projekt för att kartlägga och stärka friskfaktorer 

med målsättning att skapa friska och attraktiva arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. 

 
1 Suntarbetsliv består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som 2012 tillsammans bildade organisationen 

med uppdraget att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn 
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Översikt indikatorer 

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Ledarindex 0-100 74 - 75 - 78 

   varav kvinnor 74 - 76 - 78 

   varav män 73 - 73 - 70 

Medarbetarindex 0-100 79 - 81 - 81 

  varav kvinnor 80 - 82 - 82 

  varav män 76 - 77 - 78 

HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) 0-100 79 - 81 - 82 

  varav kvinnor 81 - 83 - 83 

  varav män 78 - 78 - 79 

 

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Andel anställda utrikes födda, balanstal 0,7 0,8 0,8 0,8 - 

Könsfördelning bland kommunens chefer, andel kvinnor - - 61,0 63,9 64,7 

Könsfördelning bland kommunens chefer, andel män - - 39,0 36,1 35,3 

 

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade 
arbetstiden 

94,0 93,6 93,3 93,4 93,2 

  varav kvinnor 93,3 92,4 92,4 92,5 92,3 

  varav män 96,3 96,2 95,9 96,2 95,7 
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Mål: Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap 

Målbeskrivning: Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap. Goda ledare verkar 

för att tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för att nå uppsatta mål. 

Medarbetaren ska utifrån sin individuella kompetens bidra till att verksamhetens mål uppnås. 

Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer och 

medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med 

god kvalitet. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Indikatorernas utveckling 

Det övergripande målet, Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap, följs upp med 

hjälp av tre indikatorer som är Ledarindex, Medarbetarindex och Hållbart medarbetarengagemang. 

Resultatet mäts i samband med koncernens Ledar- och medarbetarundersökning (LMU) som 

genomförs vartannat år, senaste undersökningen gjordes 2018. 

Indikator 1: Ledarindex  

Ledarindex mäter ”det goda ledarskapet” enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy och är en 

sammanvägning av resultatet av nio frågor som rör planering, utveckling och delaktighet där 

medarbetarna bedömer sina närmaste ledare. Resultatet vägs samman till ett index. 

Diagram 1: Ledarindex, 0-100 

 
Källa: Koncernens Ledar- och medarbetarunderökning, LMU 

Resultatet i underökningen visar på en klar förbättring av ett sedan tidigare högt resultat, som också 

står sig starkt i jämförelse med andra kommuner och arbetsgivare. Skillnaden mellan män och kvinnor 

har minskat och resultatet har förbättrats för båda könen.  

Indikator 2: Medarbetarindex 

Medarbetarindex mäter ”det goda medarbetarskapet” med hjälp av medarbetarnas egen bedömning av 

sitt engagemang, sin delaktighet och sin utvecklingsförmåga. Indexet är sammanvägt från resultatet av 

elva frågor. 
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Diagram 2: Medarbetarindex 0-100 

 

 Källa: Koncernens Ledar- och medarbetarunderökning, LMU 

Resultatet är stabilt och bra sedan förra mätningen, med en liten förbättring för män vilket också 

innebär att skillnaden mellan kvinnor och män har minskat något. Även här ligger vi bra till i 

jämförelse med andra arbetsgivare. Högst resultat inom koncernen har Mariebergsskogen AB med ett 

index på 90, följda av arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och 

vård- och omsorgsförvaltningen som alla har index 82. Störst skillnad mellan mätningarna 2016 och 

2018 har Mariebergsskogen AB som höjt sig tre punkter och stadsbyggnadsförvaltningen som sänkt 

sig tre punkter. 

Indikator 3: Hållbart medarbetarengagemang  

Indexet för medarbetarengagemang mäts med hjälp av nio frågor som ställs i LMU-undersökningen 

och resultatet vägs samman till ett index för hela koncernen.  

 

Diagram 3: Hållbart medarbetarengagemang, HME, index 0-100 

 
 
Källa: Koncernens ledar- och medarbetarundersökning, LMU 

Det kan konstateras att Karlstads HME-resultat har förbättrats med en stabil och positiv utveckling de 

senaste mätningsåren. Medelvärdet vad gäller totalindex, HME för samtliga deltagande kommuner är 

79, vilket innebär att Karlstad med index 82 ligger tre punkter högre. Bryter man ner totalindex på kön 

så finner man än större skillnad, kvinnor i Karlstad har index 83 jämfört med snittet för kvinnor i 

Sverige som är 79. 

På första plats bland Sveriges kommuner ligger Falköpings kommun med totalindex 86, men om man 

enbart jämför med kommuner som har fler än 50 000 invånare så är det Karlstad som har det högsta 
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värdet. Karlstad utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap, med ett index som ligger fem punkter över 

medel. 

Tittar man närmare på koncernens resultat så noteras störst förändring av HME-index från 2016 till 

2018 års mätning hos kultur- och fritidsverksamheten som sänkt sitt HME-index med fyra punkter, 

dock har de fortfarande ett högt resultat (förändring från 86 till 82). 

Analys och åtgärder 

Koncernen Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för ett bra ledar- och 

medarbetarskap. I vår ledar- och medarbetarunderökning har vi mycket höga resultat men för att 

behålla och förbättra krävs fortsatt arbete med bland annat utveckling av arbetssätt och ett ökat 

samarbete inom koncernen. Som en del i utvecklingsarbetet inom HR-området har en 

koncernövergripande verksamhetsplan arbetats fram som tydliggör uppdrag, roller och fokusområden 

för koncernen att jobba vidare med. Den gemensamma verksamhetsplanen bidrar till att koncernen 

driver ett enhetligt arbete med arbetsgivarfrågor och det blir lättare att samverka kring frågor som är 

aktuella. Viktiga ledstjärnor för HR-området är att underlätta för chefer och bidra till hållbart ledar- 

och medarbetarskap. 

