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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ för de tre förvaltningarna 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp 
och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM har fungerat. Föreskriften 
beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det förbättras. I Vallentuna kommun 
sker den årliga uppföljningen genom en checklista i kommunens verksamhetssystem för 
kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive chef med arbetsmiljöansvar fördelat 
till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid behov upprätta förbättringsåtgärder i 
en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla 
underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och 
förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras 
förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram vid behov.

Den årliga uppföljningen för de tre förvaltningarna visar att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra under året. Året har till stor del präglats av nya 
arbetsmiljöutmaningar som härleds till en nästintill fullständig övergång till distansarbete på 
grund av den rådande pandemin. Löpande undersökningar har därmed behövt anpassas och 
ibland skett i en annan form, exempelvis genom digital skyddsrond istället för fysisk. 
Uppföljningen visar också att det fortfarande finns förbättringspotential i att arbeta för mer 
dialog mellan chefer och i VAG-grupperna då det finns många goda exempel att lära av 
varandra.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM/LIMÅ) 2020
 Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2020 till KS för SBF TFF och KLK
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Tjänsteskrivelse

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020 för 
kommunstyrelsens ansvarsområden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ för de tre 
förvaltningarna kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att
årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet,
SAM har fungerat. Föreskriften beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra 
ska det förbättras. I Vallentuna kommun sker den årliga uppföljningen genom en 
checklista i kommunens verksamhetssystem för kvalitets- och förbättringsåtgärder 
Stratsys. Respektive chef med arbetsmiljöansvar fördelat till sig ansvarar årligen för 
att fylla i checklistan och vid behov upprätta förbättringsåtgärder i en handlingsplan. 
På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla 
underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och 
förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras 
förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram 
vid behov.

Den årliga uppföljningen för de tre förvaltningarna visar att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra under året. Året har till stor del präglats 
av nya arbetsmiljöutmaningar som härleds till en nästintill fullständig övergång till 
distansarbete på grund av den rådande pandemin. Löpande undersökningar har 
därmed behövt anpassas och ibland skett i en annan form, exempelvis genom digital 
skyddsrond istället för fysisk. Uppföljningen visar också att det fortfarande finns 
förbättringspotential i att arbeta för mer dialog mellan chefer och i VAG-grupperna då 
det finns många goda exempel att lära av varandra.

Bakgrund
Vallentuna kommun arbetar fortlöpande med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
liksom med likabehandling- och mångfaldsarbete (LIMÅ). 

Arbetsmiljöarbetet och LIMÅ handlar om att systematiskt och fortlöpande arbeta med 
synsättet att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp såväl fysiska, psykiska som 
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organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekter. I kvalitetsledningssystemet Stratsys 
dokumenterar chefer och arbetsmiljögrupper löpande det lokala arbetet med SAM 
och LIMÅ.

Arbetet med att undersöka och riskbedöma pågår löpande under året för att förebygga 
att våra medarbetare blir sjuka, skadade eller på något annat sätt far illa. Detta sker 
bl.a. genom: 

 Analys av statistikuppgifter
 Skyddsronder
 Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal
 Dialogsamtal/uppföljande samtal/en-till-en samtal
 Personalmöte, gruppmöte
 Arbetsmiljögrupper (LAG, VAG, CAG)
 Medarbetarundersökning, enkäter, mätningar etc.
 Utreda arbetsskador/tillbud
 Undersöka lika rättigheter och möjligheter

Arbetsgivaren ska utöver uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet också 
löpande undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om 
det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Annika Hellberg Annika Colding
Kommundirektör Personalchef

Expedieras till:
Akten
HR-avdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik-och fastighetsförvaltningen
Kommunledningskontoret
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1. Inledning 

Vallentuna kommun arbetar fortlöpande med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) liksom med li-

kabehandling- och mångfaldsarbete (LIMÅ).  

SAM- och LIMÅ-arbetet handlar om att systematiskt och fortlöpande arbeta med synsättet att un-

dersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp såväl fysiska, psykiska som organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöaspekter. I kvalitetsledningssystemet Stratsys dokumenterar chefer och arbetsmiljögrup-

per löpande det lokala arbetet med SAM respektive LIMÅ. 

Arbetet med att undersöka och riskbedöma pågår löpande under året för att förebygga att våra med-

arbetare blir sjuka, skadade eller på något annat sätt far illa. Detta sker bl.a. genom:  

 Analys av statistikuppgifter 

 Skyddsronder 

 Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal 

 Dialogsamtal/uppföljande samtal/en-till-en samtal 

 Personalmöte, gruppmöte, rast 

 Arbetsmiljögrupper (LAG, VAG, CAG) 

 Medarbetarundersökning, enkäter, mätningar etc. 

