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Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057871 
(Omedelbar justering) 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket utförde en inspektion inom äldreomsorgen i Båstads 
kommun 25-26 oktober samt 7 november 2017. Granskningen utmynnade i två 
inspektionsmeddelanden, varav ett ställt till Båstads kommun. Kommunen ska 
informera Arbetsmiljöverket, senast 23 mars 2018, om vad kommunen gjort för 
att åtgärda de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet. 
Kommunstyrelsen, KS 2018-03-07 § 76, gav arbetsutskottet i delegation att 
svara Arbetsmiljöverket. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Kristina Geiger, daterad 2018-02-23 

Föredragande Philipp Seuffer, HR-chef och Angelica Persson, HR-specialist 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Förvaltningens tjänsteskrivelsen antas, på delegation från 
kommunstyrelsen, så som svar till Arbetsmiljöverkets 
inspektionsmeddelande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

I usterandes signaturer 
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Datum : 2018-02-23. 
Handläggare: Kristina Geiger 

Dnr: KS 001308/2017 - 900 

Till: Kommunstyrelsen 

Resultat av inspektion från Arbetsmiljöverket 7 november 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar, på delegation av kommunstyrelsen, tjänsteskrivelsen 
så som svar till Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion inom äldreomsorgen i Båstads kommun 25-26 
oktober samt 7 november 2017. Granskningen utmynnade i två inspektionsmeddelanden, 
varav ett är ställt till Båstads kommun. Kommunen ska informera Arbetsmiljöverket, senast 23 
mars 2018, om vad kommunen gjort för att åtgärda de brister och krav som redovisas i in
spektionsmeddelandet. 

Redovisning av Båstads kommuns åtgärder 
Kommunfullmäktige är Båstads kommuns högst beslutande organ. Arbetsmiljöuppgifterna 
delegeras från Kommunstyrelsen till kommundirektören och vidare till verksamhetsområdes
chefer och enhetschefer. För att förenkla för alla chefer i Båstads kommun har chefshandboken 
tagits fram. Detta är en handbok där bland annat Båstads kommuns alla rutiner gällande ar
betsmiljöarbete lagts in. Handboken finns tillgänglig via Båstads kommuns intranät för chefer. 

1. Organisatorisk och social arbetsmiljö - Rutiner för undersökning, riskbedömning 
och åtgärder 

Krav 1.1 a) 
Ni ska se till att ni har rutiner, som innebär att ni fortlöpande undersöker arbetsförhållandena 
med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. 

Svar 1.1 a): 
Grunden för den befintliga verksamheten gällande systematiskt arbetsmiljöarbete i Båstads 
kommun framgår av Årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet SAM (bilaga 1 ). Båstads kommun har tagit fram och utvecklat rutiner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM (bilaga 2) gällande undersökning (bilaga 3), riskbe
dömning och handlingsplan (bilaga 4). Båstads kommun har tagit fram särskilda rutiner gäl
lande Organisatorisk och social arbetsmiljö (bilaga 5). Av inspektionens meddelande framgår 
att vi behöver förstärka de organisatoriska och sociala faktorerna för vår ledningspersonal. 
Kommunkontorets organisation har setts över och en ny trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Chefsstrukturen har stärkts upp där bland annat en ny chefstjänst tillsatts, avdelningschef för 
Verksamhetsstöd där bland annat HR lyder under. · 

Krav 1.1 b) 
Ni ska också se till att ni har en rutin som innebär att ni, utifrån resultatet av riskbedömningen, 
i en skriftlig tidsatt handlingsplan anger de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. 
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Svar 1.1 b): 
Båstads kommun har tagit fram och använder sig av mallen för riskbedömning och handlings
plan (bilaga 6). 

2. Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning för chefer 
inom Vård och omsorg 

Krav 2.1 a) 
Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på organisato
riska och sociala faktorer för samtliga chefer i er Vård och omsorgsverksamhet. 

Svar 2.1 a) 
Då arbetsbelastningen för chefer på alla nivåer inom Vård och omsorgsverksamheten är för 
hög har Båstads kommun beslutat att tillsätta tre nya avdelningschefer. Dessa lyder direkt un
der chef för Vård och omsorgsverksarnheten. Rekrytering pågår och tjänsterna beräknas vara 
tillsatta 31mars2018. 

Krav2.1 b) 
Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömning, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgär
der som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs ome
delbart. 

Svar 2.1 b) 
Arbetsbelastningen för chefer på alla nivåer inom Vård och omsorgsverksamheten är för hög. 
Därför planerade och har Båstads kommun beslutat att tillsätta tre nya avdelningschefer för att 
minska arbetsbelastningen för övriga chefer och därmed skapa förutsättningar för att före
bygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Krav2.1 c) 
Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav a och 
b. 

Svar 2.1 c): 
Samverkan har skett av tillsättningen av nya avdelningschefer inom Vård och omsorgsverk
samheten. Se protokoll från VONSAM 2017-12-13 (bilaga 7). 

Krav 2.1 d): 
Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för att uppfylla krav 
a och b. 

Svar2.1 d): 
Båstads kommun anlitar Företagshälsovården vid behov då undersökning, riskbedömning och 
handlingsplan ska genomföras. Företagshälsovården är i nuläget inom Vård och omsorgsverk
samheten i Båstads kommun anlitade i grupp- och individverksamhet. 

3. Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning Hemvården 

Krav3.1 a) 
Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena för dag och nattpersonal i Hem
vården med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. 
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Svar 3.1 a) 
En undersökning av arbetsmiljön är aktuell just nu för hela Vård och omsorg där Hemvården 
ingår (bilaga 8). Undersökningen är ett komplement till medarbetarunderökning som genom
förs vartannat år i Båstads kommun. I aktuell medarbetarundersökning fokuseras extra på 
organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. 

Utifrån resultaten kommer bedömning att göras om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i 
arbetet. 

Krav3.1 b) 
Ni ska utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan ange de åtgär
der som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs ome
delbart. 

Svar 3.1 b) 
En undersökning av arbetsmiljön är aktuell just nu(se svar 3.1 a) i Båstads kommun, för hela 
Vård och omsorg där Hemvården ingår. Resultatet är inte färdigt och därför har ingen hand
lingsplan kunnat tas fram. En skriftlig tidsatt handlingsplan kommer att kompletteras till Ar
betsmiljöverket så snart som möjligt efter färdigställandet. 

Krav3.1 c) 
Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i uppfyllandet av krav a och 
b. 

Svar 3.1 c) 
Se svar 3.1 b. 
Arbetstagarna och skyddsombud medverkar i undersökningen . 

. Krav 3.1 d) 
Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för att uppfylla krav 
a och b. 

Svar 3.1 d) 
Företagshälsovård kommer att anlitas för stöd i riskbedömning för ohälsa eller olycksfall och 
handlingsplan. 

4. Detaljerat svar på inspektionsmeddelande, Dnr 2017 /057364, framgår av vård och 
omsorgsnämnden yttrande, VN 2018-02-26, § 14 

Kommunkontoret 
Kristina Geiger, Kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmiljöverket, HR-avdelningen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Vård- och omsorgsnämndens yttrande, 
Protokollsutdrag KS 2018-03-07, § 76 avseende delegation 

Samråd har skett med: 
Cesam 
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Kommunledningskontoret Rev. 2017-10-31 

Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM 

Ett aktivt, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en god arbetsmiljö 
och förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
en angelägenhet för såväl arbetsgivaren, de fackliga organisationerna som de 
anställda. För att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt ska alla medverka. 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och ser till att arbetsmiljöarbetet 
ingår som en naturlig del i verksamheten. Arbetet ska omfatta alla fysiska, 
psykologiska, sociala och organisatoriska förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska ge alla möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

För att underlätta finns ettårshjul som visar när under året olika delar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Se dokumentet "Årshjul SAM". 

Beskrivning av hur vi arbetar med SAM är uppdelat i tolv punkter i detta dokument.. 

1. Arbetsmiljöpolicy 
I Båstads kommuns Personalpolitiska program finns vår arbetsmiljöpolicy som heter 
"Hälsa och arbetsmiljö". Målet med denna är att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska präglas av ett 
öppet och respektfullt klimat. En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för chefer 
och medarbetare och ska präglas av kommunens kärnvärden och förhållningssätt. 

2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Kommunchefen har tilldelats en skriftlig arbetsmiljödelegation av kommunsstyrelsen 
som innehåller konkreta arbetsmiljöuppgifter. Kommunchefen har vidaredelegerat 
arbetsmiljöuppgifter till alla verksamhetsområdeschefer som i sin tur har delegerat 
arbetsmiljöuppgifter till samtliga enhetschefer. Samtliga delegationer är skriftliga och 
personliga. Vid tilldelningen av arbetsmiljöuppgifter har särskilt beaktats att den som 
har erhållit-delegeringen har de befogenheter och resurser som krävs för uppdraget 
samt har tillräcklig kompetens. 

Rutin för hur en arbetsmiljödelegering ska göras och vilka mallar som ska användas 
beskrivs i dokumentet "Rutin fördelning arbetsmilföuppgifter". 