Ledarskap 

För att nå koncernens uppsatta mål ställs stora krav på ledarskapet när det gäller engagemang, kunskap 

och förmåga att leda utvecklingen. För att ha en gemensam grund för vad ledarskap i koncernen 

innebär genomgår alla nya chefer utbildningen ”Ledarskap i Karlstads kommun”. Utbildningen 

utvecklas löpande för att anpassas till ett förändrat behov och framtida utmaningar. Under året har 

också två obligatoriska utbildningsprogram för erfarna chefer införts; Indirekt ledarskap för chefer 

som leder chefer och ett program med fokus på agilt ledarskap och förändringsledning. En annan ny 

utbildning som tagits fram är ”Ledare men inte chef” som bland annat riktar sig till projektledare och 

arbetsledare inom koncernen. Att stärka våra ledare med påbyggnadsutbildningar var ett av de 

insatsområden som togs upp i föregående målanalys och som nu genomförts. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett eget internt chefsprogram som riktar sig till medarbetare som 

idag inte är ledare men som vill utvecklas till att anta en ny roll. Alla deltagare som hittills genomgått 

utbildningen, har anställts som ledare i förvaltningen. Chefers introduktion har också utvecklats och 

förtydligats och ett program har skapats som innehåller olika block. De olika blocken gås systematiskt 

igenom under cirka ett år som introduktionen tar. 

Medarbetarskap och värdegrundsarbete 

Under året har arbetet med medarbetarutveckling fortsatt. En ”verktygslåda” för chefer har tagits fram 

för att de med enkla hjälpmedel ska kunna hålla värdegrundsarbetet levande. Ett väl fungerande 

värdegrundsarbete som är förankrat och utvecklas, är viktigt för att stärka medarbetarnas engagemang 

och upplevelse om koncernens attraktivitet som arbetsgivare. En organisation där medarbetarna ges 

möjlighet att påverka och är delaktiga är också utvecklande för individen och skapar trygghet i 

verksamheten.  

Några exempel från verksamheterna hur man jobbar med värdegrunden; inom vård- och 

omsorgsförvaltningen genomförs ett program för värdegrundsarbete som under 2019 utgår från 

upplevelsen att gå ”i kundens skor” och innehåller tre delar: upplevelse, reflektion och kollegial 

observation. Karlstads Bostads AB har under våren genomfört workshops med alla medarbetare för att 

konkretisera koncernens värdegrund utifrån medarbetarrollen i bolaget. En uppföljning kommer att ske 

där exempel kommer att tas upp vad värdegrunden betyder och hur den tillämpas i vardagen.  

För att stärka engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna har Karlstads Energi AB infört 

visuell målstyrning som på ett konkret och tydligt sätt gör bolagets vision levande. Fem 
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huvudområden är i fokus: medarbetarskapet, ledarskapet, lärande organisation, ett bolag och kund i 

varje led. Metoden synliggör pågående aktiviteter i hela bolaget och medarbetare och ledare deltar 

aktivt i bolagets verksamhetsutveckling. I varje enhet finns det ambassadörer utsedda som 

kontinuerligt sprider arbetssättet och tar tillvara medarbetarnas förslag och förbättringar. Flera av 

bolagets processer har eller håller på att kartläggas vilket bidrar till god struktur och kvalitetssäkring 

av verksamheten. Just nu pågår kartläggning av anställnings- och introduktionsprocessen. En 

personalutvecklingsplan kommer att tas fram under hösten där alla medarbetare kommer att bidra med 

förslag till vad bolaget kan förbättra för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Både centralt i koncernen och i förvaltningar och bolag arbetas det med att förbättra introduktionen för 

nyanställda. Detta är ett viktigt område då en bra introduktion ger en bra grund för att känna 

delaktighet och skapa trygghet för medarbetaren i sin fortsatta anställning. Förbättring av 

introduktionen togs upp som ett insatsområde vid senaste målanalysen och där genomförs nu 

förändringar. För legitimerad personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har man utsedda 

mentorer som har till uppdrag att skapa en hållbar introduktion med målsättningen att minska 

personalomsättningen. Under introduktionsmånaden är den nyanställde frikopplad från ordinarie 

arbetsuppgifter för att kunna fokusera på att komma in i sin nya roll.  

Stannasamtal  

I syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och behålla medarbetare genomförs ”Stanna-samtal”, i 

samband med utvecklingssamtalen, på en del förvaltningar och bolag. Målet är att beskriva vad som 

får anställda att stanna i koncernen och använda underlaget till att sprida positiva upplevelser i 

organisationen och få information om vilka förbättringsområden som finns.  

Några förvaltningar erbjuder alla som slutar att fylla i en avslutsenkät för att undersöka hur de upplevt 

sin anställning och sin arbetsmiljö, även här i syfte att hitta förbättringsåtgärder och vårda de styrkor 

som beskrivs. 

Kompetensförsörjning 

En ökad efterfrågan och konkurrens om arbetskraften i samhället ställer stora krav på koncernen att 

också fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen inom alla 

områden. Med den koncernövergripande handlingsplanen för kompetensförsörjning som grund har 

alla koncernens bolag och förvaltningar tagit fram egna handlingsplaner. Dessa revideras årligen och 

innehåller en rad aktiviteter som syftar till att arbeta proaktivt och strategiskt för att tillgodose 

koncernens behov av arbetskraft och klara välfärdsuppdraget; vård, skola och omsorg. Ett exempel på 

en ny aktivitet i den koncernövergripande planen är att se över möjligheten att på ett mer strukturerat 

sätt ta tillvara senior arbetskraft. 

För att bidra till medarbetarnas utveckling startades under våren 2018 ett projekt ”Intern rörlighet”. 

Inom Intern rörlighet finns två aktiviteter som alla tillsvidareanställda medarbetare kan använda. Dels 

coachsamtal där medarbetaren får träffa en intern coach för att samtala om sina 

utvecklingsmöjligheter, dels den interna intressebanken där medarbetaren kan registrera sig i syfte att 

visa sitt intresse av ett annat arbete inom koncernen. En nyligen gjord utvärdering av Intern rörlighet 

visar att det är mycket uppskattat och en fortsättning är beslutad. 