 Utreda arbetsskador/tillbud 

 Undersöka lika rättigheter och möjligheter 

Arbetsgivaren ska undersöka löpande om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. 

Undersökningar som genomförs ska identifiera strukturella risker för diskriminering eller repressa-

lier, eller om det finns andra hinder. Begreppet hinder avser såväl reella hinder som hinder i form av 

attityder och strukturer.  

Årlig uppföljning enligt AFS 2001:1 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp och 

dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har fungerat. Föreskriften beskriver 

vidare att om någonting inte fungerat bra ska det förbättras.  

I Vallentuna kommun sker den årliga uppföljningen genom en checklista i kommunens verksam-

hetssystem för kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive chef med arbetsmiljöansvar 

fördelat till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid behov upprätta förbättringsåtgär-

der i en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla un-

derliggande verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och förbättringsområden till 

nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och 

kommunövergripande insatser tas fram vid behov.  
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Verksamheter under kommunstyrelsen 

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1 160) på arbetsgivaren. Ansva-

rig arbetsgivare för varje förvaltning är nämnden. Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de re-

surser som behövs och ett tydligt uppdrag. De förtroendevalda i varje nämnd har, enligt kommunal-

lagen, det yttersta ansvaret för varje nämnds verksamhet. Det är nämnden som kollektivt ska se till 

att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet och bestämmer hur arbetsuppgifter och befogen-

heter ska fördelas till förvaltningschef i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnden ska se till att 

förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbets-

miljöarbetet.  

I samband med fördelningen genomförs ett samtal där uppgifterna beskrivs. Överordnad chef säker-

ställer samtidigt att chefens kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att överta uppgifterna. 

Fördelningen upprättas i två skriftliga exemplar och skrivs under. Ett original skickas därefter till 

kansliet på Kommunledningskontoret för arkivering i personakten och det andra originalet sparas av 

mottagande chef. 

Kommunstyrelsen har fått sitt arbetsmiljöansvar fördelat till sig från kommunfullmäktige. Kom-

munstyrelsen har sedan i sin tur fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningscheferna för kommun-

styrelsens förvaltningar: kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 

fastighetsförvaltningen. Den här uppföljningen redovisar den förvaltningsövergripande samman-

ställningen av de underliggande verksamheternas dokumentation i en checklista för samhällsbygg-

nadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt en checklista för kommunlednings-

kontoret. Anledningen till att samhällsbyggnadsförvaltningens och teknik- och fastighetsförvalt-

ningens redovisas tillsammans är att förvaltningarna vid början av året var en och samma förvalt-

ning. Den 1 april 2020 delades samhällsbyggnadsförvaltningen i två förvaltningar. Den nya teknik- 

och fastighetsförvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av kommunens byggnader, naturområ-

den, parker, gator, vägar och andra anläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den 

övergripande samhällsplaneringen och utveckling av nya bostads-, verksamhets- och naturområden. 

Organisatoriskt hör båda förvaltningarna till kommunstyrelsen. Förvaltningarna har under hela 2020 

arbetat tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet och med likabehandling och mångfald. 

VAG- möten och till stor del även ledningsgrupp har genomförts med båda förvaltningarna samlat 

och denna rapport beskriver således arbetet som skett på de båda förvaltningarna.  

Avdelningar och enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Ledning 

 Stab SBF 

 Avdelningen för översiktsplanering 

 Mark- och exploatering 

 Planavdelningen 

Avdelningar och enheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Ledning 

 Stab TFF 

 Serviceavdelningen (Fastighetsservice, Städenheten, Fastex) 
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 Förvaltaravdelningen 

 Projekt och fastighetsutveckling 

 Gatu- och parkavdelningen 

Avdelningar kommunledningskontoret 

 Kansli 

 Stab 

 Ekonomiavdelning (inkl. upphandlingsenhet) 

 Kommunikation och marknadsavdelning (inkl. IT-enhet)) 

 HR-avdelning 

 Kontaktcenter 

 Enhet för Internservice 
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2. Förvaltningsövergripande sammanställning för den 

årliga uppföljningen av SAM & LIMÅ 

Kommentarer och analyser nedan utgörs av en sammanställd analys per fråga, utifrån samtliga svar 

och kommentarer från de elva avdelningarna på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 

fastighetsförvaltningen respektive de sju avdelningarna på kommunledningskontoret. Skyddsombud 

har fått ta del av frågorna och sammanställningen. Deras synpunkter har sedan arbetats in i kom-

mentarerna till respektive fråga.  

