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Dnr GFN 2018/101

§ 53

Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Sammanfattning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är vårt gemensamma
arbete med att undersöka, åtgärda och följa upp våra verksamheter
när det gäller arbetsmiljö. SAM är i första hand viktigt för att skapa
en säker och god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Haninge
kommun och utbildningsförvaltningen som arbetsgivare har enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt
arbetsmiljöarbete en skyldighet att varje år följa upp SAM.
Uppföljningen kommer att förändras och 2018 är sista gången den
sker i denna form. I arbetet med att se över arbetsmiljöplaner
kommer även den årliga uppföljningen att ses över och en
gemensam uppföljning för hela kommunen ska tas fram. I och med
detta kommer även rapporten till nämnden att uppdateras.
Undersökningen mäter att och hur systematiskt arbetsmiljöarbete
bedrivs. Hur bra arbetsmiljön är mäts istället i den årliga
arbetsplatsundersökningen samt den psykosociala undersökningen.
Förvaltningens synpunkter

Resultaten från både förskolans och grundskolans enkäter är goda.
De områden förskolan behöver fokusera på är att utveckla KIA och
stärka uppföljningen av arbetsskador och tillbud. Introduktioner,
framför allt för vikarier, ska förbättras och det systematiska
årshjulet tydliggöras. Arbete med det systematiska
arbetsmiljöhjulet behöver därtill stärkas och likaså arbetet i
LOKSAM och APT med strukturer och organisation.
Grundskolan behöver utarbeta rutiner för uppföljning av
förändringar i arbetsmiljölagen och nya föreskrifter. Introduktioner
ska förbättras, handlingsplaner uppdateras och strukturer och
rutiner förtydligas. Tid behöver avsättas för APT, det ska läggas in
i årshjulet och arbetet följas upp. Det behöver undersökas om
rutiner för ensamarbete ska förtydligas. Likvärdigheten inom
arbetsbelastning för alla på skolan behöver också stärkas. Listor på
vem som är ansvariga för de olika delarna i arbetsmiljöarbetet ska
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förtydligas. Brandskyddshanteringen ska förankras i
personalgruppen och elevgruppen genom brandövningar. Slutligen
ska ljudnivån i matsal förbättras.
Underlag för beslut

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, förskola.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, grundskola.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete GFN.
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa arbetet med
skolledares arbetssituation, kopplat till framtagen rapport och
handlingsplan.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Pär Olsson, Henrik Lindh
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