Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Avdelningschef/linjechef gör, i nedanstående formulär, en sammanfattning av de årliga uppföljningar som inkommit från arbetsplatserna.
Gör sammanfattningen så här
• Värdera svaren från arbetsplatserna och sammanfatta dessa genom att kryssa i lämplig ruta.
• Är det svårt att göra en sammanfattande värdering av svaren, ge då en kommentar till varför detta inte går.
• Använd gärna punktlista på frågor där en kort beskrivning ska ges.
• Skicka sammanfattningen till förvaltningschefen senast den …..
Avdelningens namn: Grundskoleavdelningen
Datum: vårtermin 2018
Ansvarig chef: Pär Olsson
1
Styrdokument arbetsmiljö
All personal känner till innehållet i
a

Personalpolitiskt program (arbetsmiljöpolicy)

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 14 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Vid
terminsstart på APT samt vid nyrekrytering.
b

Samverkansavtalet FAS

Stämmer mycket väl
alls

Stämmer inte

[]

[]

[]

X

[]
Kommentar: 5 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Detta
behöver flera skolor aktualisera.
c

Risk- och missbruk riktlinjer

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 10 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Planerna
finns tillgängliga, men alla är nog inte pålästa.
d

Plan för främjande av mångfald

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 10 av 17 svarat ”Stämmer mycket väl”.
e

Riktlinjer för uppdraget som chef

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 11 av 17 svara ”Stämmer mycket väl”.
f

Riktlinjer mot kränkande särbehandling

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[ X]

[]

[]

2

[]

Kommentar: 15 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
g

Riktlinjer för resultat- och målsamtal

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
X

[]

[]

[

]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
h

Riktlinjer avseende rökfri arbetstid

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[ X]

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
k

Hur har personalen arbetat med förvaltningens

Ge en kortfattad beskrivning.

arbetsmiljömål (med utgångspunkt från

Skolorna använder sig av årshjulet och följer upp på sina APT.

förvaltningens handlingsplan)?
2

Uppgiftsfördelning

a

Hur fungerar den skriftliga uppgiftsfördelningen

Ge en kortfattad beskrivning.

gällande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen?

Rutiner och blanketter för detta har utarbetats central och fungerar
på de flesta skolor.

b

Den som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig

Stämmer mycket väl

kompetens, befogenhet och resurser för att genomföra

alls
[X

uppgifterna.

Stämmer inte
[]

[]

]
Kommentar: 15 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.

3

[

c

Det finns rutiner för returnering av en

Stämmer mycket väl

arbetsmiljöuppgift.

alls

Stämmer inte

[ X]

[]

[]

[]
Kommentar: Frågan fanns inte med på skolornas enkät, men på det
underlag som används vid delegering av arbetsmiljöuppgifter ingår
information om hur man returnerar ansvaret. (samma blankett)
3

Samverkan och delaktighet

a

Det finns

Stämmer mycket väl

arbetsmiljöombud/skyddsombud/elevskyddsombud på

alls

Stämmer inte

[ X]

arbetsplatsen.

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Några
uppger att de inte har elevskyddsombud f-åk6 skolor.
b

Hur fungerar samverkan med

Ge en kortfattad beskrivning.

arbetsmiljöombud/skyddsombud/elevskyddsombud på

Skolledning kallar till samverkansmöten där alla parter träffas.

arbetsplatsen?
c

Samverkansavtalet FAS följs på arbetsplatsen.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
X

[]

]

4

[]

[

Kommentar: Alla har svarat ”Stämmer mycket väl”. Några skolor
har utryckt att de behöver bli bättre på att få ut dagordning och
kallelse i tid.
d

Det genomförs regelbundna arbetsplatsträffar.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[X ]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla svarar ”Stämmer mycket väl”.
e

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) diskuteras på

Stämmer mycket väl

arbetsplatsträffarna.

alls

Stämmer inte

[X ]

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
f

SBA (systematiskt brandskyddsarbete) diskuteras på

Stämmer mycket väl

arbetsplatsträffarna.

alls

Stämmer inte

[ ]X

[]

[]

[]
Kommentar: 15 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
g

Utvecklingssamtal och lönesamtal fungerar

Stämmer mycket väl

tillfredställande.

alls

Stämmer inte

[X ]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla svarar ”Stämmer mycket väl”.
4

Arbetsmiljörelaterade rutiner

5

a

Det finns rutiner för hur ändringar i arbetsmiljölagen

Stämmer mycket väl

och nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) tas

alls
[]

upp på arbetsplatsen.