Checklista för samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Check-
lista 

Frågor Kommentar/analys 2020 

Årlig upp-
följning 
SAM & 
LIMÅ 

1. Har arbetsmiljöarbetet 
skett i samverkan med 
skyddsombud alt huvud-
skyddsombud (ev. elev-
skyddsombud) och medar-
betare?  

Skyddsombud har deltagit i VAG möten och vid konsekvensbe-
dömningar vid verksamhetsförändringar. Medarbetarna har del-
tagit genom medarbetarsamtal, avdelningsmöten samt uppfölj-
ningar: MEK och digital skyddsrond. 

2. Har medarbetarna och 
skyddsombuden medverkat 
på ett bra sätt i det syste-
matiska arbetsmiljö- och li-
kabehandlingsarbetet?  

Deltagandet i medarbetarenkäten (MEK) var 74 % för SBF och 93 
% för TFF och för den digitala skyddsronden med fokus på hemar-
bete (som genomfördes  vintern 2021) cirka 78 % för SBF och 
cirka 73 % för TFF. Skyddsombuden deltar aktivt i diskussioner på 
VAG och har flera gånger under möten bjudit in till att de finns 
tillgängliga för frågor om någon chef vill ha ett bollplank i olika 
frågor. Året har präglats av pandemin och arbetsmiljöarbetet har i 
mycket högre grad än tidigare fokuserat på den psykosociala ar-
betsmiljön samt fysisk arbetsmiljö i hemmet. Förvaltningen har 
haft mycket lite verksamhet i kommunens lokaler under 2020.   

3.0 Finns det en aktiv ar-
betsmiljögrupp/skydds-
kommitté (LAG, VAG)?  

Ja. Samhällsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen 
har gemensamma VAG-möten fyra gånger per år. På VAG möten 
tas bland annat arbetsmiljömål fram med handlingsplan, genom-
gång av ohälsotal och hur vi kan förbättra dessa. Gruppen tar stöd 
av varandra för ett utvecklat arbete med arbetsmiljöfrågor. Vissa 
möten har olika teman och fokusområden relaterat till arbetsmil-
jön varit på agendan, med diskussionsgrupper. LAG ska ske fyra 
gånger per år inom serviceavdelningens enheter vilket inte skett 
under 2020 på grund av missförstånd i samband med omorgani-
sationen. Så snart detta uppmärksammades vidtogs åtgärder och 
rätt antal möten kommer att ske för 2021. 

3.1 Har den kommunge-
mensamma agendan följts 
för LAG, VAG?  

Ja den har följts och anpassats efter SBF och TFFs behov i arbets-
miljöfrågor. 

4. Har arbetsplatsens che-
fer kunskaper i hur man fö-
rebygger och hanterar 
ohälsosam arbetsbelast-
ning?  

Cheferna uppskattar att de har den kunskap som behövs. Året 
2020 har präglats av pandemin och ny utmaningar till följd av 
ökat distansarbete. Företagshälsovården har under året erbjudit 
extra webbinarium kring dessa frågor och även erbjudit extra stöd 
genom ett speciellt coronateam. Intranätet har också fyllts på 
med interna utbildningar och information om arbetsmiljö och 
pandemi för att stödja cheferna i detta arbete. 

5. Har arbetsplatsens che-
fer kunskaper i hur man fö-
rebygger och hanterar 
kränkande särbehandling?  

Cheferna uppskattar att de har den kunskap som behövs. På VAG 
har frågorna diskuterats under året. HR har tipsat om ett spel från 
Prevent som kan användas som stöd för att få igång diskussioner 
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Check-
lista 

Frågor Kommentar/analys 2020 

om kränkningar och inkludering vilket har prövats i vissa verksam-
heter. 

6. Finns en tydlig skriftlig 
fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter?  

Ja. Blanketten för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter 
uppdaterades under året. På samhällsbyggnadsförvaltningen ge-
nomfördes också en uppföljning av att dessa fanns bevarade i 
personalakt vilket visade på vissa brister som åtgärdades under 
året. När förvaltningarna delades fick alla cheferna med nya be-
fattningar uppdaterade arbetsmiljöfördelningar. 

7. Har den kommungemen-
samma rutinen för det sys-
tematiska arbetsmiljöarbe-
tet (SAM) och likabehand-
lings- och mångfaldsarbetet 
(LIMÅ) följts?  

Cheferna uppskattar att de i sitt arbete följt rutinen. Rutinen är 
upprättad av HR-avdelningen och cheferna på SBF och TFF ser ett 
behov av att rutinen ses över då den bland annat saknas inform-
ation om när rutinen upprättats och reviderats. 

