1. Systemuppföljning av SAM - 2019 (Funktionsstödsnämnden)
Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning
Bedömni
ng av
system
för SAM

Tillfredsställan
de

Sammanfattande
kommentar

Förbättringsområ
de SAM

Identifierade
förbättringar kommun

Systemuppföljni
ng per område

Självskattni
ng

Värd
e

Funktionsstödsförvaltnin
gen ska ta fram och
implementera:
- Förtydligad rutin för
undersökning och
riskbedömning av den
organisatoriska och
sociala arbetsmiljön
- Kompletterande rutin
för utredning och
uppföljning av
arbetsskador och tillbud
relaterade till hot och
våld samt vid allvarliga
händelser
- Ny rutin för årlig allmän
undersökning och
uppföljning av
arbetsmiljön inklusive
riskbedömning när så är
påkallat
Vidare ska
förvaltningen:
- Erbjuda utbildning och
workshop om
undersökning av
arbetsmiljön samt
riskbedömningar för
chefer och
skyddsombud.
Utbildningen är
obligatorisk för chefer.
- Förbättra
förutsättningarna för
tydlighet kring uppdrag
och roller i alla
verksamheter

Samverkan
Rutiner
Arbetstagarnas
kunskaper
Arbetstagarnas
kunskaper
- introduktion
och kännedom
Arbetstagarnas
kunskaper
- instruktioner
Undersökning
och
riskbedömning
Uppföljning av
åtgärder

Identifierade
förbättringsbehov
som avser den
kommungemensam
ma
arbetsmiljöprocesse
n:
Samverkan
Arbetsmiljöpolicy
Rutiner
Se över dokument i
arbetsmiljöprocessen
så att de bättre
stämmer överens med
terminologin avseende
undersökning av
arbetsmiljön och
riskbedömning samt
förtydligar chefernas
arbete med det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Uppgiftsfördelning
Uppgiftfördelning
och kunskaper
Arbetstagarnas
kunskaper
Arbetstagarnas
kunskaper
- introduktion och
kännedom
Arbetstagarnas
kunskaper
- instruktioner
Undersökning och
riskbedömning

4 § Samverkan

4

4

5§
Arbetsmiljöpolic
y

4

4

5 § Rutiner

4

4

6§
Uppgiftsfördelni
ng

4

4

6§
Uppgiftsfördelni
ng och
kunskaper

4

4

7§
Arbetstagarnas
kunskaper

4

4

7§
Arbetstagarnas
kunskaper
- introduktion
och kännedom

4

4

Kommentar

Det har framkommit
behov att förbättra att
protokoll publiceras
enligt rutin.
Det har framkommit
behov om att det bör
finnas skyddsombud
på alla arbetsplatser.
(Funktionsstödsnämnd
en)

Det har framkommit
behov att förbättra
introduktion framför
allt för medarbetare
som varit borta längre
period. Risk att de

Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande
kommentar
- Förbättra dialog och
delaktighet i
utvecklingen av
verksamheten
- Förbättra återkoppling
av utförda
arbetsinsatser
- Regelbundna
återkommande
utbildningsinsatser om
samverkan och
samverkansavtalet
(Funktionsstödsnämnde
n)

Förbättringsområ
de SAM

Identifierade
förbättringar kommun
Utred ohälsa,
olycksfall och tillbud
Åtgärder och
handlingsplan
Uppföljning av
åtgärder
Uppföljning av SAMarbetet
Extern sakkunnig
hjälp
(Funktionsstödsnämnd
en)

Systemuppföljni
ng per område

Självskattni
ng

Värd
e

Kommentar

glöms bort.
Det har framkommit
behov att förbättra
säkerhetsmedvetenhe
t hos medarbetare.
(Funktionsstödsnämnd
en)
7§
Arbetstagarnas
kunskaper
- instruktioner

4

4

8§
Undersökning
och
riskbedömning

4

4

Det har framkommit
behov att förbättra
uppföljning av
riskbedömningar.
(Funktionsstödsnämnd
en)

9 § Utreda
ohälsa,
olycksfall och
tillbud

4

4

Uppföljning av tillbud
och arbetsskador görs
på alla nivåer i
förvaltningen.
(Funktionsstödsnämnd
en)

10 § Åtgärder
och
handlingsplan

4

4

10 § Uppföljning
av åtgärder

3

3

11 § Uppföljning
av SAM-arbetet

4

4

Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande
kommentar

Förbättringsområ
de SAM

Identifierade
förbättringar kommun

Systemuppföljni
ng per område
12 § Extern
sakkunnig hjälp

Självskattni
ng
4

Värd
e
4

Kommentar