Stämmer inte
[]

X

[]

[]
Kommentar: 7 av 17 svara ”Stämmer mycket väl”. Ofta tar man
upp dessa frågor i början på terminen, men inte alltid vid
ändringar under läsåret.
b

Det finns väl fungerande underhållsrutiner för t.ex.

Stämmer mycket väl

maskiner, ventilation och dragskåp.

alls

Stämmer inte

[ X]

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
c

Det finns rutiner på arbetsplatsen med utgångspunkt i

Stämmer mycket väl

kommunens riktlinjer mot risk- och missbruk.

alls

Stämmer inte

[] X

[]

[]

[]
Kommentar: 14 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Följer
kommunens riktlinjer.
d

Det finns rutiner för ensamarbete.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 12 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Några
skolor uppger att ensamarbete inte förekommer.

6

e

Rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering

Stämmer mycket väl

fungerar tillfredställande.

alls

Stämmer inte

[X]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla svarar ”Stämmer mycket väl”. Finns tydliga
riktlinjer som följs.
f

Det finns rutiner för eventuella hot- och våldssituationer

Stämmer mycket väl

på arbetsplatsen.

alls
[]

Stämmer inte
X

[]

[]

[]
Kommentar: 13 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
g

Introduktionen av nyanställda fungerar tillfredsställande.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[X ]

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
5

Undersökning

a

Det genomförs regelbundna arbetsmiljö-/skyddsronder.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[X ]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla har svarat ”Stämmer mycket väl”.
b

Arbetsmiljö-/skyddsronderna fungerar tillfredsställande.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls

7

[ X]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla har svarat ”Stämmer mycket väl”.
c

Det genomförs regelbundna allergironder.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[]

X

[]

[]

[]
Kommentar: 6 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”. Några
skolor uppger att de gör ronder vid behov.
d

Medarbetarna har tillräckliga kunskaper/kompetens för

Stämmer mycket väl

att utföra sitt arbete på ett säkert sätt ur

alls

Stämmer inte

[]

arbetsmiljösynpunkt.

[]

[]

[

]
Kommentar: Frågan finns med på skolornas blankett.
6

Riskbedömning

a

Riskbedömningar görs i verksamheten.

Stämmer mycket väl

Stämmer inte

alls
[ X]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla svarat ”Stämmer mycket väl”. Det görs vid
behov.
b

Beskriv kort vilka riskbedömningar som genomförts

Ge en kortfattad beskrivning

under året.

Organisationsförändring
Ombyggnader

8

Flytt mellan ombyggnader
Museibesök
Hot och våld
Ökat barnantal i grupper
Resa med båt
7

Åtgärder

a

Vilka åtgärder har direkt genomförts under året för att

Ge en kortfattad beskrivning

förbättra arbetsmiljön?

Ombyggnationer
Ljudplattor
Kameraövervakning
Inköp av nya och ändamålsenliga möbler
Tassar på stolar
Förändringar i kalendarium och schema

b

En handlingsplan har upprättats för åtgärder som inte

Stämmer mycket väl

kunnat genomföras direkt.

alls

Stämmer inte

[X]

[]

[]

[]
Kommentar: Alla har svarat ”Stämmer mycket väl”.
c

Ge exempel på åtgärder som tagits upp i en

Ge en kortfattad beskrivning.

handlingsplan.

Handlingsplanen kan vara en lista på åtgärder till vaktmästare.

8

Kontroll och uppföljning

a

Åtgärder under 7 har förbättrat arbetsmiljön på

Stämmer mycket väl

arbetsplatsen.

alls

Stämmer inte

9

[X]

[]

[]

[]
Kommentar: De flesta åtgärder har givit positiva resultat.
b

På vilket sätt?