Med målet att marknadsföra koncernen som arbetsgivare har HR och kommunikationsverksamheten 

fortsatt sitt samarbete genom arbetsgruppen ”Attraktiv arbetsgivare”. Arbetsgruppen arbetar med att 

förstärka arbetsgivarvarumärket och öka attraktiviteten genom att använda olika 

kommunikationskanaler. Bland annat har fokus varit på användandet av sociala kanaler, till exempel 

LinkedIn, vid rekryteringar. Om vi tar nytta av alla medarbetare har vi en potential på 7000 

ambassadörer för organisationen, med sina respektive nätverk som kontaktyta. En konkret insats har 

varit att hålla öppna LinkedInstugor där medarbetare kan få lära sig mera om LinkedIn och hur de gör 
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en tilltalande och professionell profil – då kan personer som är nyfikna på Karlstads kommun som 

arbetsgivare få en bra bild av alla kompetenser som finns här. I år kommer Karlstads kommun för 

första gången upp på topplistorna både på totala antalet följare och antal nya följare det senaste året. 

Instagramkontot ”Karlstads största lag” har lanserats där interna ambassadörer delar med sig av sina 

vardagliga arbetssysslor och sprider arbetsglädje och visar bredden av yrken som finns inom 

koncernen. Detta ökar stoltheten internt och vi får fler ambassadörer för vår verksamhet. 

Vi har fortfarande ett bra sökandeunderlag till många av våra tjänster och vi har ett gott rykte som 

arbetsgivare. Dock har vi redan idag svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper såsom lärare på alla 

nivåer, sjuksköterskor, undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter, ingenjörer inom olika inriktningar 

och vissa specialistkompetenser. Konkurrensen hårdnar och det är viktigt att fortsätta detta medvetna 

arbete och utveckla flexibla rekryteringsprocesser som anpassas efter olika verksamhetsområden.  

För att jobba långsiktigt med kompetensförsörjning behöver unga tidigt få en inblick i vilka 

möjligheter som finns inom våra verksamheter. Koncernen erbjuder praktik för elever i årskurs 8 som 

utvecklas löpande för att göra den mer målgruppsanpassad. Vi deltar på mässor och i projektet 

Arbetsmarknadskunskap i skolan. Samverkan med Universitetets olika utbildningar sker kontinuerligt, 

praktikanter och elever som utför examensarbeten finns i flera av koncernens verksamheter. Det byggs 

upp strategier och strukturer för att ta emot fler praktikanter då detta bedöms som en framgångsfaktor 

för att få fler att intressera sig för koncernen som arbetsgivare.  

Karlstads El- och stadsnät AB och Karlstads Energi AB, har under året deltagit i projektet ”Fler tjejer 

till teknikbranschen” där eleverna i årskurs 8 fått möjlighet att vara på flera teknikföretag under sin 

praovecka. I samarbete med skolutvecklingsprogrammet NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, 

erbjuds elever i yngre åldrar studiebesök där målet är att väcka nyfikenheten för teknikyrken. Att 

erbjuda sommarjobb till unga är också ett led i att marknadsföra koncernen som en framtida 

arbetsgivare.  

Flera av koncernens verksamheter tar emot deltagare från trainee-programmet ”Higher Ambition” som 

genomförs i samarbete med Effect Management, Karlstads universitet, Region Värmland och övriga 

näringslivet. Under cirka ett år ges trainees möjlighet att arbeta i koncernens verksamhet samtidigt 

som de får utbildning och praktik inom områden där de efter avslutat program kan bli anställda. Under 

2018 var första året som programmet genomfördes i Karlstad och då med gott resultat. Av fyra som 

deltog i programmet i koncernen fick tre senare en tillsvidareanställning i kommunen. Programmet 

fortsätter under hösten där flera verksamheter kommer att ta emot trainees. 

En annan del i att klara kompetensförsörjningen är att bredda rekryteringsunderlaget. De interna 

jobbspåren är en kombination av utbildning och yrkeserfarenheter och riktar sig till personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Vilka områden som ingår i jobbspåren bestäms av förvaltningarnas 

rekryteringsbehov och under 2019 är det jobbspåren: lokalvårdare, vikarie-barnskötare, vikarie-vård 

och omsorg och ekonomibiträde som finns. Flera av de som avslutat jobbspåren arbetar nu inom 

koncernen och det har också stimulerat till fortsatta studier. 

Utmaningarna för kompetensförsörjningen inom vårdsektorn är stora och här pågår ett samarbete med 

Värmlands alla kommuner och Region Värmland för att tillsammans arbeta med frågan. Samarbetet 

har bland annat mynnat ut i gemensamma marknadsföringsinsatser, praktik för elever i årskurs åtta där 

de får möjlighet att vara både i kommunen och regionen, jobbgaranti för gymnasieelever som slutför 

vård- och omsorgsprogrammet och introduktionsprogram för nya sjuksköterskor.  

Pilotprojektet ”Ung omsorg” som påbörjades förra året kommer, tack vare det goda resultatet, att 

utökas under 2019. Ung omsorg möjliggör för högstadieungdomar att få det första extrajobbet inom 

vårdboende och servicehus och samtidigt få upp intresset för vårdyrket.  
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Karlstads kommun har högst andel behöriga lärare i hela Sverige enligt Skolverkets statistik ”Bästa 

skola” vilket är ett bra utgångsläge när det gäller tillgång till kompetens. Bedömningen är dock att 

läget kommer att förändras och därför breddas och fördjupas arbetet med strategisk 

kompetensförsörjning inom detta område. Bland annat har två olika barnskötarutbildningar startat för 

att tillgodose behovet av arbetskraft inom förskolan. Samarbete sker med Karlstads universitet kring 

lärarutbildningen, kommunen erbjuder praktik för studenter och till hösten tas en student emot från 

”Teach for Sweden”, TFS, vilket innebär att obehöriga lärare arbetar 80 procent och studerar 20 

procent för att få lärarbehörighet. Barn- och ungdomsförvaltningen och fackliga representanter har 

deltagit på en partsgemensam dag med inriktning mot strategisk kompetensförsörjning och ett fortsatt 

arbete kring detta har initierats. 

Förändrade arbetssätt och rätt användning av tekniken 

Demografi, värderingar och teknologi driver förändringar inom arbetslivet och utvecklingen går fort. 

Färre behöver utföra mer och fler behöver orka arbeta längre. För att klara välfärdsuppdraget krävs 

förändringar i arbetssätt och hur verksamheterna organiseras. Det handlar bland annat om att använda 

tekniken smartare och utnyttja digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper, se över yrkesroller och satsa på kompetensutveckling och omställning.  