3. Rutiner och riktlinjer 

Inom arbetsmiljöområdet finns följande skriftliga rutiner och riktlinjer: 

• Alkohol och droger 
• Hot och våld inklusive krisstöd 
• Tillbud och arbetsskada 
• Rehabilitering 
• Kränkande särbehandling 
• Sexuella trakasserier 



4. Undersöka arbetsmiljön 
Minst en gång per år ska alla chefer undersöka arbetsmiljön i sin verksamhet genom 
att genomföra en arbetsmiljörond tillsammans med arbetsmiljöombud och eventuellt 
en eller flera medarbetare. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät där den 
totala arbetsmiljön d.v.s. den fysiska, organisatoriska och sociala undersöks. Andra 
källor när man går igenom och undersöker arbetsmiljön kan vara arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal, avgångssamtal, mätningar av olika slag, medicinska kontroller, 
hälsostatistik, arbetsskador och tillbud. 

Dokumentet "Instruktion undersökning av arbetsmiljön" ger vägledning i arbetet med 
att undersöka arbetsmiljön. Verksamhetsspecifika checklistor finns att ladda ner på 
Arbetsmiljöverkets och Prevents hemsidor. 

5. Riskbedömning & handlingsplan 

Riskbedömning 

I samband med arbetsmiljörond av den fysiska samt organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön ska en bedömning av risker som framkommit göras. Riskbedömning ska 
även göras vid särskilt riskfyllda arbetsmoment, vid ensamarbete, vid aktiviteter 
utanför arbetsplatsen, vid PRAO / APL, vid omvårdnadsarbete i enskilt hem och vid 
förändringar i verksamheten. Samtliga risker bedöms utifrån om de är allvarliga, och i 
så fall hur allvarliga de är, eller om de bedöms som inte allvarliga. 

Handlingsplan 

De risker som inte kan åtgärdas direkt ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I 
planen ska anges risker, konsekvenser, hur allvarlig risken är, åtgärder, ansvarig, 
tidpunkt när riskerna ska vara åtgärdade samt datum för uppföljning. Det är även en 
fördel att skriva in de risker som åtgärdas direkt i handlingsplanen så att de är 
dokumenterade. 

Gör regelbundna uppföljningar av handlingsplanerna, förslagsvis i maj och september, 
samt vid den årliga uppföljningen. Använd blanketten "Riskbedömning och 
handlingsplan". 

Förändringar 

Exempel på förändringar i verksamheten är om organisationen och/eller 
bemanningen ska förändras, eller nybyggnation och/eller förändringar i befintliga 
lokaler. Mer detaljerade instruktioner vid riskbedömningar inför förändringar finns i 
dokumentet "Instruktion riskbedömning vid förändringar". 

6. Tillbud och arbetsskada 
Skriftlig rutin finns för när tillbuds- och arbetsskadeanmälningar ska göras. Alla 
tillbud och arbetsskador ska utredas och åtgärdas. Både tillbudsrapporter och 
arbetsskadeanmälningar är viktiga delar i arbetet med att identifiera risker och 
åtgärda dem men också i det förebyggande arbetet. 

Alla anmälningar av tillbud och arbetsskador sammanställs och redovisas på apt och i 
respektive lokal samverkansgrupp och i samverkansgrupp på verksamhetsnivå 
(Binsam, Kosam, Tesam och Vonsam), samt i Cesam. 

Rutinbeskrivning hur arbetsskador och tillbud ska hanteras och anmälas finns i 
dokumentet "Rutin arbetsskada och tillbud" samt blanketten "Tillbudsanmälan" 
används för att anmäla tillbud. 
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7. Företagshälsovård 

Båstads Kommun har tecknat avtal om samarbete i företagshälsovård och arbetsmiljö
arbete med Feelgood Företagshälsovård AB. Företagshälsovårdens uppdrag är att 
tillsammans med kommunens chefer och medarbetare skapa arbetsförhållanden som 
positivt påverkar arbetsmiljön genom stor trivsel på arbetsplatserna för våra 
medarbetare och en hög och god kvalitet på det arbete som utförs i våra olika 
verksamheter och som i slutändan ger ett gott resultat för de vi arbetar för samt 
kommunens invånare. 

Företagshälsovården är den strategiska part som kan hjälpa till att föreslå åtgärder 
som bidrar till kommunens arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och som 
kan hjälpa till att underlätta för snabbare återgång i arbete när medarbetare drabbas 
av sjukdom eller skador. 

8. Hälsa & Livsstil 
Ett aktivt, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en god ar
betsmiljö och förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet. Hälsofrågor ska tas upp som 
en obligatorisk punkt i det årliga medarbetarsamtalet. Hälsostatistik och samman
ställning av tillbud och arbetsskador redovisas i Cesam och övriga samverkans
grupper. En annan del i det hälsofrämjande arbetet är erbjudande om att delta i 
subventionerade hälso- och livsstilsaktiviteter alternativt att få bidrag för egna hälso
och livsstilsaktiviteter. 

Mer information om hur vi arbetar med hälsa & livsstil finns i broschyren Hälsa & 
Livsstil. Det tas fram en ny broschyr varje år som skickas ut till alla enheter i 
kommunen i början av varje nytt år. 

9. Utbildning 
Alla nya chefer genomgår arbetsmiljöutbildning inom ett år efter anställningen. 

Uppföljning/påbyggnadsutbildningar hålls vid behov. 

Nyvalda arbetsmiljöombud erbjuds arbetsmiljöutbildning inom ett år. Utbildningen 
arrangeras internt ca en gång per år. 

10. Medverkan av elever 
Elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet ska ske genom utsedda elevarbetsmiljö
ombud. Dessa deltar i det elevrelaterade arbetsmiljöarbetet och deltar dessutom i 
verksamheternas arbetsmiljöronder. Elevarbetsmiljöombud erbjuds årligen 
utbildning. 

Det är rektor på respektive skola som ansvarar för att elevarbetsmiljöombuden deltar 
i arbetsmiljöarbetet och får relevant arbetsmiljöutbildning. 
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11. Samverkan 
Båstads kommun har tecknat samverkansavtal utifrån det centrala FAS OS-avtalet, 
vilket präglas av ett gemensamt synsätt för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. 
Samverkan bedrivs på tre nivåer i organisationen: 

A. Medarbetarsamtal på individnivå 

B. Arbetsplatsträffar på gruppnivå 

C. Samverkansgrupper på organisationsnivå 

Arbetsmiljöfrågor utgör en väsentlig del av samverkansarbetet. Arbetsmiljö är en 
stående punkt på alla dagordningar. 

Mer detaljerad information om hur vi arbetar i samverkan finns i samverkansavtalet. 

12. Uppföljning 

Uppföljningar av av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs kontinuerligt vid behov 
samt årligen. Uppföljningarna utförs av ansvarig chef tillsammans med arbetsmiljö
ombud och inom skolan även elevarbetsmiljöombud. 

Den årliga uppföljningen görs på varje nivå i organisationen och rapporteras uppåt: 

A. Chefer rapporterar till verksamhetsområdes chef. 

B. Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchefen. 

C. Kommunchef rapporterar i KSAU och i kommunstyrelsen. 

Uppföljningen integreras i Båstads kommuns samverkanssystem på så sätt att 
respektive chefredovisar sin verksamhetsuppföljning i sin lokala samverkansgrupp. 

Varje verksamhetsområdes chef redovisar sedan sin verksamhetsuppföljning i sin 
samverkansgrupp (Binsam, Kosam, Tesam och Vonsam). 

Kommunchefen redovisar hela kommunens uppföljning i den centrala 
samverkansgruppen Cesam och dessutom presenteras en sammanställning i 
Kommunstyrelsen. 

Tidplan för den årliga uppföljningen tas fram av HR i början av året. 

En utförlig rutinbeskrivning för den årliga uppföljningen finns i dokumentet "Rutin 
årlig uppföljning SAM". Årets olika aktiviteter för arbetsmiljöarbetet tydliggörs i 
dokumentet "Årshjul SAM". 

Till sin hjälp kan man använda checklistan "Frågeunderlag årlig uppföljning SAM" där 
man väljer ut de frågor som är relevanta för verksamheten och går igenom med ett 
urval av chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud. 

För att summera den årliga uppföljningen används blanketten "Sammanställning årlig 
uppföljning SAM". Sammanställningen görs av respektive verksamhetsområdeschef 
som lämnar över den till kommunchefen enligt rutinbeskrivningen i dokumentet 
"Rutin årlig uppföljning SAM". 
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BÅSTADS 
KOMMUN Rev. 2017-11-03 

Undersökning av arbetsmiljön 

Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljön är att få en övergripande och 
aktuell bild av arbetsmiljön och ett underlag för eventuella riskbedömningar. Till hjälp 
vid undersökningen av arbetsmiljön finns olika källor som innehåller information som 
är viktiga för det fortsatta arbetet. Exempel på källor är: 

• kunskap hos chef, arbetsmiljöombud och medarbetare 
• ifyllda checklistor 
• genomförda enkäter 
• protokoll från arbetsmiljöronder 
• anteckningar från arbetsplatsträffar 
• minnesanteckningar från medarbetarsamtal 
• avgångssamtal 
• statistik över tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro 
• genomförda mätningar av olika slag somt.ex. luftmätning 
• missnöje, konflikter m.m. 

Följande lista ger exempel på områden som är relevanta att undersöka och kartlägga. 
Listan kan naturligtvis kompletteras med områden som har betydelse i den aktuella 
verksamheten. 

