
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

8. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ) 2020 (SN 
2021.110)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ).

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 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra 
under året. Året har till stor del präglats av nya arbetsmiljöutmaningar på grund av den 
rådande pandemin. Löpande undersökningar, riskbedömningar och åtgärder har därmed 
behövt genomföras fortlöpande. Uppföljningen visar också att det fortfarande finns 
förbättringspotential inom ett antal områden.
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Tjänsteskrivelse

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) 
2020

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ).

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 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har 
fungerat bra under året. Året har till stor del präglats av nya arbetsmiljöutmaningar 
på grund av den rådande pandemin. Löpande undersökningar, riskbedömningar och 
åtgärder har därmed behövt genomföras fortlöpande. Uppföljningen visar också att 
det fortfarande finns förbättringspotential inom ett antal områden.

 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 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekter. I kvalitetsledningssystemet Stratsys 
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dokumenterar chefer och arbets-miljögrupper 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.

David Gyllenstråle Jennie Bergendorff
Socialchef HR-konsult

Expedieras till:
Akten
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1. Inledning
Vallentuna kommun arbetar fortlöpande med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) liksom med 
likabehandling- och mångfaldsarbete (LIMÅ). 

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

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1 160) på arbetsgivaren. 
Ansvarig arbetsgivare för varje förvaltning är nämnden. Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får 
de resurser som behövs och ett tydligt uppdrag. De förtroendevalda i varje nämnd har, enligt 
kommunallagen, 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 
befogenheter ska fördelas till förvaltningschef i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnden ska 
se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna 
driva arbetsmiljöarbetet. 

I samband med fördelningen genomförs ett samtal där uppgifterna beskrivs. Överordnad chef 
säkerställer samtidigt att chefens kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att överta 
uppgifterna. Fördelningen upprättas i två exemplar och skrivs under och ett original skickas därefter 
till kansliet på Kommunledningskontoret och det andra originalet sparas av mottagande chef i 
personakten. Socialnämnden har fått sitt arbetsmiljöansvar fördelat till sig från kommunfullmäktige. 
Socialnämnden har sedan i sin tur fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen för 
socialförvaltningen. Den här uppföljningen redovisar den förvaltningsövergripande 
sammanställningen av de underliggande verksamheternas dokumentation inom socialförvaltningen. 

Avdelningar inom socialförvaltningen 

 Myndighetsavdelningen

 Stab

 Utföraravdelningen
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2. Förvaltningsövergripande sammanfattning och 
kommentarer för den årliga uppföljningen av SAM 
& LIMÅ år 2020