8. Har nyanställda och in-
hyrd personal fått intro-
duktion där arbetsmiljö in-
går?  

Under året har ett stort arbete genomförts där introduktionen för 
ny personal utvecklats och omvandlats till en digital preboar-
ding/onboarding-process där SAM/LIMÅ ingår. Det återstår fort-
farande ett arbete inom både SBF och TFF med att ytterligare an-
passa introduktionen till förvaltningsnivå. Detta arbete planeras 
att vara klart under 2021. Utöver detta lyfter TFF fram att det 
finns förbättringsområden när det gäller introduktion av konsul-
ter.  

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

Under vintern 2020/2021 har en digital skyddsrond genomförts 
för att ytterligare belysa dessa aspekter. Resultatet från skydds-
ronden har diskuterats både på VAG och i enskilda samtal med 
medarbetare. Medarbetarenkät (MEK) genomförs också årligen 
och följs upp avdelningsvis i arbetsgrupperna liksom förvaltnings-
vis på VAG. 

10. Är arbetstiden förlagd 
så att hälsorisker minime-
ras?  

Ja och i tät kontakt med närmsta chef. Distansarbetet har innebu-
rit förändringar för många och chefer har haft dialog med medar-
betare kring detta för att minimera risken för ohälsa i samband 
med distansarbete. 

11. Vet alla medarbetare 
vilka arbetsuppgifter de ska 
utföra och vad som ska pri-
oriteras?  

Utifrån det senaste MEK-resultatet upplever majoriteten att de 
vet vilka uppgifter som ska utföras och prioriteras men det finns 
utrymme för förbättring. Resultatet från MEK har med anledning 
av detta mynnat ut i två av förvaltningarnas arbetsmiljömål: tydlig 
styrning av samhällsbyggnadsprojekten samt trygghet i yrkesrol-
len. Under 2020 har flera chefer skrivit in att de har enskilda av-
stämningsmöten med medarbetarna varje vecka eller varannan 
vecka för att diskutera prioriteringar och arbetsbelastning. Dessa 
avstämningar har satts in som en åtgärd under pandemin då kor-
ridorsavstämningar inte längre kan ske. Om det visar sig i den 
kommande medarbetarenkäten 2021 att resultaten blivit bättre 
kan det nya arbetssättet med tätare avstämningar vara värt att 
behålla även efter pandemin. 

12. Genomförs skriftliga 
riskbedömning och konse-
kvensanalys (RKA) , tillsam-
mans med skyddsombud, 
inför planerade föränd-
ringar?  

Under året har tre större planerade förändringar skett: samhälls-
byggnadsförvaltningens delning i två förvaltningar, skapandet av 
två förvaltningsspecifika staber samt att projektchefsrollen tagits 
bort. Förändringar genomförs alltid i dialog med skyddsombuden 
vilka är med och tar fram och jobbar med RKA tillsammans med 
ansvarig chef och stöd från HR. 
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Check-
lista 
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13. Vet alla medarbetare 
vilka risker samt allvarliga 
risker som förekommer i 
deras arbete?  

Ja, det ska cheferna kontinuerligt följa upp för dem det berör. För 
de som har påtagliga risker i sitt arbete har RKA gjorts och åtgär-
der utifrån det. Exempelvis har städservice fått mobila larm vid 
ensamarbete, samt en uppdaterad kemikalielista mm, förbands-
låda mm. 

14. Finns det skriftliga in-
struktioner för arbeten 
med allvarliga risker (i före-
kommande fall)?  

Ja, det finns: kemikalielistor samt för hot och våld. 

15. Genomförs riskbedöm-
ning för hot och våld på ar-
betsplatsen?  

Det finns rutiner och varje avdelningschef är ansvarig att gå ige-
nom det som berör dem och åtgärda eller minska riskerna i sam-
band med det. Frågan berör mest Städservice. 

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

Cheferna följer upp risker via samtal, i KIA och MEK. Rutiner finns 
att tillgå och för chefer att följa upp så att alla medarbetare vet 
hur de ska följas. Det finns en webbutbildning om hot och våld på 
kommunens intranät som vänder sig till all personal inom kom-
munen. Utbildningen borde läggas till i kommunens kompetens-
modul som möjlig att registrera, för att underlätta chefens upp-
följning av vilken personal som tagit del av den.   

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

Samtliga chefer uppskattar att så är fallet, finns i Stratsys. De som 
svarat delvis har gjort så då det fortfarande kvarstår aktiviteter i 
handlingsplanen som ännu inte klarrapporterats. Vissa aktiviteter 
har skjutits på med anledning av pandemin.  

