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5. Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019 (SN 2019.117)

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten för socialförvaltningens uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet
(LIMÅ) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen.
Vallentuna kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl
organisatoriskt, socialt och fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar
kontinuerligt med att undersöka, genomföra och åtgärda risker och brister i
arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med inkludering ska
kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.
Denna rapport redovisar socialförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och skyddsombud.

Handlingar
 §44 SN AU Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019
 Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019
 Checklista för årlig uppföljning mall
 Sammanfattande kommentarer av förvaltningens årliga uppföljning av SAM & LIMÅ för 

år 2019
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019 (SN 2019.117)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner rapporten för 
socialförvaltningens uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet
(LIMÅ) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen.
Vallentuna kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl
organisatoriskt, socialt och fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar
kontinuerligt med att undersöka, genomföra och åtgärda risker och brister i
arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med inkludering ska
kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.
Denna rapport redovisar socialförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och skyddsombud.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 2019
 Checklista för årlig uppföljning mall
 Sammanfattande kommentarer av förvaltningens årliga uppföljning av SAM & LIMÅ 

för år 2019
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Tjänsteskrivelse

Årlig uppföljning av SAM & LIMÅ för SF 
2019

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten för socialförvaltningens uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 
2019.

Ärendet i korthet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet
(LIMÅ) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen.
Vallentuna kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl
organisatoriskt, socialt och fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar
kontinuerligt med att undersöka, genomföra och åtgärda risker och brister i
arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med inkludering ska
kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.
Denna rapport redovisar socialförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ
och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och skyddsombud.

Handlingar
Checklista för årlig uppföljning mall

Sammanfattande kommentarer av förvaltningens årliga uppföljning av SAM & LIMÅ 
för 2019

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
CHECKLISTA MED FRÅGOR

Checklista för årlig uppföljning av SAM

Ja Nej Delvis

1. Har arbetsmiljöarbetet skett i samverkan med skyddsombud alt huvudskyddsombud (ev. elevskyddsombud) och 
medarbetare?

2. Har medarbetarna och skyddsombuden medverkat på ett bra sätt i det systematiska arbetsmiljö- och 
likabehandlingsarbetet?

3. Finns det en aktiv arbetsmiljögrupp/skyddskommitté (LAG, VAG)?

3.1     Har den kommungemensamma agendan följts för LAG, VAG?

4. Har arbetsplatsens chefer kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?

5. Har arbetsplatsens chefer kunskaper i hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?

6. Finns en tydlig skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter?
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                                      Ja Nej Delvis

7. Har den kommungemensamma rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandlings- och 
mångfaldsarbetet (LIMÅ) följts?

8. Har nyanställda och inhyrd personal fått introduktion där arbetsmiljö ingår?

9. Undersökts, bedöms och åtgärdas risker fortlöpande både vad gäller den fysiska, sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön?

10. Är arbetstiden förlagd så att hälsorisker minimeras?

11. Vet alla medarbetare vilka arbetsuppgifter de ska utföra och vad som ska prioriteras?

12. Genomförs skriftliga riskbedömning och konsekvensanalys, tillsammans med skyddsombud, inför planerade 
förändringar?

13. Vet alla medarbetare vilka risker samt allvarliga risker som förekommer i deras arbete?

14. Finns det skriftliga instruktioner för arbeten med allvarliga risker (i förekommande fall)?

15. Genomförs riskbedömning för hot och våld på arbetsplatsen?

16. Känner medarbetarna till vilka risker för hot och våld som finns och hur de bör agera i en hot eller våldssituation?

17.   För åtgärder som inte har kunnat genomföras direkt, har det då gjorts skriftliga handlingsplaner?

18.   Har LIMÅ-rond (Likabehandling och mångfalds skyddsrond) och arbete med aktiva åtgärder genomförts i 
verksamheten?

19.   Kontrolleras och utvärderas genomförda arbetsmiljöåtgärder?
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                                      Ja Nej Delvis

20. Genomförs regelbundna utrymningsövningar?

21. Finns första hjälpen utrustning samt kunskaper i arbetsgruppen kring detta?

22. Utifrån arbetsplatsens behov kan skriftliga rutiner behöva tas fram, finns dessa? (t ex introduktion, första hjälpen och 
krishantering, hot och våld, lyftteknik och ensamarbete)?

23.   Är rutinerna kring trakasserier kända för medarbetarna?

24.   Är rutinerna kring ohälsosam arbetsbelastning och arbetsuppgifter kända för medarbetarna?

25.   Anlitas vid behov extern sakkunskap, t.ex. företagshälsovården?

26.   Utreds och rapporteras ohälsa och olycksfall i KIA och anmäls allvarliga tillbud, skador till Arbetsmiljöverket

27.   Har en sammanställning av hela årets arbetsskador och tillbud gjorts (exempelvis i någon av arbetsmiljögrupperna: 
LAG, VAG eller CAG)?
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Sammanfattande kommentarer av förvaltningens årliga uppföljning av 
SAM och LIMÅ för år 2019:

Arbetsmiljöarbetet sker i nära samarbete med medarbetare och skyddsombud 
alternativt huvudskyddsombud. Då behov av lokala skyddsombud finns arbetar 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna för att främja viljan hos medarbetare att 
bli skyddsombud. Inom några enheter på utföraravdelningen har inte 
arbetsmiljöarbetet, såsom skyddsrond genomförts tillsammans med skyddsombud. 
Under året kommer dessa enheter att se till att så görs.