Arbetsmiljöarbetet sker i 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 
delar av utföraravdelningen saknas skyddsombudsrepresentanter och då har huvudskyddsombud 
fått delta i arbetet.
Överlag 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 och medarbetare involveras i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden har deltagit vid risk- och 
konsekvensbedömningar (RKA) vid verksamhetsförändringar, vid fysiska skyddsronder samt 
vid behov av andra RKA. Medarbetarna har deltagit genom medarbetarsamtal, 
avdelningsmöten, medarbetarenkät och digital samt fysisk skyddsrond. Medarbetare har inom 
vissa delar av avdelningarna deltagit vid den årliga uppföljningen av SAM och LIMÅ. Effekten 
av arbete i samverkan är att den sker främst i dialog med delad kunskap och förtroende och ett 
fokus på det förebyggande arbetet.
Uppföljningen visar att det finns ett utvecklingsbehov inom vissa delar inom området stöd och 
omsorg, där samarbetet med skyddsombud alternativt huvudskyddsombuden kan bli bättre. 
Detta på grund av avsaknad av lokala skyddsombud.
Den kommungemensamma agendan för våra arbetsmiljögrupper följs och arbetas med som en 
standard inom verksamheterna. Den förvaltningsövergripande arbetsmiljögruppen VAG 
träffades fem gånger per år. Effekten av denna aktiva arbetsmiljögrupp är ett fokus på det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och därmed minimerade risker för faktiska skador eller 
sjukdom som härrör från arbete. Under år 2020 har pandemin gjort att arbetsmiljöarbetet, 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och särskilt skyddsfrågor har fått en ännu större 
plats på våra arbetsplatser och löpande kartläggningar, riksinventeringar, åtgärder och rutiner 
har arbetats med och varit i fokus. 
Det har utifrån pandemin skapats krisledningsgrupper inom förvaltningen för att hantera 
verksamhetens utmaningar. Samarbetet med arbetstagarorganisationerna och 
huvudskyddsombuden har varit högaktuellt under året och täta avstämningar med 
arbetsmiljöfokus har genomförts löpande, såväl förvaltningsövergripande som inom 
avdelningarna. Som stöd kring riksinventering och handlingsplaner har vårt 
kvalitetsledningssystem utvecklats där risk och konsekvensanalyser har gjorts, åtgärder 
dokumenterats och checklistor kring riksinventering tagits fram som stöd för verksamheterna. 
På intranätet har ett ”Corona stöd och verktyg” byggts upp för chefer och medarbetare att ta del 
av utifrån pandemin. 
Generellt sett är kunskaperna goda hos chefer i hanteringen av ohälsosam arbetsbelastning och 
diskriminering, likabehandling och kränkande särbehandling. Myndighetsavdelningen 
uppmanar gruppchefer att gå chefspaketet på intranätet. Under 2020 skapade HR-
avdelningen kurs-filmer, bland annat inom arbetsmiljö inklusive begreppet arbetsbelastning. 
Dessa lades dels på intranätet och dels som en del av introduktionen av nyanställda chefer. På 
så sätt kan alla chefer erhålla nödvändiga kunskaper när det passar dem liksom att de kan låta 
sig repetera kunskaperna så ofta de önskar. Förväntad effekt är att alla chefer har goda 
kunskapsnivåer inom hela kommunen och med det ett större fokus på det förebyggande arbetet 
som därmed förväntas leda till att ingen eller få medarbetare upplever eller har en ohälsosam 
arbetsbelastning. 
Året 2020 har präglats av pandemin och ny utmaningar till följd av ökat distansarbete. 
Företagshälsovården har under året erbjudit extra webinarium kring dessa frågor och även 
erbjudit extra stöd genom ett speciellt Coronateam.
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Arbetsmiljöuppgiftsfördelningen är känd och tydlig inom förvaltningen men behöver ses över 
och säkerställas inom vissa delar av utföraravdelningen bland annat inom hemtjänsten samt 
undersöka returneringen av uppgiften kring skyddsutrustning, som gjordes under våren 2020. 
Inom myndighetsavdelningen har ett arbete pågått kring att revidera tidigare fördelning mellan 
avdelningschef och gruppchefer, så att fördelningen nu är anpassad utifrån enhetschefernas 
nuvarande roll med arbetsmiljöansvar.

Uppföljningen visar att förvaltningen känner till och arbetar utifrån den gemensamma rutin 
som finns för SAM och LIMÅ i kommunen. 

Introduktion av nyanställd personal och chefer har arbetats med under året och förstärkts och 
fungerat. Ett kommungemensamt digitalt pre- och onboardingprogram har arbetats fram under 
hösten 2020 samt implementerats i år för nya medarbetare och chefer, där arbetsmiljö ingår. 
Utifrån det gemensamma pre- onboardingprogrammet utvecklar förvaltningen i år ett anpassat 
kompletterande material utifrån socialförvaltningens verksamhet.  Enligt uppföljningen lyfts 
risker i arbetsmiljön kontinuerligt eftersom arbetets art är sådant att chefer på ett aktivt sätt 
måste vara medveten om risker som kan uppstå i arbetet både ute hos kund, i verksamhetens 
lokaler och under arbetsdagens gång. Detta är en ständigt aktuell fråga som kräver 
uppmärksamhet och lyhördhet samt god framförhållning enligt utföraravdelningens 
dokumentation. 