En del i förändringsarbetet är att förstå och kartlägga behovet i våra verksamheter för att se vilka 

lösningar som förenklar och får bäst effekt. Processkartläggningar sker på flera områden, bland annat 

har en kartläggning av löneprocessen påbörjats. Ett digitalt stöd som stödjer verksamheten vid 

arbetsskador och tillbud samt vid rehabiliteringsprocessen har införts. 

Karlstads Bostads AB har arbetat med att kartlägga sina verksamhetsprocesser för att tydliggöra hur 

aktiviteter hänger ihop med varandra och hur olika delar i processerna samverkar med varandra. 

Arbetet leder till att upptäcka förbättringsmöjligheter, nå ökad effektivitet, ökad samsyn och högre 

kvalitet i verksamheten. Samtidigt bidrar arbetet till att öka förmågan att förändra sin verksamhet och 

bli mer flexibel.   

Under året har ett digitalt system, Stratsys, införts för att underlätta planering och uppföljning av mål- 

och verksamhetsstyrningen i koncernens alla verksamheter. Det pågår också införande av ett 

beslutsstödsystem, Qlik-sense, som ska underlätta för chefer och medarbetare att följa, analysera och 

utveckla verksamheterna.  Införandet av olika beslutsystem i koncernen leder till nya arbetssätt dock 

är vi i början av en utveckling som behöver fortsätta för att nå de effektiviseringar som systemen 

möjliggör.  

Digitalisering har varit och är ett återkommande tema i olika forum för både chefer och medarbetare 

både avseende kompetensutvecklingsinsatser och hur vi kan samverka och förenkla olika processer 

inom koncernen. Några exempel på digitalisering i verksamheterna är vård- och 

omsorgsförvaltningens arbete med att införa olika digitala lösningar som ska underlätta för 

medarbetare och ledare och samtidigt skapa en bättre upplevelse för kund. Digital teknik skapar 

arbetsmiljöförbättring och förenkling för medarbetare och chefer samtidigt kan vi som arbetsgivare gå 

mot en mer modern organisation och därmed blir mer attraktiva. De tekniska förvaltningarna har 

genomfört en workshop om Internet of things2, i syfte att inspirera medarbetarna att hitta framtida 

smarta lösningar för verksamheten som ska underlätta det dagliga arbetet, ta bort monotona 

arbetsuppgifter och göra arbetena mera attraktiva. 

 
2 Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, 

hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda 

sensorer och datorer. 
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Städservice, inom Serviceavdelningen, har lyckats bra med att förnya sitt arbetssätt, använda ny teknik 

och samtidigt halvera sjukfrånvaron och anpassa verksamheten efter sina ekonomiska förutsättningar. 

Enheten har tillsatt arbetsledare som arbetar nära verksamheten och som är närvarande i vardagen 

vilket skapar trygghet för medarbetarna och avlastning för enhetscheferna.  De nya grupperna har 

cirka 35 till 40 medarbetare och har en grundbemanning som bidrar till stabilitet och ökad kvalitet i 

verksamheten genom att man bland annat stöttar och hjälper varandra vid frånvaro. Arbetsledarna och 

enhetscheferna träffas dagligen och jobbar nära varandra i ett coachande ledarskap. En förutsättning 

för det lyckade arbetssättet har varit att man sedan några år tillbaka är miljö- och kvalitetscertifierade. 

Certifieringarna innebär bland annat att roller och rutiner finns dokumenterade och lättillgängliga i 

verksamhetssystemet vilket bidrar till tydlighet i verksamheten och skapar ”ordning och reda”.  Tack 

vare att alla nu har tillgång till en mobiltelefon bidrar den digitala tekniken till ett effektivt arbetssätt 

då rutiner och arbetsbeskrivningar alltid finns tillgängliga.  

Utmaningar 

Välfärdens verksamheter förändras, kundernas behov ökar, ett vikande rekryteringsunderlag och en snabb 

teknik- och kunskapsutveckling ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare. Samtidigt som 

många medarbetare går i pension och antalet personer i arbetsför ålder minskar ökar antalet barn och 

äldre, det vill säga grupper i stora behov av välfärdstjänster. Vi ser här att kompetensförsörjning är en 

riskfaktor som alla förvaltningar och bolag tar upp som den största utmaningen. Vi måste ligga i 

framkant för att vara en attraktiv arbetsgivare som når upp till de förväntningar som både nuvarande 

medarbetare och den nya generationen - våra framtida medarbetare har. Det kräver ett fortsatt 

offensivt arbete med att attrahera, engagera och utveckla medarbetare och chefer. 

Viktiga fokusområden framåt: 

1. Skapa förutsättningar för ledarskapet 

Attrahera och behålla kompetenta chefer och ge dem förutsättningar för att löpande arbeta med 

medarbetarskapet och värdegrundsarbetet som skapar en stabil grund för en bra 

verksamhetsutveckling. 

2. Förändra arbetssätt  

Vi behöver rusta oss för att klara övergången till förändrade arbetssätt och använda tekniken rätt. 

Utveckling av digitala arbetssätt och hjälpmedel är en möjliggörare som vi behöver vara öppna och 

motiverade inför och som kan underlätta för både ledare och medarbetare om det används på rätt sätt. 

Det kräver dock att vi kartlägger behoven och att vi inför nyheter i den takt som organisationen har 

kraft för så att effekten blir den vi söker. 

3. Rätt kompetens till rätt uppgift  

Då behoven från vår omvärld förändras behöver vi ha fortsatt fokus på att använda kompetenser på 

nya sätt. Det kan innebära förskjutning av arbetsuppgifter och formande av nya typer av befattningar 

vilket gör att möjligheterna till ett livslångt lärande och kompetens- och karriärväxling blir viktigare än 

någonsin.  
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Mål: Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Målbeskrivning: Karlstads kommun ska arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald och för att 

förhindra diskriminering inom vår organisation. Det handlar om att skapa lika villkor för alla. Det är 

även ett sätt att bidra till en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till 

att säkerställa framtida kompetens. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 5. Jämställdhet 

Indikatorernas utveckling 

Det övergripande målet Karlstad ska arbeta för jämställdhet och mångfald följs upp med hjälp av två 

indikatorer: andel anställda som är utrikesfödda och könsfördelning bland kommunens chefer. 