Inom i stort sett alla verksamheter sker ett bra samarbete mellan arbetsgivare och 
medarbetare och skyddsombud. Medarbetare är delaktiga och arbetsmiljöfrågor 
diskuteras regelbundet såväl i den övergripande arbetsmiljögruppen (VAG) som i de 
lokala arbetsmiljögrupperna (LAG). Inom utföraravdelningen finns även 
arbetsmiljömöten (AMM) samt personalmöten där dessa frågor lyfts. Det finns ett 
utvecklingsbehov inom vissa delar inom området stöd och omsorg, där samarbetet 
med skyddsombud alternativt huvudskyddsombuden kan bli bättre.

Det finns goda kunskaper i hanteringen av ohälsosam arbetsbelastning hos chefer, det 
finns ett önskemål hos chefer inom vissa verksamheter att få ytterligare fördjupade 
kunskaper inom området diskriminering, likabehandling och kränkande 
särbehandling. 

Den skriftliga arbetsmiljöuppgiftsfördelningen behöver ses över och säkerställas inom 
Myndighetsavdelningen och staben till följd av chefsförändringar. 

Uppföljningen visar att förvaltningen arbetar utifrån den gemensamma rutin som 
finns för SAM och LIMÅ i kommunen. Dock har vissa verksamheter valt att 
aktualisera denna rutin ytterligare under nuvarande år.

Introduktion av nyanställd personal och chefer har arbetats med under året och 
checklistor för introduktionen har reviderats och finns, där arbetsmiljö ingår. Delar av 
förvaltningen behöver bli bättre på att dokumentera de undersökningsmetoder och 
löpande riskbedömningar som genomförs samt de åtgärder som vidtas inom hela 
SAM. 

Inom vissa verksamheter främst inom utförarsidan går det inte att minimera riskerna 
kring hälsorisker kopplat till arbetstidens förläggning, t ex vad gäller skiftarbete, 
nattarbete och ensamarbete. Men rutiner finns för att minimera dessa. I flera 
verksamheter medverkar medarbetarna vid schemaläggning vilket är positivt. Men 
riskerna arbetas med fortlöpande att minimeras.

Inom samtliga verksamheter har ett arbete gjorts kring att förtydliga medarbetarnas 
arbetsuppgifter, inom flertalet verksamheter har det tagits fram rutiner och 
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uppdragsbeskrivningar och liknande för att tydliggöra förväntningar och 
arbetsuppgifter för medarbetare eller funktioner.

Verksamheterna arbetar med att informera och tydliggöra för medarbetarna vilka 
risker och även särskilda risker som finns i arbetet. Det finns på 
myndighetsavdelningen ett utvecklingsbehov av att revidera befintliga rutiner 
upprätta instruktioner kring risker och hanteringen av dessa t ex inom ensamarbete. 

Ett utvecklingsområde inom flera delar av förvaltningen är att dokumentera såväl 
undersökningen som riskbedömningen av hot och våld och vid behov sedan vidta 
åtgärder. Ett löpande arbete pågår med att informera medarbetarna om vilka risker 
för hot och våld som finns och hur de bör agera i en hot eller våldssituation. 
Myndighetsavdelningen har planerat att ta ett omtag kring rutinen för hot och våld 
genom en ny riskbedömning, därefter skapas rutiner och åtgärder för att minimera 
riskerna. Ett ytterligare område som är planerat är att arbeta med att rutinerna är lika 
på myndighetsavdelningen avseende hembesök och de risker som kan uppstå i 
samband med det. 
 
Ett område som det löpande arbetas med är Likabehandling och mångfald (LIMÅ). 
Det finns en framtagen riktlinje samt rutin i kommunen kring detta och lagkravet 
säger att aktiva åtgärder ska finnas dokumenterade. En åtgärd som är vidtagen är att 
genomföra en LIMÅ rond i samtliga verksamheter årligen. I ronden finns frågor som 
härrör från diskrimineringsområdet och LIMÅ. 

Fortsatt arbete med utrymningsövningar inom avdelningarna och på enheterna. Ett 
övergripande arbete kring brandskyddet har arbetats fram med utbildningsinsatser 
inplanerade. Det framkommer från verksamheterna att det saknas en röd tråd kring 
brand- och säkerhetsfrågor och svårigheter att få kontakt med SBF. 

Utbildningar för medarbetare inom HLR och första hjälpen har genomförts under 
2019 internt och med hjälp av Internservice på Kommunledningskontoret. Fortsatta 
utbildningar kommer att erbjudas under 2020. Vid behov behöver rutiner inom 
arbetsmiljöområdet revideras och kanske tas fram, inom vissa verksamheter är detta 
mer aktuellt än andra. Rutiner för hantering av arbetsbelastning och trakasserier är 
kända i de flesta av verksamheterna men behöver löpande aktualiseras och arbetas 
med. Inom verksamheten stöd och omsorg är rutinerna delvis kända och efterlevs 
delvis.

Det är väl känt i samtliga verksamheter att vi har en företagshälsovård som finns att 
kontakta vid behov. Incidentrapportering via systemet KIA är också väl känt och 
inarbetat i de flesta av våra verksamheter. Dock behöver vi fortlöpande hjälpas åt att 
påminna varandra om att anmäla och använda systemet.
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