Fysisk arbetsmiljö: Organisatorisk & social arbetsmiljö: 

• arbetsredskap • arbetsledning 
• arbetsställningar och • arbetsorganisation 

arbetsrörelser • arbetsklimat 
• arbetstempo • arbetsmängd/arbetsfördelning 
• belysning/ljus • arbetstider och schemaläggning 
• buller • arbetsuppgifternas innehåll 
• el/kablar • ensamarbete 
• farliga ämnen/kemikalier • handlingsutrymme 
• golv • möjlighet till 
• lokaler inflytande/påverkan 
• maskiner • krav och ansvar i arbetet 
• möbler • resurser och stöd i arbetet 
• nödutgångar/brandskydd • psykiskt påfrestande arbete 
• trafiksäkerhet • samarbete 
• ventilation • kränkande särbehandling 
• vibrationer • trakasserier 

• våld och hot 

1 
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Den fysiska arbetsmiljön undersöks och kartläggs genom att man går igenom lokalerna 
där verksamheten bedrivs och tittar på t.ex. möblernas funktionalitet och placering, 
belysning och eventuell bländning från fönster, temperatur och ventilation, nödutgångar 

·och brandskyddsutrustning, golvens skick, hur vi hanterar avfall och källsorterar, 
maskiner, kemikalier, handikapp an passning där det finns behov o.s.v. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA 
Det som ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regleras i Arbetsmiljö
verkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. De områden man 
ska undersöka är: 

1. Arbetsbelastning 
2. Arbetstid 
3. Psykiskt påfrestande arbete 
4. Kränkande särbehandling 

1. Arbetsbelastning 
De arbetsuppgifter som våra medarbetare ska utföra i sitt arbete ska inte ge upphov till 
en ohälsosam arbetsbelastning. Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre 
tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. Det finna olika sätt att undersöka hur 
arbetsbelastningen hos medarbetarna ser ut: 

Medarbetarundersökningen 
Arbetsplatsträffar, APT 
Medarbetarsamtal 
Individuella samtal när som helst under året 
Checklistor 
Webbenkät 

När du har undersökt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på något/några av de 
sätt som beskrivs ovan, och om du har fått ett resultat som visar på ohälsosam 
arbetsbelastning finns det olika sätt att arbeta med detta. Här är några exempel: 

• Omfördela arbetsuppgifter i arbetsgruppen/på avdelningen 
• Variera arbetsuppgifter genom t.ex. jobbrotation 
• Ändra prioriteringsordning bland arbetsuppgifterna 
• Ändra till arbetssätt som fungerar bättre 
• Ge utbildning/kunskaper till den/de där det finns behov 
• Anpassa tekniken så att den fungerar för medarbetarna 
• Minska arbetsmängden 
• Öka bemanningen 

2 
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• Vilka arbetsuppgifter de ska utföra 
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• Vilket resultat som det förväntas att man ska uppnå i arbetet 
• Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur 
• Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om/när tiden inte räcker till för alla 

uppgifter 
• Vem de kan vända sig till för att får hjälp och stöd för att utföra arbetet 
• Vilket ansvar /krav som ställs på medarbetaren och vilka resurser denne har för 

att kunna uppfylla ansvaret/kraven 

2. Arbetstid 
Vi ska arbeta för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos våra 
medarbetare. Exempel på förläggning av arbetstider och andra faktorer som kan vara en 
risk för ohälsa: 

• Skiftarbete 
• Nattarbete 
• Delade arbetspass 
• Mycket övertid 
• Långa arbetspass 
• Möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att 

vara ständigt nåbar. 

När man lägger schema och planerar för bemanningen i sin verksamhet är det viktigt att 
tänka på följande: 

1. Vid skiftarbete lägg morgonpass först, därefter kvällspass och slutligen nattpass, 
d.v.s. i klockans riktning 

2. Tänk på att det ska finnas tid för återhämtning enligt de arbetstidsregler som 
finns, d.v.s. dygnsvila och veckovila 

3. Begränsa övertid och följ de övertidsregler som finns 
4. Undvik delade arbetspass i största möjliga mån 
5. Följ de regler som gäller för raster. Undvik att byta ut rast mot måltidsuppehåll 

generellt och vid långa arbetspass speciellt 
6. Ge medarbetare möjlighet till kortare pauser när behov uppstår 
7. Tänk på vilka signaler du kan ge dina medarbetare om du tex mailar kvällar och 

helger. Det kan uppfattas som att de förväntas vara tillgängliga även utanför sin 
ordinarie arbetstid. Diskutera gärna på APT eller liknande. 

3. Psykiskt påfrestande arbete 
I verksamheter som är extra utsatta för psykiskt påfrestande arbete ska åtgärder vidtas 
för att motverka att sådant arbete leder till ohälsa. Exempel på psykiskt påfrestande 
arbetsuppgifter är: 
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• Bemöta människor som befinner sig i svåra livssituationer 
• Risken att utsättas för trauman i arbetet 
• Risken att utsättas för hot och/eller våld i arbetet 
• Lösa konflikter mellan medarbetare och/ eller mellan medarbetare och 

klient/brukare /patient 
• Ta svåra beslut under press som kanske även innebär etiska dilemman 

Exempel på vad vi som arbetsgivaren kan göra vid starkt psykiskt påfrestande arbete är: 

1. Ge medarbetarna handledning 
2. Erbjuda särskilda informations- och utbildningsinsatser 
3. Att medarbetarna ger varandra stöd och hjälp 
4. Respektive verksamhet tar fram skriftliga rutiner för hur krävande situationer 

med klienter /brukare/patienter hanteras 

4. Kränkande särbehandling och trakasserier 
I Båstads kommun har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. 
Kommunens inställning och förhållningssätt till detta ska samtliga medarbetare känna 
till. Information om detta kan tex ske i arbetsgrupperna vid arbetsplatsträffar. Det finns 
skriftliga riktlinjer hur vi ser på kränkande särbehandling och trakasserier och rutiner 
för hur vi som arbetsgivare ska agera om vi får kännedom om att kränkande sär
behandling eller trakasserier kan förekomma. 

Vid undersökning och kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är 
det därför viktigt att även göra en översyn om det förekommer någon form av 
kränkande särbehandling eller trakasserier i arbetsgruppen. Detta kan göras på t.ex. 
följande sätt: 

1. Gå igenom den del av senast genomförda medarbetarundersökningen som 
inriktar sig på frågor om kränkande särbehandling och trakasserier 

2. Genomföra någon form av enkät i hela arbetsgruppen där frågor om kränkande 
särbehandling finns med 

3. Individuella samtal med alla i arbetsgruppen 
4. Samtal/diskussion i arbetsgruppen vid t.ex. en arbetsplatsträff 
5. Vid behov anlita företagshälsovården eller annan expertis som kan vara ett stöd i 

dessa samtal 

I fall som kan vara kränkande särbehandling och/eller trakasserier ska HR-avdelningen 
kopplas in för kännedom och stöd. 

Checklistor och enkäter 
När du ska undersöka och kartlägga den fysiska arbetsmiljön finns anpassade check
listor inom olika områden/branscher att ladda ner från Arbetsmiljöverkets och Prevents 
hemsidor till din hjälp: 
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• Skola • Skogsarbete 

• Förskola • Yrkesförare 

• Äldreomsorg • Lokalvård 
• Handikapp omsorg • Kontor 

• Hemtjänst • Personalrum/utrymmen 

• Personliga assistenter • Belastningsergonomi 

• Restauranger och storkök • med flera 

Verktyg Organisatorisk och social arbetsmiljö 
För att undersöka och kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan man 
använda resultatet av den senast genomförda medarbetarundersökningen. Man kan 
också välja att göra någon av dessa enkäter på Prevents hemsida: 

• Enkät om psykosocial arbetsmiljö - kan fyllas i på webben och även skrivas ut 
och fyllas i manuellt 

• Webbenkät om stressfaktorer - som endast kan besvaras på webben antingen 
individuellt eller i grupp på minst 6 personer 

Det finns tydliga och enkla instruktioner hur man använder webbenkäten och, om den 
görs i grupp, hur man hanterar resultatet av den. 

Övriga verktyg 
På Prevents och Sunt Arbetslivs hemsidor finns mycket material, verktyg och 
webbutbildningar som kan vara ytterligare stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
De OSA-checklistor som finns på Sunt Arbetslivs hemsida riktar sig dock mer till dem 
som har det övergripande ansvaret för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i kommunen. 

Samverka 
Arbetsmiljöarbete görs bäst i samverkan. Ta hjälp av arbetsmiljöombud och diskutera i 
samverkansgrupperna, i lokal samverkans grupp där det finns annars i samverkans
grupp på verksamhetsområdesnivå, hur ni kan arbeta med arbetsmiljöfrågor hos er. 

Styrdokument och riktlinjer 
HR tar fram kommunövergripande styrdokument och riktlinjer. Ledningsgrupp inom 
varje verksamhetsområde tar fram verksamhetsspecifika styrdokument och riktlinjer 
vid behov. 

Riskbedömning och handlingsplan 
När undersökningen av arbetsmiljön är klar ska de risker som framkommer, samt 
åtgärder skrivas ner i blanketten "Riskbedömning och handlingsplan". 

Riskbedömning vid förändringar i verksamheten beskrivs separat i dokumentet 
"Instruktion riskbedömning vid förändringar". 
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Handbok 

13.1.3 Riskbedömning & handlingsplan 
Riskbedömning 

I samband med den årliga undersökningen av den fysiska samt organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön ska en bedömning av risker som framkommit göras. Riskbedömning ska även göras vid särskilt 
riskfyllda arbetsmoment, vid ensamarbete, vid aktiviteter utanför arbetsplatsen, vid PRAO/APL, vid 
omvårdnadsarbete i enskilt hem och vid förändringar i verksamheten. Samtliga risker bedöms utifrån om de 
är allvarliga, och i så fall hur allvarliga de är, eller om de bedöms som inte allvarliga. 