Indikator 1: Andel anställda utrikes födda, balanstal 

Denna indikator är ett balanstal som visar andel utrikes födda i åldern 18–64 år bland koncernens 

anställda. Ett tal högre än 1,0 visar på högre andel utrikes födda bland koncernens anställda än bland 

kommunens befolkning och ett tal lägre än 1,0 visar på en lägre andel utrikes födda bland koncernens 

anställda än bland kommunens befolkning. Resultatet för 2018 har inte levererats från källan, SCB, 

ännu.  

Indikatorn är utvald för att göra en mätning av måluppfyllelse inom begreppet mångfald och vårt 

värde ligger på 0,8, alltså har vi lägre andel utrikes födda i vår verksamhet i förhållande till andelen av 

kommunens befolkning. I förhållande till länet har vi ett något bättre balanstal och i förhållande till 

våra jämförelsekommuner ligger vi på samma nivå som de flesta. Det är bara Luleå som har ett högre 

värde. I senaste Ledar- och medarbetarundersökningen svarade koncernens medarbetare på påståendet: 

”På min arbetsplats beaktar vi mångfaldsfrågor i vårt arbete”. 70 procent gav då ett positivt svar och 

medelvärdet, på en skala från 1 till 5, var 4,2 vilket är ett bra resultat. Dock är inte innebörden av 

mångfald definierad i frågan som ställs i undersökningen vilket skulle behövas för att öka tydligheten i 

mätningen. 

Diagram 4: Andel anställda utrikes födda, balanstal 

 

Källa: Kolada 

 

 

 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2013 2014 2015 2016 2017



 

13 

Indikator 2: Könsfördelning bland kommunens chefer 

Denna indikator visar fördelningen mellan kvinnor och män bland koncernens chefer. Målvärdet är att 

sträva mot en fördelning mellan 40 och 60 procent av vardera kön. 

 

Diagram 5: Könsfördelning bland kommunens chefer, andel kvinnor och män 

 

Källa: Karlstads kommun 

Som diagrammet ovan visar har könsfördelningen bland chefer utvecklats i oönskad riktning, då 

resultatet ligger utanför målvärdet om en 60/40-fördelning och skillnaden har dessutom ökat sedan 

förra mätningen. Kommunen har tidigare haft inriktningen att könsfördelningen bland chefer ska 

spegla könsfördelningen bland medarbetare, som till övervägande del är kvinnor. Detta mål togs dock 

bort då det går emot diskrimineringslagstiftningen. 

Könsfördelningen i organisationen som helhet, det vill säga samtliga medarbetare och inte enbart 

chefer, är 78 procent kvinnor och 22 procent män. Denna fördelning har varit relativt konstant under 

lång tid. Jämnast könsfördelning bland medarbetarna har teknik- och fastighetsförvaltningen, medan 

gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har en bra 

könsfördelning på chefsnivå. 

När det gäller chefers organisatoriska förutsättningar råder det ojämlika villkor på såväl nationell nivå 

som i koncernen. Inom traditionellt kvinnodominerade branscher, som exempelvis vård och omsorg, 

skola, barnomsorg, kost och städ har man generellt fler antal medarbetare per chef än i traditionellt 

mansdominerade branscher. Vid senaste mätningstillfället var det 75 chefer som hade fler än 30 

medarbetare och det är framförallt inom barn och utbildningsförvaltningen samt inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. Ett medvetet och aktivt arbete pågår inom båda förvaltningarna för att minska 

antalet och skapa mer jämlika organisatoriska förutsättningar. Målet är att på sikt nå riktvärdet på 30 

medarbetare per chef. 

I 2018 års ledar- och medarbetarundersökning ställdes frågan: ”På min arbetsplats beaktar vi 

jämställdhetsfrågor i vårt arbete”. 70 procent av koncernens medarbetare anser att man gör detta, och 

ger kommunen betyg 4,2 på en femgradig skala. Det är ett högt resultat som också har ökat något från 

förra mätningen år 2016. Frågan följs dock inte av någon förklaring till vad som avses med 

”jämställdhetsfrågor” utan det stod fritt för respondenten att tolka. 
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Analys och åtgärder 

Koncernen Karlstads kommun ska arbeta för att jämställdhet och mångfald råder i våra verksamheter 

och ständigt arbete pågår här för att förhindra all form av diskriminering och välkomna medarbetare 

med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet och mångfald ingår som en modul i 

ledarskapsprogrammet, LKK3, för nyanställda chefer där man får en gemensam grund för fortsatt 

arbete och utveckling inom området. Att arbeta aktivt med och främja jämlikhet hjälper oss att nå våra 

mål och det är samtliga medarbetares ansvar att delta i detta arbete. En reviderad och sammanslagen 

policy för jämställdhet och mångfald, ”Vi gillar olika”, har tagits fram som betonar vikten av att ta 

tillvara de resurser som olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund tillför verksamheterna. 

Utbildning 

Ett viktigt område är att öka kunskapen och handlingskraften inom områdena jämställdhet och 

mångfald för att främja en inkluderande arbetsmiljö och stärka förmågan att bemöta alla professionellt 

och likvärdigt. En utbildning i normkritik har tagits fram inom koncernen som alla chefer genomför 

med sina medarbetare. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om hur våra invanda normer 

påverkar vårt tänkande i vardagen och hur vi kan förändra det. En utbildning om kränkande 

särbehandling/sexuella trakasserier håller på att tas fram och som ska genomföras på samma sätt. 

Ett arbete pågår med att ta fram konkreta handlingsplaner för tillämpning av de koncernövergripande 

riktlinjerna för diskrimineringsarbetet. 

För att bryta invanda mönster och utjämna mans- eller kvinnodominerade yrken är det viktigt att tidigt 

i barns och ungas uppväxt och skolgång visa upp koncernens yrken och vilka möjligheter som finns. 

Bland annat görs detta löpande vid studiebesök, jobbmässor och praktik i årskurs 8 och 9. 

En åtgärd som också diskuteras för att ge förutsättningar för en jämnare könsfördelning på chefsnivå 

är att lägga in könsaspekten som en parameter när medarbetare väljs ut till interna 

utvecklingsprogram, såsom PIL-programmet4. 