18. Har LIMÅ-rond (Likabe-
handling och mångfalds 
skyddsrond) och arbete 
med aktiva åtgärder ge-
nomförts i verksamheten?  

Ja, sker inom SBF/TFF på förvaltningsövergripande nivå på VAG. 
Det finns förbättringsmöjligheter genom förbättrade dialoger där 
chefer kan lära sig och ta stöd av varandra. Detta kan ske mer 
kontinuerligt i ledningsgrupp där cheferna diskuterar hur medar-
betarna faktiskt jobbar efter rutinerna. 

19. Kontrolleras och utvär-
deras genomförda arbets-
miljöåtgärder?  

Samtliga chefer uppskattar att så är fallet.  

20. Genomförs regel-
bundna utrymningsöv-
ningar?  

Ja, säkerhetsansvarig på TFF gör regelbundna utrymningsöv-
ningar. Även film har spelats in och ska ingå i onboardingen för 
TFF/SBF och finnas tillgänglig på intranätet. 

21. Finns första hjälpen ut-
rustning samt kunskaper i 
arbetsgruppen kring detta?  

Kommunen har en praktisk utbildning i första hjälpen som är obli-
gatorisk för alla anställda. Tyvärr har den inte kunnat genomföras 
under 2020 i samma omfattning på grund av pandemin och di-
stansarbete. En ny kompetensmodul i personalsystemet har lan-
serats under året där medarbetare kan registrera sina verksam-
hetskritiska kompetenser.  Det hjälper chefer att säkerställa när 
och om personalen genomgått de obligatoriska utbildningarna. 

22. Utifrån arbetsplatsens 
behov kan skriftliga rutiner 
behöva tas fram, finns 
dessa? (t ex introduktion, 
första hjälpen och krishan-
tering, hot och våld, lyfttek-
nik och ensamarbete)?  

Rutiner finns utifrån TFF/SBFs behov, men behöver kontinuerligt 
följas upp och justeras vid behov. De som svarat nej och delvis be-
rörs i så stor utsträckning. Kommunens centrala rutiner för di-
stansarbete har uppdaterats under året.  
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lista 
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23. Är rutinerna kring tra-
kasserier kända för medar-
betarna?  

Samtliga chefer uppskattar att så är fallet. I förvaltningens guide 
(SBF/TFF) för utvecklingssamtal finns denna fråga med, vilket in-
nebär att chefen alltid påminner om detta vid varje utvecklings-
samtal. 

24. Är rutinerna kring ohäl-
sosam arbetsbelastning och 
arbetsuppgifter kända för 
medarbetarna?  

Samtliga chefer uppskattar att så är fallet. 

25. Anlitas vid behov extern 
sakkunskap, t.ex. företags-
hälsovården?  

Ja, vid behov anlitas företagshälsovården för stöd i arbetsförmå-
geutredningar och stödsamtal. Inom Gatu- och parkavdelningen 
har en särskild stresshanteringsutbildning hållits som varit mycket 
uppskattad.  

26. Utreds och rapporteras 
ohälsa och olycksfall i KIA 
och anmäls allvarliga till-
bud, skador till Arbetsmiljö-
verket?  

Ja, det anmäls i KIA och i allvarliga fall till Arbetsmiljöverket. Ana-
lysen visar dock att cheferna kan bli bättre på att följa upp i KIA 
att åtgärderna som tagits fungerar tillfredställande. 

27. Har en sammanställning 
av hela årets arbetsskador 
och tillbud gjorts (exempel-
vis i någon av arbetsmiljö-
grupperna: LAG, VAG eller 
CAG)?  

Förvaltningens sammanställda avvikelserapportering följs upp lö-
pande två gånger om året på VAG. Det är inte alla avdelningar 
som haft några tillbud under året vilket förklarar att chefer svarat 
nej och delvis på frågan, trots att sammanställning har presente-
rats på VAG. 
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Check-
lista 

Frågor Kommentar/analys 2020 

Årlig upp-
följning 
SAM & 
LIMÅ  

1. Har arbetsmiljöarbetet 
skett i samverkan med 
skyddsombud alt huvud-
skyddsombud (ev. elev-
skyddsombud) och medar-
betare?  

Ja. Skyddsombud har deltagit i VAG-möten, vid risk- och konse-
kvensanalyser (RKA) vid verksamhetsförändringar, vid fysisk 
skyddsrond samt vid behov övriga RKA. Medarbetarna har delta-
git genom medarbetarsamtal, avdelningsmöten, medarbetaren-
kät (MEK) och digital samt fysisk skyddsrond. Medarbetare har på 
flera avdelningar även deltagit vid den årliga uppföljningen av 
SAM och LIMÅ utifrån denna checklista. 