Handlingsplan 

De risker som inte kan åtgärdas direkt ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges risker, 
konsekvenser, hur allvarlig risken är, åtgärder, ansvarig, tidpunkt när riskerna ska vara åtgärdade samt datum 
för uppföljning. Det är även en fördel att skriva in de risker som åtgärdas direkt i handlingsplanen så att de är 
dokumenterade. 

Gör regelbundna uppföljningar av handlingsplanerna, förslagsvis i maj och september, samt vid den årliga 
uppföljningen. 

Förändringar 

Exempel på förändringar i verksamheten är om organisationen och/eller bemanningen ska förändras, eller 
nybyggnation och/eller förändringar i befintliga lokaler. 

Under fliken Dokument finns ett dokument som beskriver vad du behöver tänka på när du ska göra 
riskbedömning vid förändringar samt blankett att använda när du gör riskbedömningar och och en 
handlingsplan över de åtgärder du planerar för. 

Blanketten finns i två versioner,· en du kan skriva ut och fj.tlla i för hand och en som du kan fj.tlla i direkt på 
skärmen. 
Dokument 
Instruktion riskbedömning vid förändringar.pdf ~ 
Riskbedömning och handlingsplan rev 171103 - manuell.pdf ~ 
Riskbedömning och handlingsplan rev 171103 - manuell.doc ~ 
ABC för riskbedömning manuell - reader.pdf ~ 
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13.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är framtagna som ett stöd för att främja hälsa på 
jobbet. De förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar faktorer som är viktiga att arbeta med i vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: 

ledning och styrning, 

kommunikation, 

delaktighet, handlingsutrymme, 

fördelning av arbetsuppgifter samt, 

krav, resurser och ansvar. 

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: 

socialt samspel, 

samarbete och, 

socialt stöd från chefer och kollegor. 

Som arbetsgivare ska vi se till att: 

du som chef har de kunskaper som behövs för att förebygga och kunna hantera ohälsosam arbetsbelastning 
och kränkande särbehandling ( 6 §). 

sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, som syftar till att främja hälsa och öka vår 
förmåga att motverka ohälsa (7 §) - och dokumentera dessa mål skriftligt (B §).Målen ska vara förenliga med 
vår arbetsmiljöpolicy. 

de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning (9 §). 

våra arbetstagare känner till förutsättningarna för sina jobb ( 10 §). 

motverka att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer leder till ohälsa ( 11 §). 

förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa ( 12 §). 

klargöra att vi som arbetsgivare inte accepterar kränkande särbehandling i vår verksamhet ( 13 §). 

motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling ( 13 §). 

det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras ( 14 §). 

Exempel 

https://inloggad.draftit.se/b/Bastad/Chefshandbok-Kommun/arbetsmiljo2/0rganisator... 2018-03-15 1Jrr' 1 1) 
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Arbetstid 

Det här är exempel på riskabel arbetstidsförläggning: 

• Skiftarbete, 
• Nattarbete, 
• övertid, 
• Långa arbetspass, 
• Förväntningar att vara ständigt nåbar. 

Kan vi erbjuda möjlighet till återhämtning i form av pauser och raster i ostörd miljö? 

Arbetsbelastning 

Vi ska sträva efter god balans mellan krav och resurser i arbetet. Här är några exempel på hur vi 
kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning: 

• Minska arbetsmängden, 
• Öka bemanningen, 
• Ändra prioritetsordning, 
• Ge möjligheter till återhämtning, 
• Tillämpa andra arbetssätt, 
• Tillföra kunskap, 
• Anpassa teknisk utrustning till arbetet 
• Växla mellan varierade arbetsuppgifter. 

Kränkande särbehandling 

Det här är exempel på förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 
särbehandling och som vi därför behöver vara uppmärksamma på och regelbundet undersöka: 

• Konflikter, 
• Arbetsbelastning, 
• Arbetsfördelning, 
• Förutsättningar för samarbete, 
• Konsekvenser av förändringar. 

Ta kontroll över den psykosociala arbetsmiijön 

Hur upplever våra medarbetare arbetsbelastning, egenkontroll, utvecklingsmöjlighet? När det är dags att 
riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön kan vi använda enkäten som finns under dokumentfliken. 

När du samlat in resultatet för enkäten använder du rapporteringsmallen. I denna matas enkätsvaren in för 
att automatiskt skapa en rapport som sammanställer undersökningens resultat. 

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
AFS 2015:4 (H457), bok 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö 

https ://inloggad. draftit.se/b/Bastad/Chefshandbok-Kommun/arbetsmilj o2/0rganisator... 2018-03-15 
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Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok 
Ladda ner pdf 

Page 3of3 

I den här vägledningen ger Arbetsmiljöverket stöd till dem som ska följa och använda föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö i sina verksamheter. 
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Protokoll från samverkansgrupp Vård och omsorg VONSAM 

Datum: 2017-12-13 
Tid: 13:30 - 15:00 
Plats: Arorna, Kommunhuset 

Närvarande:Arbetsrepresentanter 
Sandra Sturk, Vårdförbundet 
Ola Andersson, VISION 
Lars Pedersen, VISION 
Valeria Andersson, VISION 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Camilla Lundvall, Kommunal 
Marie-Louise Björklund, Skyddsombud för Kommunal 
Charlotte Andersson, Skyddsombud för Kommunal 
Åsa Lindgren, Skyddsombud för Kommunal 
Sofie Lilemose, Skyddsombud för Kommunal 
Annika Tillgren, Skyddsombud för Kommunal 
Charlotte Andersson, Skyddsombud för Kommunal 
För arbetsgivaren 
Emma Pihl, Vård och omsorgschef 
Jenny Hägglöf, Ekonom 
Ingrid Pettersson, Sas 

1 § Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

2 § Ekonomi 
Vård och omsorgs verksamheter visar enligt prognos ett minus på 9,1 miljon efter 
novembers rapport. Kostnaden för hemvården ökar men antalet timmar 
ökar inte vilket kan ha en förklaring i att vårdtyngden har ökat och fler ärende är i 
behov av dubbelbemanning vid insatserna. Inför 2018 har Vård och omsorg till
förts mer pengar i budgeten för att få en budget i balans. Det innebär att vård och 
omsorg nu måste ha en ekonomi som går ihop under 2018. 

3 § Arbetsmiljö 
Vårdförbundet påtalar att det är hög arbetsbelastning ute i hemvården både för 
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. 
Vård och omsorgschefen säger att det är viktigt för verksamheterna att behålla 
sina vikarier speciellt i hemvården där det är ett stort flöde in och ut. 
En utvärdering av sommaren är gjord där både sommarvikarier och ordinarie per
sonal har haft möjlighet att SV<ilra. Resultatet av enkäten visar på att de flesta som
marvikarier har trivts och kan tänka sig att komma tillbaka nästa sommar även or
dinarie personal är över lag nöjda med vikarier, planering med mera. 
Kommunal säger att de tycker att något hänt ute i verksamheterna, en större "vi
känsla" verkar ha infunnit sig samt att det upplevs att personal vill göra rätt. 
Kommunal undrar över vem som har befogenheter att ta bort inlagda poster i 
självservice. Vård och omsorgschefen återkommer efter att ha kollat upp med 
enhetscheferna. 
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4 § Fackliga informerar 

5§ 

6§ 

7§ 

Representanter från verksamheternas LOSAM är inbjudna för att berätta om hur 
deras samverkansarbete fungerar. över lag tycker de närvarande att LO SAM möten 
ute i verksamheterna har blivit bäti;re men fortfarande finns det förbättringsåtgär
der till exempel information om förändringar i verksamheten bör tas upp i LOSAM. 
Det som berör enskilda medarbetare ska inte tas upp i VONSAM eller LO SAM. 
VISION informerar om att de skickat in ett yrkande till kommunen på antalet med
arbetare/chef 

Arbetsgivaren informerar 
Vård och omsorgschefen informerade om de ärenden som ska upp på Vård- och 
Omsorgsnämndens möte 2017-12-18.Se bilaga 
Eva-Marie Persson, enhetschef för Anhörig- och socialt innehåll har ställt frågan till 
Vonsam vilken LOSAM denna verksamhet ska tillhöra. VISION och Kommunal 

· tycker det är bra om de tillhör Stöd och omsorg eftersom de sitter i samma lokaler. 
Vård och omsorgschefen informerar om ett enskilt ärende som kommer att flytta 
in till kommunen. Vill flagga för att det kanske inte kommer att bli optimalt ar
betsmässigt då ·det kommer kräva mycket personalresurser. Enhetscheferna i Stöd 
och omsorg .har gjort ett jätte bra arbete med riskbedömningar. 
Vård och omsorgschefen informerar om att det gjorts en utredning kring medar
betare inom en verksamhet avseende arbetsmiljön för en enhetschef. Utredningen 
visar en kultur och attityd som inte är acceptabel men bedömningen är att gruppen 
tillsammans med berörd enhetschef, kan hantera processen framåt. 
Vård och omsorgschefen har tidigare informerat Vonsam om en organisations
förändring på Iedningsnivå. I den nya organisationen ska det finnas tre avdelnings
chefer, en för äldreomsorgen, en för stöd och omsorg och en för Hsl personal och 
bistånd. 

