1. Systemuppföljning av SAM - 2020 (Funktionsstödsnämnden)
Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning
Bedömni
ng av
system
för SAM

Tillfredsställa
nde

Sammanfattande kommentar

Förbättringsomr
åde SAM

Identifierade
förbättringar kommun

Systemuppfölj
ning per
område

Förbättra kopplingen mellan
arbetsmiljöarbete och
verksamhetsutveckling genom
att:

Samverkan
Uppgiftsfördelni
ng
Uppgiftsfördelni
ng och
kunskaper
Arbetstagarnas
kunskaper
Undersökning
och
riskbedömning
Utred ohälsa,
olycksfall och
tillbud
Uppföljning av
åtgärder

Identifierade
förbättringsbehov
som avser den
kommungemensam
ma
arbetsmiljöprocess
en:
I Nya Komin upplevs
det svårt att hitta och
även att få tillgång till
relevant information
och stöddokument.
Information kan även
vara olika utifrån om
man söker ifrån
rollen chef eller rollen
medarbetare.
Rutiner
Förtydligande om
och rutin för
regelbunden
undersökning av
arbetsmiljön.
Utred ohälsa,
olycksfall och
tillbud
Systemet Agera för
utredning av
arbetsskador och
tillbud upplevs inte
stödjande.
Uppföljning av
SAM-arbetet
Önskemål om
digitalisering och
systematisering av
arbetsmiljöarbetet på

4 § Samverkan

4

5§
Arbetsmiljöpoli
cy

4

5 § Rutiner

4

6§
Uppgiftsfördeln
ing

4

Det har framkommit
behov av stöd till
chefer avseende
fördelning av
arbetsuppgifter med
arbetsmijlöansvar.
(Funktionsstödsnämn
den)

6§
Uppgiftsfördeln
ing och
kunskaper

3

Det har framkommit
behov av stöd till
chefer avseende
fördelning av
arbetsuppgifter med
arbetsmijlöansvar.
(Funktionsstödsnämn
den)

7§
Arbetstagarnas
kunskaper

3



Utveckla
utbildningsinsats om
SAM som inbegriper
såväl chef som
medarbetare.



Fortsatt
implementering av
rutin för regelbunden
undersökning och
riskbedömning
innefattande såväl
den fysiska som den
organisatoriska och
sociala arbetsmiljön i
respektive
verksamhet.





Utveckla
skyddskommitténs
arbete till att bli en
fungerande
kommunikativ resurs
i arbetsmiljöarbetet
för
samverkanssystemet
s alla nivåer samt för
att följa effekter av
åtgärder inom
arbetsmiljöområdet.
Stöd till chefer att hur
hantera ansvaret för
arbetsmiljöuppgifter.
Ex digital utbildning i
Lärkan inför
fördelning.

Självskattni
ng

Värd
e

Kommentar

3,95

Det har
frammkommit behov
att det bör finnas
skyddsombud på alla
arbetsplatser.
Utbildningsinsats
fortsätter.
(Funktionsstödsnämn
den)

3,9

2,68

Det har framkommit
behov av ökade
kunskaper om SAM
för medarbetare.

Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande kommentar



Tillitsbaserad ledning
och styrning behöver
få fäste i
organisationen på ett
bättre sätt.
Konkretisera i
förvaltningen vad
tillitsbaserad ledning
och styrning innebär i
funktionsstödsförvalt
ningen. Innebörden
behöver emanera ur
verksamheten och
inte vara en top-down
formulerad skrivning.
(Funktionsstödsnämnden)

Förbättringsomr
åde SAM

Identifierade
förbättringar kommun

Systemuppfölj
ning per
område

Självskattni
ng

Värd
e

(Funktionsstödsnämn
den)

helhet.

(Funktionsstödsnämn
den)

Kommentar

7§
Arbetstagarnas
kunskaper introduktion
och kännedom

3

3,45

7§
Arbetstagarnas
kunskaper instruktioner

4

3,54

8§
Undersökning
och
riskbedömning

4

3,59

9 § Utreda
ohälsa,
olycksfall och
tillbud

4

3,81

10 § Åtgärder
och
handlingsplan

4

3,68

Det har framkommit
behov att förbättra
introduktion framför
allt för medarbetare
som varit borta
längre period.
(Funktionsstödsnämn
den)

Det har framkommit
behov att öka
kunskapen hos
chefer och
medarbetare om
anmälan och
uppföljning av tillbud
och arbetsskador och
hur detta är en del i
det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
(Funktionsstödsnämn
den)

Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande kommentar

Förbättringsomr
åde SAM

Identifierade
förbättringar kommun

Systemuppfölj
ning per
område

Självskattni
ng

10 §
Uppföljning av
åtgärder

4

11 §
Uppföljning av
SAM-arbetet

3

Värd
e

Kommentar

3,81

Det har framkommit
behov om
förbättringar vad
gäller uppföljning.
(Funktionsstödsnämn
den)
Det finns ett generellt
behov av att förbättra
uppföljningen av att
vidtagna åtgärder
inom
arbetsmiljöområdet
får avsedd effekt.
(Funktionsstödsnämn
den)

12 § Extern
sakkunnig
hjälp

5

5

En förflyttning har
skett från reaktivt till
mera förebyggande
utnyttjande av FHV.
(Funktionsstödsnämn
den)