Effekten av ett arbete i samverkan är att det sker främst genom 
dialog med delad kunskap och förtroende samt ett fokus på det 
förebyggande arbetet.  

2. Har medarbetarna och 
skyddsombuden medverkat 
på ett bra sätt i det syste-
matiska arbetsmiljö- och li-
kabehandlingsarbetet?  

Ja. Skyddsombuden har medverkat på ett bra sätt, både inom 
SAM liksom inom LIMÅ. Bland medarbetare skiljer sig upplevelsen 
av delaktigheten åt, beroende på avdelning. Deltagandet i medar-
betarenkäten  våren 2021 för KLK var 93 % och för den digitala 
skyddsronden som genomfördes vintern 2020/2021 96 %.  

Året har präglats av pandemin och arbetsmiljöarbetet har i 
mycket högre grad än tidigare fokuserat på den psykosociala ar-
betsmiljön samt fysisk arbetsmiljö i hemmet. Förvaltningen har 
haft mycket lite verksamhet i kommunens lokaler under 2020.   

Förslag till åtgärd: Att goda erfarenheter av hur delaktigheten 
sker delas bättre framöver mellan avdelningarna inom KLK.  

3.0 Finns det en aktiv ar-
betsmiljögrupp/skydds-
kommitté (LAG, VAG)?  

Ja. I KLKs VAG deltar alla chefer med personalansvar samt skydds-
ombud. Inför och under VAG kan även andra funktioner bidra be-
roende på vilken kompetens som behövs vid specifika undersök-
ningar, åtgärder och uppföljningar. VAG sker fyra gånger per år.  

Effekten av denna aktiva arbetsmiljögrupp är ett fokus på det fö-
rebyggande arbetsmiljöarbetet och därmed minimerade risker för 
skador eller sjukdom som härrör från arbete.  

3.1 Har den kommunge-
mensamma agendan följts 
för LAG, VAG?  

Ja. Utöver den obligatoriska agendan läggs aktuella punkter in vid 
behov.  

Effekten av det är att inget missas i arbetet med SAM och LIMÅ.    

4. Har arbetsplatsens che-
fer kunskaper i hur man fö-
rebygger och hanterar 
ohälsosam arbetsbelast-
ning?  

Cheferna uppskattar att de har den kunskap som behövs. Rutin 
finns och uppmärksammas. Både vid KLKs VAG samt i många av-
delningars arbetsmiljöarbete.  

En av chefsbedömningarna är att flera av de rutiner KLK har är 
kring hur förvaltningen och chefer ska arbeta mer fokuserar på ef-
ter att en situation uppstått, så ytterligare fokus skulle kunna 
ligga på rutiner kring hur det främjande och förebyggande arbetet 
ser ut.  

Året 2020 har präglats av pandemin och nya utmaningar till följd 
av ökat distansarbete. Företagshälsovården har under året erbju-
dit extra webinarier kring dessa frågor och även extra stöd genom 
ett speciellt Coronateam.  

5. Har arbetsplatsens che-
fer kunskaper i hur man fö-
rebygger och hanterar 
kränkande särbehandling?  

Ja, rutin finns och uppmärksammas, både i KLKs VAG samt 
i många avdelningars arbetsmiljöarbete.  
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Check-
lista 

Frågor Kommentar/analys 2020 

Ett förslag till åtgärd för att höja kunskaperna än mer hos che-
ferna, liksom bland KLKs medarbetare är att ha frågan med på en-
heternas mötesagendor med jämna mellanrum.   

6. Finns en tydlig skriftlig 
fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter?  

Ja, även en uppgiftsfördelning till arbetsledare inom enheten för 
egen försörjning har skett. 

Effekten av tydlig skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter är ett 
aktivt arbetsmiljöarbete hos dem som har ett formellt ansvar. 

7. Har den kommungemen-
samma rutinen för det sys-
tematiska arbetsmiljöarbe-
tet (SAM) och likabehand-
lings- och mångfaldsarbetet 
(LIMÅ) följts?  

Ja, cheferna uppskattar att de i sitt arbete följt rutinen. Med hjälp 
av exempelvis skriftliga rutiner på intranätet samt årshjul i verk-
samhetssystemet Stratsys är det enkelt att söka information och 
hitta vilka rutiner som ska följas. 

VAG på KLK är den instans som kvalitetssäkrar att rutinerna sedan 
också följs. 