Ge en kortfattad beskrivning.
Kameraövervakning har givit ett större lugn och ökad trygghet.
Ljudabsorbenter har givit något tystare miljö.
Förändringar i schema och kalendarium ger lugnare arbetsmiljö.

c

En regelbunden uppföljning av tillbud och olycksfall görs

Stämmer mycket väl

på arbetsplatsen.

alls
[]

X

Stämmer inte
[]

[]

[]
Kommentar: 13 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
d

En årlig skriftlig sammanställning av tillbud och

Stämmer mycket väl

olycksfall görs på arbetsplatsen.

alls
[]

Stämmer inte
[]

[]

[

]
Kommentar: 13 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
e

En regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron görs på

Stämmer mycket väl

arbetsplatsen.

alls
[ x]

Stämmer inte
[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
f

En årlig skriftlig sammanställning av sjukfrånvaron görs

Stämmer mycket väl

på arbetsplatsen.

alls

Stämmer inte

10

[x ]

[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:arna)

a

Föreskrifterna om t.ex. personlig skyddsutrustning,

Stämmer mycket väl

belastningsergonomi och arbete vid bildskärm följs.

alls
[x ]

Stämmer inte
[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
b

Medarbetarna har information om gällande föreskrifter

Stämmer mycket väl

för sitt arbete.

alls
[x ]

Stämmer inte
[]

[]

[]
Kommentar: 16 av 17 har svarat ”Stämmer mycket väl”.
10

Falck Healthcare

a

Kontakten med Falck Healthcare fungerar

Stämmer mycket väl

tillfredsställande.

alls
[x

Stämmer inte
[]

[]

[

]
Kommentar: Alla är nöjda med kontakten.
b

I vilka arbetsmiljöfrågor har ni varit i kontakt med Falck

Eventuell kommentar

Healthcare?

Skolorna har använt sig av Avonova i stor utsträckning, framförallt

Arbetsanpassning [x]

har det varit i rehabilitering samt andra personalfrågor. De har

11

Rehabilitering [x ]

också, men i mindre utsträckning använt sig av tjänster som riktar

Annan personalfråga [x ]

sig mot arbetsanpassning samt utbildning. Vid några få tillfällen

Undersökning av den fysiska arbetsmiljön [x ]

har de tagit hjälp gällande undersökningar av den fysiska och

Undersökning av den psykosociala arbetsmiljön [x ]

psykosociala arbetsmiljön.

Utbildning x
Övrigt [x ] Vägledning
c

Är ni nöjda med Falck Healthcares arbetsinsats?

Ge en kortfattad beskrivning

Alla utom två skolor svarade ja på frågan

Alla utom två skolor är nöjda eller mycket nöjda med Avonovas
arbetsinsatser.

d

Det finns ett välfungerande SBA-arbete på

Stämmer mycket väl

arbetsplatsen.

alls
[x ]

Stämmer inte
[]

[]

[]
Kommentar:
11

Förbättringsområden (handlingsplan för kommande år)

a

Vilka förbättringsområden inom SAM finns?



Förbättring av ljudnivå i matsal: arbeta med elevernas

förhållningssätt till varandra, öka vuxennärvaron

Hur ska ni arbeta med dessa?


Finna rutiner för uppföljning av förändringar i
arbetsmiljölagen och nya föreskrifter: Intendent skapar nya

rutiner för uppföljning


Bättre introduktioner, uppdatera handlingsplaner,
Förtydliga strukturer och rutiner: arbete för lednings- och

LOKSAMgrupp

12



Följa upp och avsätta tid på APT och lägga in arbetet i
årshjulet



Undersöka om rutiner för ensamarbete behöver förtydligas:

Ansvarig biträdande rektor för fritidshem säkrar i
samarbete med medarbetare att rutiner för ensamarbete är
funktionella samt kända för alla aktuella medarbetare.


En likvärdighet inom arbetsbelastningen för alla på skolan:

Skolledningen ansvara för att arbetet sker i ett nära
samarbete och samverkan med alla olika roller på skolan.


Listor på vem som är ansvariga för de olika delarna i
arbetsmiljöarbetet skall förtydligas: lyftas i samverkan



Brandskyddshanteringen skall förankras i personalgruppen
och elevgruppen: Brandövningar



Ökad tydlighet kring SAM i allmänhet: Förtydligande av

rutiner och ansvarsområden. Resultaten av den årliga
medarbetarenkäten analyseras och en handlingsplan
upprättas , uppföljning på APT


Längre och tätare samverkansmöten



Få ner korttidsfrånvaron: Tätare uppföljning med

medarbetarna samt samarbete med Avonova


Medarbetarna behöver bli mer delaktiga i SAM arbete:

Utbildning i FAS05 på APT


Behöver minska stressen hos framförallt lärarna:

Grupputveckling i arbetslagen

13
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