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 då dessa medarbetare erbjuds hälsokontroller för nattarbete. Men rutiner finns för 
att minimera dessa. I flera verksamheter medverkar medarbetarna vid schemaläggning vilket är 
positivt. Men riskerna arbetas med fortlöpande att minimeras. Myndighetsavdelningen har tagit 
fram en larmrutin.

Genom en öppen kommunikation och kontinuerliga avstämningar mellan chef och medarbetare 
kring prioriteringar, rutiner och insatser i arbetet strävar verksamheter att tydliggöra 
arbetsuppgifter och förväntningar. Inom samtliga verksamheter har ett arbete gjorts kring att 
förtydliga medarbetarnas arbetsuppgifter, inom flertalet verksamheter hat det tagits fram 
rutiner och 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 inom vissa verksamheter 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 samt 
rutiner. Något som inom vissa verksamheter behöver förbättras är att informera medarbetarna 
om vilka risker för hot och våld som finns och hur de bör agera i en hot eller våldssituation. 
Vissa av verksamheterna kommer att erbjuda kompetensutveckling inom området. På 
myndighetsavdelningen har riskbedömning genomförts vad gäller hot och våld, både vad gäller 
besök på myndigheten och hembesök. Riskbedömningen resulterade i flera åtgärder, bland 
annat har samtliga medarbetare fått utbildning i hot- och våld.

Överlag är förvaltningens verksamheter bra på att åtgärda risker och brister som uppkommer 
och för de åtgärder som behöver planeras görs handlingsplaner.

Ett område som behöver stärkas 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. Inom delar av förvaltningen t ex inom utföraravdelningen behöver det aktiva LIMÅ 
arbetet stärkas, följas upp och dokumenteras. En ny kompetensmodul har lanserats under 
2020 som hjälper chefer att säkerställa när och om personalen genomgått de obligatoriska 
utbildningarna.
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Det systematiska brandskyddsarbetet behöver förstärkas och tydliggöras och göras känt för 
medarbetarna. Fortsatt arbete med utrymningsövningar inom avdelningarna och på enheterna. 
Ett övergripande arbete kring brandskyddet och organisationen med brandskyddsansvariga och 
brandskyddskontrollanter har arbetats fram och vissa delar av utföraravdelningen har 
inplanerad brandskyddsutbildning under hösten 2021. Det framkommer från verksamheterna 
att det saknas en röd tråd kring brand- och säkerhetsfrågor och svårigheter att få kontakt med 
teknik och fastighetsförvaltningen. Inom myndighet och stab har en teoretisk brandövning 
genomförts men på grund av pandemin har någon fysisk utrymning inte kunnat genomföras 
ännu.

Utbildningar för medarbetare inom HLR och första har genomförts under tidigare år med hjälp 
av t ex internservice på Kommunledningskontoret. Fortsatta utbildningar kommer att erbjudas 
då pandemin är över. Inom utförarsidan finns utrustning för första hjälpen men kunskaperna 
hos medarbetare behöver ses över och i vissa delar planeras in utbildningar. 

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 samtliga verksamheter och aktualiseras systematiskt, vilket också ingår i 
årshjulet. 

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. Ett förbättringsområde finns kring återkoppling och uppföljning av KIA 
rapporter ute på enheterna, dels för de medarbetare som anmäler men också för 
arbetsgrupperna när det är arbetsplatsrelaterade brister som rapporteras in. 
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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 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra 
under året. Året har till stor del präglats av nya arbetsmiljöutmaningar på grund av den 
rådande pandemin. Löpande undersökningar, riskbedömningar och åtgärder har därmed 
behövt genomföras fortlöpande. Uppföljningen visar också att det fortfarande finns 
förbättringspotential inom ett antal områden.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström yrkar som tillägg i enlighet med bilaga 3. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med det. 
Ordförande ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande och finner att det 
avslås. 
 

Beslutsunderlag
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