8. Har nyanställda och in-
hyrd personal fått intro-
duktion där arbetsmiljö in-
går?  

Ja. Introduktion av nyanställda medarbetare är av god kvalitet. 
Den består dels av en digital pre- och onboardingprocess som im-
plementerades under hösten 2020. Effekten av pre- och onboar-
dingen visar i utvärderingen att nyanställda får en välkomnande, 
bred och informationsrik introduktion. Även checklistor för intro-
duktion finns framtaget som stöd för rekryterande chefer. Som en 
åtgärd för att för minskad smittspridning ställdes den kommunge-
mensamma introduktionen in under 2020. Nyanställda kunde 
istället ta del av introduktionsfilmer via intranätet. På filmerna 
berättar delar av kommunledningen om de mest centrala 
aspekterna av att arbeta i Vallentuna kommun.  

Med hjälp av pre- och onboarding kvalitetssäkrar arbetsgivaren 
att alla nyanställda får en introduktion, inklusive timavlönade 
samt medarbetare som har varit på längre ledigheter.  

Delar av KLK behöver bli bättre på att säkerställa och systemati-
sera den arbetsplatsnära introduktionen. Till exempel att alla ny-
anställda garanteras en handledare samt en fadder, så som det 
står i introduktionschecklistan.   

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

Ja, in princip. Det sker genom både kommunövergripande, för-
valtningsövergripande samt vid behov även avdelningsvis.  

En åtgärd för 2021 är att öka fokus på mer förebyggande aktivite-
ter jämfört med reaktiva.  

Under december 2020-januari 2021 genomfördes även en digital 
skyddsrond för att ytterligare belysa dessa aspekter. 

10. Är arbetstiden förlagd 
så att hälsorisker minime-
ras?  

Ja. I samband med pandemin under 2020 har cheferna saknat 
möjlighet till förstahandsinformation om hur arbetstiden förläggs 
vid arbete hemifrån. Cheferna har då haft löpande samtal med 
sina medarbetare kring förläggningen. Kvälls- och helgarbete fö-
rekommer sällan för KLKs medarbetare. 

11. Vet alla medarbetare 
vilka arbetsuppgifter de ska 
utföra och vad som ska pri-
oriteras?  

Det är ett återkommande och löpande arbete som sker gällande 
att var och en av alla medarbetare vet vilka arbetsuppgifter de 
ska utföra och vid behov vad som ska prioriteras. Samtal mellan 
chef och medarbetare sker både avdelningsvis och på individuell 
nivå. Under nya förutsättningar och snabbt föränderliga kopplat 
till pandemin har de flesta chefer arbetat särskilt med tydliga in-
struktioner om vad som är viktigt och behöver prioriteras.  
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lista 

Frågor Kommentar/analys 2020 

 

12. Genomförs skriftliga 
riskbedömning och konse-
kvensanalys (RKA), tillsam-
mans med skyddsombud, 
inför planerade föränd-
ringar?  

Ja, det finns en god samverkan och dialog med skyddsombud vid 
RKA inför verksamhetsförändringar.  

Effekten av det är fattade beslut där arbetsmiljörisker har elimi-
nerats eller minimerats.  

Det har inte skett några större planerade förändringar under året 
som har krävt en RKA. Året har präglats av pandemin och det har 
löpande genomförts RKA tillsammans med huvudskyddsombud 
och skyddsombud med fokus på ”coronafrågor”, frekvent under 
våren (varje vecka) och därefter löpande.  

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

Ja. Det har tidigare bedömts att det inte förekommer allvarliga 
risker för medarbetarna i arbetet inom KLK.  

Gällande hot- och våldssituationer har det särskilt uppmärksam-
mats för medarbetare på Kontaktcentret (KC). Rutiner för KC finns 
och medarbetare har fått utbildning om hur man hantera sådana 
farliga situationer. 

14. Finns det skriftliga in-
struktioner för arbeten 
med allvarliga risker (i före-
kommande fall)?  

Ja i förekommande fall, det finns för arbeten med risk för hot och 
våld. I övrigt saknas behov av skriftliga instruktioner på KLK. 

15. Genomförs riskbedöm-
ning för hot och våld på ar-
betsplatsen?  

Ja.  

Ett förslag till förbättring är att medarbetare på KLK årligen bör 
informeras om att proaktiva riskbedömningar även genomförs av 
Staben på KLK.  

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

Ja, i princip. Även om kunskapen är god bland de flesta av KLKs 
medarbetare behöver det årligen informeras vid avdelningsmö-
ten om risker samt hur man bör reagera vid dessa typer av situat-
ioner. Åtgärden skulle kunna läggas in i årshjulet i Stratsys.  

