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Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021
Förvaltningen har arbetat enligt rutin och följt upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet på enhets- och avdelningsnivå under oktober
månad. HR-enheten har skickat ut två webbenkäter, en till
enhetschefer och en till avdelningschefer och samtliga har svarat på
enkäten.
Likt föregående år har uppföljning av inrapporterade incidenter i
IA-systemet varit inkluderade i enkäten. Frågorna i enkäten har
uppdaterats utifrån den nya samverkansöverenskommelsen och från
slutsatser som dragits i och med Arbetsmiljöverkets inspektion vid
förvaltningen. Enkäten har därför kompletterats med fler frågor
kring utförande av skyddsrond, chefers kunskaper inom arbetsmiljö,
genomförandet av riskbedömningar, företagshälsovård och rutiner
för systematiskt arbetsmiljöarbete.
På avdelningsnivå visar resultatet att de skyddsronder som
genomförs i förskolan inte omfattar rektorns arbetsmiljö och att det
finns behov av att tydliggöra arbetsmiljöarbetet som rör skolledare
och stab. En av avdelningarna ser också att det alltid går att bli
bättre på att skapa och följa upp åtgärder mer systematiskt i
samband med riskbedömningar. I övrigt visar uppföljningen att
avdelningarna har god kännedom och bra rutiner för att arbeta aktivt
med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan.
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På enhetsnivå visar resultatet att många enheter inte kunnat ha
hälsosamtal med alla medarbetare som varit frånvarande mer än 4
gånger. Detta beror på pandemin och den ökade sjukfrånvaro som
kommit i och med covid-19. Det finns större möjligheter att återgå
till rutinen med hälsosamtal när smitta och effekterna av pandemin
avtar. Resultatet visar också att enheterna planerar åtgärder inom de
områden där de finns behov, exempelvis som att ta stöd av HR för
att säkerställa kunskap om IA-rapportering inom enheten.
På frågan om det är en viss typ av olyckor som förekommer på
enheten svarar socialtjänstens utförare att det förekommer flest
incidenter kopplat till hot och våld. Inom förskolan är incidenter
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med förskolebarn mest förekommande. Även fält- och
fritidsenheten har många incidenter som inte rör deras egna
medarbetare utan främst besökare. En enhet nämner att det ibland är
svårt att bedöma allvarlighetsgraden i tillbud och om de ska
anmälas vidare till försäkringskassan.
Alla enheter och avdelningar har svarat att de har fungerade rutiner
för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att APT hålls och
att företagshälsovården används vid behov. Alla enheter och
avdelningar har också genomfört arbetsmiljörond för 2021.
Utifrån de årliga uppföljningarna kan vi dra slutsatsen att
förvaltningens verksamheter har arbetat aktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet under 2021. Uppföljningen blir en del av arbetet
eftersom den hjälper till att identifiera vilka områden som fungerar
bra och vad som behöver utvecklas. Enhetschefer och
avdelningschefer uppmanas också att gå igenom resultatet av
uppföljningen i sin samverkansgrupp.
Till kommande år kan frågorna i enkäten fortsätta uppdateras,
utvecklas och rensas för att ge en så god överblick som möjligt över
arbetsmiljöarbetet på förvaltningen.
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