Kommunikation 

Under senaste året har kommunikationsinsatser samordnats i koncernen kring invandring och 

integration och en plan har tagits fram för att koncernen ska bli ännu bättre på att kommunicera 

jämlikt. Som exempel har biblioteket deltagit i projektet ”schyst bibliotek” som handlar om medveten, 

jämlik och inkluderande kommunikation. Projektet resulterade i en handbok som ska vara till hjälp i 

intern och extern kommunikation, som också bidrar till att vi når målen om jämställdhet och mångfald.  

En utbildning för alla kommunikatörer har arrangerats tillsammans med Genusfotografen som 

handlade om normkritisk kommunikation. Nu tas nya profilbilder fram som ska genomsyras av ett 

normkritiskt perspektiv och ska används i kommunens kommunikationskanaler. 

Lönekartläggning- och arbetsvärderingsverktyg 

Ett nytt lönekartläggnings- och arbetsvärderingsverktyg har implementerats i koncernen under 2018 

som är till hjälp för förvaltningar och bolag att analysera om lönebilden är korrekt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och i enlighet med diskrimineringslagens intentioner. Utifrån detta har 

samtliga befattningsgrupper arbetsvärderats och kvinnors och mäns löner har kartlagts inför 

löneöversynen. Lönekartläggning genomförs numera årligen och inga osakliga löneskillnader hittades 

i analysen som gjordes under 2018. 

 
3 LKK, ledarskap i Karlstads kommun 
4 PIL,Program för intern ledarförsörjning 
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Rekrytering 

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av ett öppet och respektfullt klimat där vi arbetar för att skapa 

medvetenhet om och kompetens för jämlik rekrytering. Inom flera förvaltningar gjordes under 2018 

kontroll av i vilken mån det finns risk för diskriminering i rekryteringsprocessen. Kontrollen påvisade 

en mycket liten risk för diskriminering om den rekryteringsprocess som finns antagen i koncernen 

följs. Flera förvaltningar har också sett över hur platsannonser utformas med syfte att öppna upp och 

inte exkludera någon från att söka de utannonserade tjänsterna. För att marknadsföra våra yrken finns 

utsedda ambassadörer från olika verksamheter som syns i våra rekryteringsannonser. Nytt för i år är att 

bilderna kommer att fokusera på olika yrkesområden med syfte att visa mångfalden bland våra 

kollegors kompetenser. För att möta vårt framtida rekryteringsbehov lyfts brist-/framtidsyrken särskilt 

fram. 

Vid nyrekryteringar tas mångfalds- och jämställdhetsperspektiven i beaktande. Detta arbete har på 

vissa arbetsplatser varit mycket framgångsrikt och inom flera förvaltningar och bolag efterfrågas 

kompetens inom olika språkgrupper och kulturer för att bättre tillgodose våra kunders behov. Hösten 

2019 startas en barnskötarutbildning som i första hand riktar sig till nya svenskar. Det finns ett stort 

behov av mångfald inom förskolan och detta är ett sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 

för denna målgrupp. 

Vård- och omsorgsyrket blir allt mer komplext och ställer allt större krav på att medarbetaren kan 

dokumentera, ta till sig information och lära nytt. Det finns idag många personer som av olika 

anledningar inte har tillräcklig kompetens för att börja arbeta inom yrket, däribland utrikesfödda. Det 

finns också stora utmaningar i att skapa jämnare könsfördelning. För att på sikt skapa en jämnare 

könsfördelning krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete som innefattar att tidigt bryta normer och 

mönster. Som ett sätt att hantera detta har MiVo-projeket5 genomförts. Projektets syfte är att väcka 

intresse för vård- och omsorgsyrket och locka fler män till vården. Syftet är också att genom praktik 

och teori, snabba upp vägen till behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. Ungdomarna som 

deltog i projektet har dock inte nått behörighet för att läsa nationella program på gymnasieskolan. 

Huruvida de i framtiden kommer att bli våra medarbetare är svårt att säga.  

Karlstad Bostads AB har tagit emot språk- och yrkespraktikanter under 2018 och fortsätter erbjuda 

detta. Utvärderingen visar att de är mycket nöjda med sin praktik och att de upplever att de utvecklats i 

det svenska språket samt fått en god insyn i hur det fungerar på en svensk arbetsplats. Några kommer 

att få anställning under sommaren. Målsättningen med arbetet är att på sikt öka andelen anställda med 

utomnordisk bakgrund.  

Utmaningar 

1. Öka mångfald i flera perspektiv  

En utmaning är att utöka andelen anställda med utrikes bakgrund och även i övrigt öka mångfalden 

genom att exempelvis anställa personer med funktionsvariationer. En svårighet är också att få sökande 

som både matchar kravprofilen och som breddar mångfalden. För att på sikt skapa en jämnare 

könsfördelning och öka mångfalden krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete som innefattar att tidigt 

bryta normer och mönster. Ett led i detta arbete kan vara att möta elever i låg- och  mellanstadiet för 

att presentera olika yrken och därmed bidra till att förändra invanda mönster och normer. 

Inom flera yrken märks också saknad av validerade utbildningar som skulle kunna påskynda 

möjligheten för nya svenskar att etablera sig på arbetsmarknaden. Avsaknaden av handlingar som 

styrker utbildning hos nya svenskar och legitimations- och utbildningskrav är också exkluderande.  

 

 
5 MiVo, Mångfald inom vård och omsorg 
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2. Minska könssegregerade arbetsplatser 

Vissa yrken är mans- respektive kvinnodominerade där det idag är svårt att få en mer jämn 

könsfördelning, att få fler sökanden av det underrepresenterade könet och att bryta invanda mönster. 

Förskola, vård och omsorg och tekniska yrken är exempel på yrkesgrupper där könsfördelningen är 

ojämn och där det krävs insatser för att utjämna skillnaderna.  
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Mål: Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Målbeskrivning: Karlstads kommun ska ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att 

främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som 

inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och 

ansvar. Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; 

socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden 

Det övergripande målet Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö mäts med hjälp av indikatorn: 

Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden. Frisktalet i koncernen har minskat från 

2017 till 2018 och ligger nu på 93,2 % där bolagen generellt har ett högre frisktal och en mer stabil 

frisknärvaro än kommunen i övrigt.  