Vi samverkar 
Vi samverkar avseende avdelningschefer inom Vård och omsorg. Se bilaga 
Ingen har något att erinra. 
Vi samverkar hantering av timbank i TimeCare vid övergång till fast schema. 
Se bilaga 
Ingen har något att erinra. Alla är eniga om _att chefer och medarbetar gjort ett bra 
arbete för att nå 0 i timbanken. 

Kommunikation 
Överenskommelse på Vonsam mötet att ingen pratar om organisationsförändring
en förrän Vård och omsorgschefen har informerat i vård och omsorgslednings
grupp. Information kommer att skickas ut till alla medarbetare. 
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Vid protokollet 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Arbetsmiljöundersökning 2018 

Frågorna i denna enkät handlar om arbetsförhållanden, hälsa och trivsel. Frågorna handlar om hur du 
känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Det är inte meningen att du ska fylla i enkäten 
med hjälp från andra. 

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel, det handlar om vad du själv tycker och tänker. Det är 
viktigt för undersökningens kvalite att du svarar på så många frågor som du kan. 

Det tar ca 15 minuter att svara på enkäten. Du svarar på enkäten genom att sätta ett kryss i den ruta 
som motsvarar rätt svarsalternativ för dig. 



Psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

Alltid Ofta 

Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete 
samlas på hög? 
Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt 
påfrestande situationer? 
Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som 
gäller ditt arbete? 

Är du tvungen att arbeta väldigt snabbt? 

Är stämningen bra mellan dig och dina 
arbetskamrater? 
Måste du förhålla dig till andra människors personliga 
problem i ditt arbete? 

Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med? 

Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? 

Kommer du efter med ditt arbete? 

Är ditt arbete varierat? 

Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din 
arbetsplats? 
Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra alla dina 
arbetsuppgifter? 
Har du tillräckligt tid för att utföra dina 
arbetsu2pgifter? 
Känner du dig delaktig i en gemenskap på din 
arbetsplats? 

Kan du påverka din arbetsmängd? 

Hur ofta överväger du att söka nytt jobb? 

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina 
kollegor? 
Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till 
dina 2roblem med arbetet? 
Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför 
ditt arbete? 

I mycket I hög 
höggrad grad 

Måste du hålla ett högt arbetstempo? 

Är ditt arbete känslomässigt krävande? 

Kräver ditt arbete att du tar initiativ? 

Ibland Sällan 

. 

Delvis I låg grad 

Aldrig/ 
nästan 
aldrig 

I mycket 
låg grad 

ll·Jtl . r 
' I I 



Är ditt arbete meningsfullt? 

Får du information o god tid på din arbetsplats, t.ex. 
när det gäller viktiga beslut, förändringar och 
framtidsplaner? 

Finns det klara mål för ditt arbete? 

Ställs det krav som strider mot varandra i ditt arbete? 

Uppmärksammar och uppskattar ledningen din 
arbetsinsats? 

Känner du att din arbetsinsats är viktig? 

Skulle du rekommendera andra att söka anställning på 
din arbetsplats? 

Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden? 

Respekteras du av ledningen på din arbetsplats? 

Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete? 

Kan du använda ditt kunnande eller dina färdigheter i 
ditt arbete? 

Får du veta allt du behöver för att klara ditt arbete på 
ett bra sätt? 

Gör du saker i ditt arbete som accepteras av vissa 
personer men inte av andra? 

Behandlas du rättvist på din arbetsplats? 

Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? 
-

Måste du ibland göra något som egentligen borde ha 
gjorts annorlunda? 

Har du möjlighet att lära dig något nytt genom ditt 
arbete? 

Känner du dig motiverad och engagerad i ditt arbete? 

Måste du ibland göra saker i ditt arbete som kan verka 
onödiga? 



Arbetar du i ett högt tempo hela arbetspasset? 

Erbjuder ditt arbete möjligheter att utveckla dina 
färdigheter? 

Har din arbetsplats stor betydelse för dig? 

Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: 
Mycket 

Tillfredsställd Varken eller Otillfredsställd 
Mycket 

tillfredsställd otillfredsställd 

Dina framtidsutsikter på 
jobbet? 

Fysiska 
arbetsförhållanden? 

Det sätt dina kunskaper 
används på? 

Ditt arbete som helhet, 
allt inräknat? 

Arbetsplatsen som helhet 
Frågorna nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet. 

I mycket I höggrad Delvis I låg grad I mycket 
höggrad låg grad 

Litar ledningen på att medarbetarna gör ett bra 
jobb? 
Kan man lite på den information som kommer 
från ledningen? 

Löses konflikter på ett rättvist sätt? 

Undanhåller ledningen viktig information från 
de anställda? 
Blir de anställda uppskattade för en bra 
arbetsinsats? 
Undanhåller de anställda information från 
varandra? 
Undanhåller de anställda information från 
ledningen? 

Litar de anställda i allmänhet på varandra? 

Hanterar ledningen alla förslag från de anställda 
seriöst? 
Är det möjligt för de anställda att uttrycka sina 
åsikter och känslor? 

Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt? 



Följande frågor avser din relation till din närmaste chef. 
Aldrig/ 

Alltid Ofta Ibland Sällan nästan 
aldrig 

Om du behöver, är din närmaste chefberedd att lyssna 
på problem som rör ditt arbete? 
Om du behöver, för du stöd och hjälp med ditt arbete 
från din närmaste chef? 
Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du 
utför ditt arbete? 

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef: 
I mycket 

I höggrad Delvis I låg grad 
I mycket 

höggrad låg grad 
... ser till att samtliga medarbetare har bra 
utvecklingsmöiligheter? 

... prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt? 

.. . är bra på att planera arbetet? 

... är bra på att hantera konflikter? 

Dessa frågor handlar om ifall det finns plats för alla på din arbetsplats. 
I mycket 

I höggrad Delvis I låg grad 
I mycket 

höggrad låg grad 
Behandlas män och kvinnor som jämställda på 
din arbetsplats? 
Finns det utrymme för anställda av olika etnisk 
bakgrund och med olika religion? 

Hälsa och trivsel 
Följande frågor avser hur du har haft det under de senaste fyra veckorna. 

Hela tiden 
En stordel En del av En liten del Inte alls 
av tiden tiden av tiden 

Hur ofta har du sovit dåligt eller oroligt? 

Hur ofta har du saknat ork och energi? 

Hur ofta har du haft svårt att somna? 

Hur ofta har du varit fysiskt utmattad? 

Hur ofta har du känt dig känslomässigt 
utmattad? 
Hur ofta har du vaknat för tidigt och inte 
kunnat somna om? 

Hur ofta har du känt dig trött? 

Hur ofta har du vaknat fler gånger och haft 
svårt att somna om? 

Hur ofta har du haft svårt att koppla av? 

~1 1) 
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Hur ofta har du varit lättretlig? 

Hur ofta har du varit anspänd? 

Hur ofta har du varit stressad? 

Utmärkt Mycket 
God 

Någor- Dålig 
god lunda 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: 

Arbete och privatliv. 
Följande frågor handlar om relationen mellan arbete och privatliv. 

Ja, helt Ja, till Ja, men Nej, inte 
säkert viss del bara lite alls 

Upplever du ofta en konflikt mellan ditt arbete och privatliv, så 
att du helst hade velat vara på "båda ställena samtidigt"? 

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det 
påverkar privatlivet negativt? 

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det 
påverkar privatlivet negativt? 

Säger din familj eller dina vänner till dig att du arbetar för 
mycket? 

Konflikter och kränkande beteenden. 
Ja, Ja, varje Ja, varje Ja, några Nej 

·dagligen vecka månad gånger 
Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt 
för hot om våld på din arbetsplats? 

Om ja, från vem? Kollegor 

(Det går att markera med flera kryss) En överordnad 

Underställda 

Vård och omsorgstagare 

Ja, Ja, varje Ja, varje Ja, några Nej 
dagligen vecka månad gånger 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt 
för fysiskt våld på din arbets2lats? 

Om ja, från vem? Kollegor 

(Det går att markera med flera kryss) En överordnad 

Underställda 

Vård och omsorgstagare 



Med mobbing menas att man upprepade gånger blir utsatt för obehagliga eller kränkande handlingar 
som det är svårt att försvara sig_ mot. 

Ja, Ja, varje Ja, varje Ja, några Nej 
dagligen vecka månad gånger 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt 
för mobbing på din arbetsplats? 

Om ja, från vem? Kollegor 

(Det går att markera med flera kryss) En överordnad 

Underställda 

Vård och omsorgstagare 

Ja, Ja, varje Ja, varje Ja, några Nej 
dagligen vecka mårlad gånger 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt 
för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på din 
arbetsplats? 

Om ja, från vem? Kollegor 

(Det går att markera med flera kryss) En överordnad 

Underställda 

Vård och omsorgstagare 

Arbetsplats 
Ev. enhet: 

Hemvård 

Särskilt boende 

Stöd och omsorg 

HSL/Rehab 

Biståndshandläggning 

Enhetsassistent 

Annan: 

Närmaste chef Ålder 
Vem är din närmaste chef? Under 20 år 

21-30 år 

31-40 år 

41-50 år 

51-60 år 

61-70 år 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 
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Datum: 2018-02-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000127 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på inspektionsmeddelande - Resultat från Arbetsmiljöverkets 
inspektion 7 november 2017, ert diarienr. 2017 /057364 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaret som sitt eget och skickar det till 
Arbetsmiljöverket. 

Bakgrund 
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Arbetsmiljöverket har som en del i sitt regeringsuppdrag utfört en inspektion inom 
äldreomsorgen i Båstads kommun. Granskningen utmynnade i två inspektionsmeddelanden, 
ett ställt till verksamhetsområde Vård och omsorg och ett till Båstads kommun med krav om 
åtgärdande av brister. 