En kommunövergripande åtgärd för 2021 är också att förtydliga 
för medarbetare att en rapportering i KIA inte är att likställa med 
att en polisanmälan också sker, utan att den behöver göras sepa-
rat.  

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

Ja. Rutinen för VAG följs väl på KLK. Det finns en aktuell och le-
vande handlingsplan för alla åtgärder som hanteras genast eller 
så snart det kan ske.  

18. Har LIMÅ-rond (Likabe-
handling och mångfalds 
skyddsrond) och arbete 
med aktiva åtgärder ge-
nomförts i verksamheten?  

Ja. LIMÅ-ronden genomförs under våren varje år, helt enligt års-
hjulet. Åtgärderna som tas fram efter ronden följs upp avdel-
ningsvis och på förvaltningsnivå via VAG innan året är slut.  

19. Kontrolleras och utvär-
deras genomförda arbets-
miljöåtgärder?  

Ja. KLKs VAG är det forum där åtgärderna kontrolleras och utvär-
deras. Den goda samverkan som råder med förvaltningens 
skyddsombud ger också möjlighet för dialog om kvaliteten av 
dessa kontroller.  

20. Genomförs regel-
bundna utrymningsöv-
ningar?  

Det genomförs vanligtvis regelbundet, men på grund av rådande 
pandemi under 2020 då väldigt få medarbetare arbetat på kon-
toret så har det inte genomförts någon utrymningsövning på KLK.   
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21. Finns första hjälpen ut-
rustning samt kunskaper i 
arbetsgruppen kring detta?  

Ja, det finns utrustning för första hjälpen. Utbildningar i HLR har 
tidigare, innan pandemin, genomförts löpande. Som åtgärd ska 
det undersökas vilka medarbetare som ännu inte gått HLR-utbild-
ning. Det görs via Kompetensmodulen.   

22. Utifrån arbetsplatsens 
behov kan skriftliga rutiner 
behöva tas fram, finns 
dessa? (t ex introduktion, 
första hjälpen och krishan-
tering, hot och våld, lyfttek-
nik och ensamarbete)?  

Ja, de rutiner som behövs finns. För KLK finns rutiner för intro-
duktion, hantering av arbetsuppgifter, arbetsbelastning och tra-
kasserier, rutiner för tillfälligt distansarbete, första hjälpen, kris-
hantering, trafiksäkerhet samt hot och våld.  

 

23. Är rutinerna kring tra-
kasserier kända för medar-
betarna?  

Ja. KLKs rutin gås igenom avdelningsvis årligen. Frågan om den är 
känd ställs också vart annat år i medarbetarenkäten. För 2020 ge-
nomfördes inte den stora medarbetarenkäten där denna fråga 
ställs. Rutinen tas upp vid kommungemensam introduktion för 
nyanställda (även den filmade varianten) samt finns med i den di-
gitala onboardingen för nyanställda. Medarbetare ska ta kontakt 
med sin närmaste chef, HR, skyddsombud samt göra en rapporte-
ring i KIA.   

24. Är rutinerna kring ohäl-
sosam arbetsbelastning och 
arbetsuppgifter kända för 
medarbetarna?  

Ja, samtliga chefer bedömer att så är fallet. Rutinerna repeteras 
kontinuerligt. En åtgärd framöver är att belysa detta särskilt i 
samband med att medarbetare mer frekvent kommer att vara är 
kontoret efter att rekommendationer för minskad smittspridning 
släpps. 

25. Anlitas vid behov extern 
sakkunskap, t.ex. företags-
hälsovården?  

Ja, företagshälsovården anlitas vid behov. Att vi har en företags-
hälsovård är väl känd bland cheferna. Ibland anlitas de efter sam-
råd med HR-avdelningen.   

26. Utreds och rapporteras 
ohälsa och olycksfall i KIA 
och anmäls allvarliga till-
bud, skador till Arbetsmiljö-
verket?  

Ja. Rutiner för anmälan i KIA är väl kända bland både chefer, med-
arbetare samt skyddsombud. Löpande utbildningar hålls, liksom i 
filmer för chefsintroduktionen och som lättillgänglig information 
på intranätet.  

27. Har en sammanställning 
av hela årets arbetsskador 
och tillbud gjorts (exempel-
vis i någon av arbetsmiljö-
grupperna: LAG, VAG eller 
CAG)?  

Ja. Sammanställning av rapporterade händelser i KIA redovisas på 
KLKs VAG. Åtgärder tas fram vid behov baserat på innehållet i KIA-
rapporterna.   
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