Indikator 2014 2015  2016 2017 2018 

Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade 
arbetstiden 

94,0 93,6 93,3 93,4 93,2 

Frisktal, kvinnor 93,3 92,5 92,4 92,5 92,3 

Frisktal, män 96,3 96,2 95,9 96,2 95,7 

 

För den omvända indikatorn, sjuktalet, har kvinnor fortfarande ett betydligt högre sjuktal än män, 

medan männens sjuktal ökar mer från 2017 till 2018. Ser vi på sjuktalet indelat i åldersintervall sker 

ett trendbrott på såväl nationell nivå som i kommunen där unga kvinnor nu har den högsta 

sjukfrånvaron. Samtidigt har unga män den lägsta sjukfrånvaron. 

Diagram 6: Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per förvaltning/bolag med över 50 medarbetare 

 
Källa: Kolada 2018,  
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Diagram 7: Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid fördelat i åldersgrupper 

 

Källa: Kolada 

 

2018 uppgick kommunens sjuklönekostnader till drygt 54 miljoner kronor och i genomsnitt var 

medarbetare i Karlstads kommun sjukskrivna 20,6 dagar per år, vilket var 0,5 dag mer än 2017. 

Sjuklönekostnaderna motsvarade 2,08 procent av kommunens totala bruttolön och har sedan 2017 

stigit med 0,11 procentenheter.  

Bland Karlstads jämförelsekommuner har Örebro och Sundsvall högre sjukfrånvaro än Karlstad och i 

jämförelse med kommunerna i Värmland har flertalet kommuner lägre sjukfrånvaro än Karlstad.  

Analys och åtgärder 

För att lyckas med koncernens uppdrag är det av stor betydelse att vår arbetsmiljö har en positiv och 

värdefull påverkan på alla som arbetar i koncernen och att vi medvetet arbetar med att utveckla 

förutsättningar och villkor för en god och hållbar arbetsmiljö. Utgångspunkten är att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska utgå från arbetsplatsen och omfatta alla aspekter av arbetsmiljö; organisatoriskt, 

socialt och fysiskt. Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och systematiskt i nära anslutning till det dagliga 

arbetet och medarbetarnas röster och initiativ för att förbättra arbetsmiljön beaktas eftersom den som 

utför arbetet har kunskap om hur det kan utvecklas. Delaktighet bidrar till bättre kvalitet för 

Karlstadborna och bättre arbetsmiljö för oss alla. En koncerngemensam arbetsmiljöpolicy har tagits 

fram där detta förhållnings- och arbetssätt beskrivs för att ha en gemensam värdering att utgå från. 

För att stärka medarbetarskapet och skapa förutsättningar för chefer att utveckla det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har en rad olika åtgärder och aktiviteter genomförts under året. 

Samverkan  

Samverkanssystemet i koncernen utgår från tre nivåer - dialog mellan medarbetare och chef, på 

arbetsplatsen samt med de fackliga arbetstagarorganisationerna. God dialog på samtliga nivåer är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Här sker kontinuerligt utvecklingssamtal, 

arbetsplatsträffar, APT, och möten med samverkansgrupper. Syftet med samverkan är att delge 

varandra information, utbyta erfarenheter och perspektiv, förankra förslag och tillsammans se på 

utmaningar kopplat till att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god och hållbar arbetsmiljö inom 

koncernen. Under året har ett nytt samverkansavtal för koncernen arbetats fram av en partsgemensam 

arbetsgrupp. Fokus i det nya samverkansavtalet är kopplingen mellan arbetsmiljö, 

verksamhetsutveckling och samverkan. Varje förvaltning och bolag arbetar under 2019 med att ta fram 

tillämpningar som beskriver hur de tillsammans ska arbeta för att uppnå intentionerna i det nya avtalet. 
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Främjande och förebyggande åtgärder samt stödsystem 

Vid signaler om att någon riskeras att skadas eller må dåligt behöver vi agera snabbt och förbygga 

olyckor och ohälsa. Majoriteten av alla långtidssjukskrivningar har föregåtts av upprepad 

korttidssjukfrånvaro. Omtankessamtal är därför en ny rutin som införts där chefer särskilt 

uppmärksammar medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Genom samtalen ska signaler på ohälsa 

kunna fångas upp systematiskt i ett tidigt skede. Därmed förbättras möjligheten till att förebygga 

olyckor och ohälsa. 

Under 2019 har ett personalstödsprogram införts där medarbetare erbjuds att anonymt över telefon få 

externt stöd med olika problem – privata eller arbetsrelaterade. Det kan till exempel gälla juridiska 

frågor, ekonomi, relationer, ångest, separationer eller missbruk. Företagshälsovården har genom ny 

upphandling fått ett förändrat uppdrag med bland annat större fokus på förebyggande aktiviteter. 

Många chefer har under året genomgått koncernens arbetsmiljöutbildning -BAM-utbildning6. Genom 

BAM-utbildningen får chefer kunskap om bland annat grunderna i arbetsmiljöarbete, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, tolka tidiga signaler på ohälsa, vad som skapar friska arbetsplatser och hur 

arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan på arbetsplatsnivå. 

För att så tidigt som möjligt upptäcka signaler om ohälsa krävs god struktur och systematiska 

processer. Flera förvaltningar samarbetar i ett projekt tillsammans med Suntarbetsliv. Projektet syftar 

till att kartlägga och stärka organisatoriska friskfaktorer och målsättningen är att skapa friska och 

attraktiva arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. Som ett led i arbetet och stödja förvaltningar i 

att utveckla arbetet med organisatoriska friskfaktorer har kommunledningskontoret avsatt 700 000 

SEK via Miljonkontot7 där förvaltningarna kan ansöka om medel för insatser de vill göra. Samtliga 

medel kommer att betalas ut till bland annat föreläsningar om friskfaktorer, handledning, 

ledningsgruppsutveckling och chefsutbildningar om hållbart arbetsliv. Ett gott exempel från 

verksamheten är Gymnasieförvaltningens lyckade arbete med att sänka sjukfrånvaron inom 

måltidsverksamheten genom projektet Hälsolyftet. Projektets syfte var att hitta friskfaktorer och 

genomfördes i samarbete med måltidsverksamheten, idrottsgymnasiet, HR, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och Suntarbetsliv. Effekten av satsningen ses i minskade sjuktal, från 13,4 procent 

till 8,6 procent, och ett bättre mående inom verksamheten. 