Aktuellt 
Verksamheten har tillsammans med förtroendevalda och huvudskyddsombud arbetat fram en 
plan för att åtgärda de brister som identifierats av Arbetsmiljöverket i det svar som ställts till 
Vård och omsorg, 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmiljöverket 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar till arbetsmiljöverket 
Mall - Skyddsrond 
Mall - Checklista 
Innehåll introduktionsutbildning 
Utbildning Hot och Våld 
Rutin - Hot och våld 
Rutin - Test av personlarm 

Samråd har skett med: 
Vision 
Kommunal 
HR 
Kommunchef 
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Datum 
2018-02-14 

Arbetsmiljöverket 

Handläggare 
Emma Pihl 

112 79 Stockholm 
Arbetsmiljoverket@av.se 

Vårtdnr 
VN 000127 /2017-700 

Svar på inspektionsmeddelande, Båstads kommun, 
ert diarienr. 2017/057364 

Vård och omsorg ser allvarligt på de påpekanden och anmärkningar som Arbetsmiljöverket 
anfört och arbetet har påbörjats med att åtgärda dem inom respektive delområde. 

Vård och omsorg har tillsammans med nämndens ledamöter, enhetschefer och huvud

skyddsombud bearbetat verkets synpunkter och gemensamt tagit fram föreliggande svar. 
Vård och omsorg har även sammanträtt med upphandlad företagshälsovård för bistånd i 

tillämpliga delar av arbetet. 

Det sätt och åtgärder som är aktuella redovisas enligt nedan. 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Båstads kommun har haft övergripande utbildningar avseende systematiskt arbetsmiljö
arbete men resultatet av inspektionen visar att detta inte har nått full effekt. Vård och 
omsorg kommer därför att anordna ytterligare utbildning i grundläggande arbetsmiljö
arbete under senare delen av våren 2018, riktat mot vård och omsorgsverksamhet med de 

specifika behov som finns. Det framkom också i arbetsmiljöverkets inspektion att de rutiner 

som finns på övergripande nivå i kommunen behöver brytas ner för att bättre vara det stöd 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet och detta kommer att ske inom ramen för utbild
ningen. 

Arbetet kring skyddsronder kommer att förstärkas och kommer att innehålla fler delar 

avseende risker i äldreomsorgen, med tydliga krav på uppföljning, bilaga 1. Utbildning kring 
arbetet med skyddsronder kommer att finnas med i ovanstående grundläggande arbetsmil

jöutbildning. Ett led i att säkra att inte samma individer kontinuerligt utsätts för samma typ 

av belastning är att hemvårdsgrupperna och grupperna inom bemanningen på särskilt 

Båstads kommun 

Vård & omsorg 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx · 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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boende inte innehåller för få individer utan det blir en rotation på medarbetarna. 
Detta ställs dock ständigt mot kravet på kontinuitet för vård och omsorgstagarna. 

2. Kunskaper, befogenheter och resurser för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen. 

Båstads kommun kommer, som redovisat under punkt 1, att genomföra en internutbildning 
för samtliga berörda chefer inom äldreomsorgen. Att arbeta i vårdtagarnas eget boende 
ställer speciella krav på dem som ska utföra arbetet, med tanke på att varje enskilt hem är 
unikt. Bedömning av arbetsplatsernas beskaffenhet inom hemvården görs av vård- och 
omsorgstagarens kontaktman. Kontaktmannen är den som bäst känner vård och omsorgs
tagarens behov men också förutsättningarna för att bedriva verksamhet i den enskildes 
hem. Dock har det genom inspektionsmeddelandet blivit tydligt att dessa inte har tillräcklig 
kompetens för att genomföra tilldelat uppdrag. 

Den checklista som idag används för systematiskt arbetsmiljöarbete inom hemvården 
kommer att uppdateras för att vara heltäckande, med förklarande texter, bilaga 2. Checklis
tan ska användas till samtliga invånare med beviljade bistånd. Denna förtydligade checklista 
kommer att kompletteras med en riktad utbildning för just kontaktmän. Då det är många 
personer som berörs av utbildningen och verksamheten ska fungera trots stor utbildnings
insats kommer denna utbildning att hållas under hela året 2018. Denna utbildning kommer 
sedan att vara en obligatorisk del av introduktionsmaterialet för nyanställda medarbetare 
som kommer att inneha funktionen som kontaktman. 

3. Verksamhetsanpassade rutiner för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Som redovisat under punkt 1 kommer en utbildning att anordnas där ett delmoment är att 
de centrala övergripande rutinerna verksamhetsanpassas. 

4. Kunskaper i belastningsergonomi och färdigheter i förflyttningsteknik 

Vård och omsorgsverksamheten har medarbetare inom rehabiliteringsområdet och dessa 
har historiskt ansvarat för utbildning inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Ut
bildningen har bedömts av kommunens företagshälsovård att hålla samma standard som 
deras egen. Dock kan noteras att antalet utbildningsplatser varit för lågt inom kommunen 
för att samtliga medarbetare ska ha fullgod utbildning. Under 2018 kommer antalet utbild
ningsplatser att utökas och för 2019 och framåt ska platser garanteras så att alla nya med
arbetare, i introduktionsutbildningen, erhåller utbildning samt att det finns platser för repe
titionsutbildning för berörda befintliga medarbetare. 

Även utbildarna inom rehabiliteringsverksamheten behöver kompletteras i sin utbildning 
för att på ett korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. Några 
medarbetare inom rehabiliteringsverksamheten kommer att få ett utökat uppdrag och 
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erbjudas fortbildning. I denna fortbildning kommer kompetensen säkras för att utfärda lift
körkort till samtliga medarbetare som använder eller kommer att komma att använda lift. 

5. Rutiner för introduktion -Äldreomsorgen, hemvården och särskilt boende 

lntroduktionsutbildning är en grundläggande insats för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö men också hög kvalitet för vård och omsorgstagarna i verksamheten. lntrodukt
ionsutbildning har funnits en lång tid men endast kontinuerligt planerad för sommarvikari
ernas del. Under 2017 sågs dessutom ett delvis nytt fenomen, sommarvikarier anställdes 
under alla sommarmånaderna och inte bara i början vilket medförde att dessa inte fick 
introduktionsutbildning. 

lntroduktionsprogrammet innehåller de områden som bedöms viktiga för att kunna arbeta 
inom Vård och omsorg, bilaga 3. 

Verksamheten har för 2018 sedan tidigare planerat in minst en introduktionsutbildning vår 
och höst för de nyanställda medarbetare som kommer utanför sommarperioden. Verksam
heten har också planerat in introduktionsutbildningar fortlöpande under sommaren för att 
fånga in alla sommarvikarier. 

6. Kunskaper om arbetsmiljöförhållanden som kan innebära risker för våld eller 
hot om våld 

Hot och våld blir allt mer förekommande i verksamheten. Förekomsten beror på olika 
anledningar och kräver därmed olika förhållningssätt. Verksamheten kommer att ta extern 
hjälp i detta utbildningsmoment, bilaga 4. Det finns medarbetare i verksamheten som tidi
gare haft en fördjupad utbildning i detta men inte har fortbildat sig på många år. Sannolikt 
är det dock en framgångsfaktor att det finns medarbetare med fördjupad kunskap, nära 
den verksamhet som kan komma i fråga att hantera hot och våld. Verksamheten kommer 
därför att utse ytterligare medarbetare som får en fördjupad kunskap för att kompetensen 
snabbt ska finnas på plats för handledning, utbildning och stöd när medarbetarna identifie
rar risk för hot och våld. Rutinen för hot och våld som finns i kommunen, bilaga 5, ska 
uppmärksammas på nytt på samtliga arbetsplatsträffar inom hela vård- och omsorg. 

7. Våld och hot- larmrutiner Äldreomsorgen 

Det finns sedan tidigare en kommunövergripande rutin, utfärdad av Räddningstjänsten, för 
att kontrollera larmens funktion, bilaga 6. 

8. Kunskaper om smittrisker-verksamhetsområde Vård och omsorg 

I introduktionsutbildningen ingår utbildning kring basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner 
är en utbildning som varje medarbetare ska genomföra årligen och denna innefattar 
kunskaper om smittorisker. Utbildningen kommer att förtydligas och skärpas under 2018. 
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Den checklista som kontaktpersonerna utgår från vid bedömning av arbetsmiljön kommer 
att innefatta kontrollpunkter avseende smittorisker, bilaga 2. 

9. Kemiska arbetsmiljörisker-förteckning, säkerhetsdatablad 

Det ska finnas säkerhetsdatablad för de kemiska preparat som används. Inom verksamhet
ens särskilda boende är detta lättare att tillgodose då det är verksamheten själv som inför
skaffar de medel som finns där. Inom hemvården bedrivs till del städning av vård- och om
sorgstagarens hem, och då med vård och omsorgstagarens produkter. I den situationen är 
det svårare att garantera att det finns erforderlig information vid varje givet tillfälle. Vård 
och omsorg kommer under 2018 att införa ett krav på vård och omsorgstagare som har 
städning som beviljat bistånd att de ska tillhandahålla de produkter vi anvisar för städning. 
På så sätt kan de kemiska arbetsmiljöriskerna i det hänseende förutses. Alla hemvårdsbilar 
ska dessutom utrustas med ögonskölj. 