Under 2019 införs stödsystemen IA8 och HälsoSAM9. IA är ett tillbud- och olycksrapporteringssystem 

som underlättar anmälan, utredning och uppföljning av incidenter. Genom att öka 

användarvänligheten vid anmälan av tillbud är förhoppningen att tillbudsrapporteringen ska öka. På så 

vis får arbetsgivaren mer information om var i verksamheten risker finns och har chansen att 

förebygga dem innan olyckor uppstår. Stödsystemet HälsoSAM införs i koncernen för att stödja chefer 

i rehabiliteringsprocessen. Genom HälsoSAM säkerställs en systematisk hantering av rehabiliteringen 

och genomförda åtgärder kan lättare följs upp. 

Inom Karlstads Energi AB sker ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet då det i den senaste 

LMU-undersökningen var ett område som behövde förbättras och systematiseras. Resurser har tillsatts 

och det pågår ett arbete med certifiering som kommer att leda till bättre struktur, dokumentation och 

 
6 BAM är en grundläggande utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud som ger metoder och kunskaper för att 

jobba med arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaravdelningen och företagshälsovården håller i utbildningen. 
7 Miljonkontot är ett gemensamt konto i koncernen med avsatta medel för främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Kontot handläggs av kommunledningskontoret och förvaltningarna kan skicka in ansökningar om medel för insatser. 
8 IA-systemet är koncernens system för rapportering och hantering av tillbud, arbetsskador och övriga skador på 

arbetsplatsen. I kommunen heter systemet KIA, på KBAB heter det FASTIA och på Räddningstjänsten heter det RIA 
9 HälsoSAM, är en modul i personal- och lönesystemet Heroma och ett stöd för chefer i arbetet med att identifiera och 

dokumentera åtgärder för att undvika ohälsa och få sjukskrivna medarbetare tillbaka till arbete. 
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systematik i arbetsmiljöarbetet. Det nya arbetssättet med målstyrning bidrar till större delaktighet i 

bolagets utveckling och leder också till bättre arbetsmiljö. 

Chefers arbetsmiljö 

En förutsättning för god arbetsmiljö på arbetsplatsen är chefers möjlighet till närvaro och möjligheter 

att utföra sitt ledarskap. Ett område som är i fokus under 2019 är chefers arbetssituation och vad som 

kan göras för att underlätta och bidra till ett hållbart ledarskap. För att skapa ledarskap som är hållbart 

över tid har ett arbete inletts i koncernen med att se över antalet medarbetare per chef. I beslutet om 

strategisk plan och budget 2020-2022 fick Kommunledningskontoret ett uppdrag att tillsammans med 

berörda förvaltningar och bolag ta fram en plan för att på sikt nå ett övre riktvärde på 30 medarbetare 

per chef. Återrapportering ska ske till Kommunledningsutskottet i mars 2020.  

Påverka arbetstider 

Möjlighet att påverka sin arbetstid är också en bidragande faktor till att uppleva god arbetsmiljö. Inom 

Vård- och omsorgsförvaltningen görs en översyn av arbetstidsmodeller och schemaläggningen med 

fokus på schema utifrån arbetsmiljölag, arbetstidslag och resursanvändning. Det är dock alltid kundens 

behov som styr hur arbetstider ska förläggas. 

Inom skolan har ett arbete inletts tillsammans med lärarfacken där vi ser över ett alternativt 

arbetstidsavtal för några av lärarkategorierna. Avtalet är ett semesteravtal och bygger på 40 

timmarsvecka. En lägeskoll ur ett arbetsmiljöperspektiv kommer att genomföras för berörda 

medarbetare under våren 2019 och planeras följas upp våren 2020 för utvärdering av avtalet. 

Utmaningar 

1. Fortsatt stort fokus på främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete  

Arbetet inom offentlig sektor genomgår stora och snabba förändringar. Ökade krav på välfärdstjänster, 

den tekniska utvecklingen och konkurrens om arbetskraften är stora utmaningar. För att hantera 

utmaningarna är arbetsmiljön en avgörande faktor. Med en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö 

ökar vi möjligheten att rekrytera och behålla rätt kompetens. Fokus behöver därför vara att utveckla 

arbetsmiljön och frisktalet i koncernen. För att göra det behöver förståelsen öka vad avser effekten av 

främjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser. Arbetsmiljöarbete behöver kopplas närmare ihop 

med verksamhetens utveckling.  

2. Skapa förutsättningar för ledarskapet  

En förutsättning för att vi ska ha en god och hållbar arbetsmiljö är att vi har chefer som har 

förutsättningar att utföra sitt ledarskap och klarar att hantera alla arbetsmiljöfrågor – organisatoriska, 

sociala och fysiska. Många chefer har idag för många medarbetare att ansvara för och en så hög 

arbetsbelastning att det försvårar möjligheten att vara närvarande i vardagen och uppmärksamma 

medarbetarnas arbetssituation och mående. Den digitala utvecklingen, kan här, genom bland annat 

stödsystem, vara till hjälp för att avlasta och effektivisera administration och dokumentation i 

ledaruppdraget.  

3. Digital och föränderlig arbetsmiljö  

När digitaliseringen i arbetslivet går allt fortare ställs högre krav på kompetensutveckling, livslångt 

lärande och omställning. Även om medarbetare i kommunal sektor generellt upplever att deras arbete 

är meningsfullt och stimulerande, kan den höga förändringstakten, kravet på digital kompetens och 

nya arbetssätt skapa stress och risker i arbetsmiljön. För att möta utmaningarna behöver alla arbeta 

tillsammans i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att utveckla arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet är 

en del av verksamhetsutvecklingen som behöver prioriteras kontinuerligt.  

Digitaliseringen är och kommer att vara till stor nytta när kravet på välfärdstjänster ökar, men det är 

också en utmaning att utveckla stödsystem, organisation och kompetens i snabb takt och samtidigt 

säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö. 