10. Tillbudsrapportering- kunskaper 

Tillbudsrapportering är en viktig fråga och är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. 
Verksamheten kommer under våren att ytterligare informera kring fördelarna med att 
rapportera tillbud men detta är ett långsiktigt arbete då det handlar om att vända en 
kultur. I detta gör fackliga organisationer och arbetsgivare gemensam sak för att nå 
framgång. 

Avslutningsvis vill vi gärna framhålla att vi som arbetsgivare verkar för att våra 
medarbetare inte skadas, eller ens utsätts för risker i tjänsten och tackar för inspel 
och krav i syfte att förbättra arbetsmiljön som kommit i samband med inspektionen. 

Eddie Grankvist 
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 

Charlotte Andersson 
Huvudskyddsombud Kommunal 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Vision 
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Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
Arbetsplats 
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Arbetsformer 

Kunskap/Utbildning 
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utbildninn 

"'1"'1 r-... 

-:..~ ........., 



Arbetsplats 
Datum: 
Avdelning: 
Undersökt område: 
Närvarande: 
Underlag: 

Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
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..liJ..111111 1 I 
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I 

Riskhanterinq :..• ~ - u "'{] ~\/1 ;_:,,_.,, ~p ~ ,p - 3 ~ 1;.1·~ ~ ;:11 ·•.;:i ~ "i).,' 
Hälsa Miliö -·-· ~JJ..., Handlinasolan 

Risk- Kon se- Risk- Konse- Risk- Åtgärd Uppskattad Ansvarig Uppföljning 
värde kvens värde kvens värde färdig kostnad SEK datum/Sign 
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Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
Arbetsplats 
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Bilaga 2 

~j BÅSTADS 
- .- KOMMUN 
Vård & omsorg 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Utgåva : Reg nr: 

Framtagen av: Avsnitt: Sida: 

Godkänd av: Ersätter: Giltig från : 

Datum I Genomförd av I Arbetsledarens signatur 

I Brukarens namn I Brukarens adress 

Hos ny vård och omsorgstagare eller när förändringar skett ska en riskbedömning angående 
arbetsmiljön genomföras. Checldistan fylls i av kontaktman före insatserna sätts in och absolut 
senast i samband med första insatsen. Checklistan används även till dem med endast 
trygghets larm. 
Framkommer det risker ska de diskuteras med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder 
vidtas och att en skriftlig handlingsplan upprättas. Skyddsombudet skall ge möjlighet att 
medverka i framtagandet av handlingsplanen. Checklista och eventuell handlingsplan ska 
kopplas till aktuellt verksamhetssystem, Safe-Doc. 

Fysisk arbetsmiljö 
Vid bedömningen av den fysiska arbetsmiljön anges JA om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med NEJ. Vid Nej förs 
risken in i en handlingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 

1. Finns det tillräckligt med arbetstekniska hjälpmedel? 

2. Har personalen kunskap om användning av dessa hjälpmedel? 

3. Kan omvårdnadsarbetet utföras av en person? 

4. Är hemmet möblerad så att arbetsuppgifterna enkelt går att 
utföra? 
Det som skall kontrolleras ärt ex utrymme vid säng (80 cm) på båda sidor samt 
utrymme för att arbeta med hjälpmedel. Möbler som är placerade så att det 
förhindrar arbetet med eller utan hjälpmedel. Dörrpassager som förhindrar 
framkomlighet, trösklar och mattor mm. 

5. Finns tillräckligt stort hygienutrymme för personlig hygien? 
Det som skal kontrolleras är utrymmets storlek i de fall brukaren behöver hjälp 
i hygienutrymmet. Utrymme på båda sidor om toalettstol samt utrymme för att 
arbeta med hjälpmedel. Dusch och bad som går att använda för aktuell vård 
och omsorgstagare. Dörrpassage och trösklar. 

6. Finns det ur arbetsmiljösynpunkt väl fungerande städutrustning? 
Det som skall kontrolleras är säker dammsugare, golvmopp med långt skaft och 
hink. Städkemikalier enligt kommunens lista. 

7. Är elsäkerheten tillfredställande? 
Finns trasiga eller lösa elkontakter, trasiga sladdar mm. 

8. Finns tillräckligt belysning inomhus för att utföra arbetet? 

9. Finns tillräckligt belysning utomhus? 

10.Bedöms fönstren kunna putsas av egen personal? 
Är fönstren av god kondition, finns det risk att de faller ut eller är det på annat 
sätt trasiga? Kan fönstren putsas utan risk för att man kanfalla utåt? Kan man 
nå fönstren genom att stå på markplan? Finns lämpliga utrustning för 
fönsterputsning? 

Ja Nej 

DD 
DD 
DD 

DD 

DD 

DD 

DD 
DD 
DD 
DD 



11. Vid inköp behöver vi bära max två kassar? 
Vid inköp bedöms det finnas risker att inköpet överstiger två kassar (max 25 
kg). 

12.Finns framkomliga och säkra vägar? 

13.Är bostaden rökfri? 

14.Är hemmet fritt från sällskapsdjur? 

Psykosocial arbetsmiljö 

DD 

DD 
DD 
DD 

Vid bedömningen av den Psykosociala arbetsmiljön anges Nej om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med Ja. Vid förs risken in i 
en handslingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 

15.Bedöms det föreligga risk för kränkningar eller trakasserier? 
Med kränkande särbehandling menar vi bl a återkommande kränkande tilltal, 
sexuella anspelningar eller kränkningar på grund av etnicitet. 

16.Bedöms det föreligga risk för hot och våld? 
Vid ja ska en fördjupad bedömning av risken genomföras av enhetschef 

17.Finns möjlighet att arbeta utifrån basala hygienrutiner 
(engångsförkläde, handskar)? 

Finns möjlighet till handtvätt anvisningar (engångshandduk, flytande tvål samt 
handsprit)? 
Finns möjlighet till förvaring av skyddsutrustning på ett lämpligt sätt i 
bostaden? 

18. Bedöms det föreligga risk för alkohol eller drogpåverkan hos 
vårdtagare eller närstående? 

Övrigt 

Ja Nej 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 
DD 
DD 
DD 
D D 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Introduktionsprogram vid nyanställning 

Bilaga 3 

I samband med ny anställning inom vård och omsorg i Båstads kommun ska alla genomgå introdukt
ionsutbildning. Detta ska genomföras före, eller i direkt anslutning till, påböijad anställning. Nedan 
listas de områden som är del i introduktionsutbildningen. 

• Genomgång av gällande lagar och regler 
• Lex Sarah och Lex Maria 
• Sekretess 
• Tillbud och arbetsskada 
• Basala hygienrutiner 
• Genomgång av verksamhetssystem 
• Bemötande ur ett brukarperspektiv 
• Information och utbildning inom hälso-och sjukvårdslagen 
• Hjälpmedel och förflyttningskunskap 
• Sårvård, läkemedel, signering och medicinlista 
• Vardagsrutiner och praktiska vardagssituationer 
• Demens 
• Etiska dilemman 
• Oväntat dödsfall 

Innehållet utvecklas kontinuerligt utifrån lagkrav och utvärderingar. 

Utvecklagruppen 
ARUBA 

180209\d:\ciceron\server\store\henand2\92398\bilaga_3_1nnehäil introduktionsutbildning.docx\s 



·feelgood· 

Sammanställning av förslag på ätgärdei· kring Hot och Våld kopplade till det 
Iuspclrtionsmeddclandc (2017/057364) som Båstad KomJn_µn 
Verk.-~amhetsonu:äde Vård och Omsm:g fått sänt till sig efter inspektion den 7 
november 2017. 

Våld och Hot: 

I inspektionsmeddelandet ser vi i huvud.sålt två aspek:tct avvåld och hot utbildningär. Det 
ena är gcnenill utbildning i våld och hot för både chefer och medarbt:;:tar~. Det andra är 
kµnskap för en specifik diagno~grupp. Nät det gälJe1' kunskap oi:n demenssjukdoil)fil,' bö.r 
specialist atilitas inom oinrådet och helst innan våra utbildningar om hot och våld så att 
deltagarna kan sätta vårutbildning i ett sammanahang. I Ö\-Tigt är det dessa två utbildningm· 
som vi erlliuder ocb med detta innehåll och upplägg. 

" Utbil9nh1g för c]1efer och sl;-yddsömbud 
• Utbildning tör medarbetare 

1. Föl' chefer och slcyddsombud. 
Syftet med de1ina utbildning är att öka kun~lcap och förståelse föt 
- de krav som arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivate enligt AFS 1993:i 
~ kartläggning av rjs1cer för våld och hot i arbetsmiljöh · 
- hm inan kan bemöta medarbetare efter en v~kl och hot sitliation på ärbetsplatscn. 

InnehåJJet består ay 
- l~artläggning av risker för våld och hot på aktuell ::ll'petsplats 
- Roller och ansvar i händelse av våld och höt sihiationer 
-vanliga mänskliga teaktion.er i våld och hot ~itua,tion~r 
- krishantering i samband med en vnldsam eller hotfull situati(ltl 

(Tppliigg 
2 halvdagat, a '3 tinunar per tillfälle 

Tillf:ille 1. 
- Kort föt~läsning on1 AFS 1993:2 
- gen01ngi\ng mi kal'tläggning av rislcer för hot och våld samt genomgä11g av roller och 
ansv;:it' 
w Henutppgift: Att skriva e)le1· se Över befintlig hru1dling~plart för vid våld och hot 
~itqationcr samt kri!.>han.t<!ring. 

Tillfälle 2. 
- GQnÖrngång av hem uppgift . 
- I(ott föi·eläiming om .. ~an liga mänskliga reaktioner i våld och hot situationer samt 
krishai:rted~1g 
- Geuoni,gäng av fä]1 

2,1 :F<h· medai·l1etare. Även chefer och S.kyddsoit1budlmn gå denna utbildning 
Syft~t nied d<:Jnna UtbiklniI;m ifr att öka kunskap och förståelse förarbet$tagaren,s roll 
och ~·nsvat', samt hlJt mån böt· bm1t.et~ en person som beter sigvåldsatn, eller hotfull. 

Jrtnehilllet be$tår av (ett tillfälle) 

Fcdgood ~vens!<il AB (piibl.) 
Posrnikcss: Bax 1()1 11; lfi(J 55 Sto~kholi11 Desök: B;incrg:itaq 16, 1l5 53 Stoc1<Poln1 
Org. M s·565l l-2Ö:l8 'f'clcfoo öl\-5•i$ iuo Oö illfo@rcdgood.sc \VW\l/,fä_elgo(>l],se 

(J;vJ; l l 



foelgood· 
- Roller och ansvar i händelse av våld och hot situation. 
- Hant~ring av kommunikation med den son~ bet~r-slg-våldsamt eller hotftillt g<mom 
kort fötefäsning d.ärefter ro]spelsövningal'. 

Upplägg 
En halvdag (tre timmar). 

Feelgood tåömmendatioi1 är att aJl personal, chefer och rn{!d~rbetare, som behöver 
utbildningen Våld och Hot utbildas av Feelgöod. l\ursen ställer krav på utbildaren att inneha 
teoretisk kunskap bfand annat om affekter, komtmtnikation och lconflikthantering. 

Helsingborg 2018-02-08 

Faysal Rawandozi 
Leg. psykolog/organisationskonsult 
Favsal.Ra\\iandoz1@foelgoo_d.se 

Sofie Rosencrantz 
Kundansvarig/Kons\dt~hef 
S_ofie.rosencrantzill>foelg,ood.se 

Tl<Jdt;ood Svcnr.lrn AB (pubL) 
Pos1r1dres~: B<il' W1 11, 100 55 Stodtholtp_ 6~ii<'iki ll~ncq,r.vrui. l G, 11!/ 5_3 ·stod:holm 
01-ii- rir 55(i511 "2()58 Tolcfon 08-5•!S Bio 0() i!'l, .fo@fcclgocxL;~ 1\~\f\v.t<;d.p,<>nd.~" 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsskydd 

Reviderad 2016-05-06 

Riktlinjer för att förebygga, hantera och 
följa upp våld och hot i arbetsmiljön 

Båstads kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser 
där våld och hot inte tolereras. 

Kommunens riktlinjer avser att ge praktiska råd kring förebyggande insatser och på vilket sätt 
händelser i arbetsmiljön föranledda av våld och hot ska uppmärksammas, rapporteras och följas 
upp. 

Respektive verksamhetsområde anpassar vid behov riktlinjerna till kommunens skilda arbeten 
där det finns risk för våld och hot. 

Tänk på att den individuella upplevelsen av en situation eller handling kan upplevas olika hotfull. 
Det är således utsatt medarbetares uppfattning som ska vara gällande för situationen. 



Förebyggande insatser 

Att förebygga våld och hot är ett arbetsområde som kräver att alla medverkar och tar sitt 
ansvar. 

Båstads kommun som arbetsgivare ... 

ska vidta åtgärder för att förebygga förekomst av våld och hot så att medarbetare inte 
utsätts för ohälsa eller olycksfall 

förvissa sig om att medarbetare har kunskap om kommunens riktlinjer och rutiner 
avseende våld och hot 

Som medarbetare i Båstads kommun ... 

följ er jag de föreskrifter och rutiner som gäller på min arbetsplats 

underrättar jag min chef eller mitt skyddsombud om tillbud och säkerhets brister 

iakttar jag den försiktighet som behövs för att förebygga våld och hot. 

försäkrar jag mig om att kunna påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet vid behov 

ansvarar jag för att aktuella kontaktuppgifter till anhöriga finns i Självservice. 
Uppgifterna skrivs in och sparas i Grund; Person; Namn/Adress. I rullista väljs anhörig
adress istället för utbetalningsadress 

Som chef i Båstads kommun ... 

ska jag för att bidra till att frågor om våld och hot på arbetsplatsen integreras i 
verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete: 

genomföra kartläggning och riskanalyser (se bifogad checklista) avseende våld och hot 
på arbetsplatsen 

utforma och utrusta arbetsplatsen med hänsyn till personsäkerhet 

säkerställa att det för arbete där det kan finnas risk för våld och hot finns skriftliga 
säkerhetsrutiner som omfattar förebyggande, akuta och efterhjälpande åtgärder 
inklusive krisstöd 

i konsekvensanalyser vid organisationsförändringar särskilt beakta frågor kring våld 
och hot i arbetsmiljön 

vid arbetsplatsträff regelbundet aktualisera våld och hot som en punkt på 
dagordningen för att främja en ökad riskmedvetenhet och förebygga våld och hot i 
verksamheten 

vid arbetsplatsträffar påminna om att det finns aktuella uppgifter till anhörig i 
Självservice 

ska jag för att öka kunskapen om hur våld och hot på arbetsplatsen kan förebyggas och 
bemötas i verksamheten: 

informera nyanställda om kommunens övergripande riktlinjer och arbetsplatsens 
rutiner avseende våld och hot 

se till att mina medarbetare har den kunskap som behövs och vid behov erbjuda 
utbildning om metoder och förhållningssätt som kan bidra till att förebygga våld och 
hot på arbetsplatsen 
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Central säkerhetsrutin vid förekomst av våld eller hot 

Om en akut situation uppstår - tänk på detta: 

försök påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet 
följ arbetsplatsens rutiner för att påkalla hjälp (larm etc.) 
vid behov tillkalla polis 
informera närmaste chef 
vid behov av stöd och råd, kontakta stabschef som informerar kommunens 
k ommunikationsansvarige 

Akut nödläge - ring 112 

Behov av stabschef Båstad - ring inre befäl tel. 042 - 32 95 05 

Vård- och omsorg behov av insatsledare (chef/beslutsfattare) utanför ordinarie 
kontorstid - ring inre befäl tel. 042 - 32 95 05 

Som chef i Båstads kommun har jag ansvar för att ... 

Uppmärksamma: 

berörda medarbetare snarast får adekvat stödinsats i samband med inträffad 
händelse 

Feelgood Företagshälsovård AB Tfn 042-26 63 70 
Kommunens kommunikationsansv. Tfn 070-888 0123 

Tfn 11414 
Tfn 1177 

HR Specialist Tfn 0431-777 23 

Polis 
Sjukvårdsrådgivning 
SOS Alarm Tfn 040-676 98 00 

ingen som utsatts för eller bevittnat våld eller hot lämnas ensam. Det är av stor 
vikt att stöd erbjuds ifrån arbetsplatsen genom chef, facklig representant och/eller 
arbetskamrat 

vid behov underrätta anhöriga om det inträffade - se rapport om anhörigadress i 
Självservice 

så fort som möjligt informera samtliga medarbetare om och samtala kring det som 
hänt 

informera berörd medarbetare om det kollektivavtalade försäkringsskydd 
kommunen har att erbjuda 

Genom AFA Försäkring kan man få ersättning för inkomstbortfall vid olycksfall i arbetet, oavsett anledning, från 
första dagen. Om denna ersättning inte godkänns kan arbetsgivaren efter prövning medge att ersätta arbets
tagaren för inkomstbortfall vid olycksfall/arbetsskada p.g.a. våld, hot, misshandel i arbetet (Centrala och lokala 
protokollsanteckningar i HÖK). TFA-KL ersätter kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall i arbetet som 
tex. sjukvårdskostnader, skadade kläder eller glasögon om skadan lett till arbetsoförmåga under del av dag eller 
mer. Kostnaderna ersätts i sin helhet utan avdrag. 
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Rapportera: 

alla tillbud och arbetsskador föranledda av våld och hot dokumenteras och utreds 

Arbetsskada ska alltid anmälas till både Försäkringskassan och AFA Försäkring vilket görs på 
www.anmalarbetsskada.se. Beskriv det inträffade så utförligt och detaljerat som möjligt. Om polisanmälan görs (se 
nedan) ska en kopia av denna samt arbetsskadeanmälan lämnas till chefen. Arbetsskadelivräntan kan ansökas om 
hos Försälningskassan och om den beviljas för samma period som du fått ersättning för inkomstförlust för TFA-m. 
kan du bli återbetalningsskyldig av ersättningen från TFA-KL. Vid inkomst över 7,5 prisbasbelopp är detAFA 
Försäkrine: som betalar ut arbetsskadelivräntan. 

Se blankett: 

http://intra.bastad.se/styrdokument/personalJpersonalhandbok/sam/tillbud
och-arbetsskada/ 

allvarligare incidenter anmäls till Arbetsmiljöverket och Polisen. Polisanmälan görs i 
regel av medarbetaren med stöd av sin chef 

Arbetsgivaren anmäler allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljöförordningen, 2 §. 
Chefen tar kontakt med UR-avdelningen. 

Följa upp: 

hålla uppföljningssamtal med berörda inom en vecka efter inträffad händelse för bedömning 
om behov av ytterligare stödinsats 

stötta berörda medarbetare i det dagliga arbetet alternativt att återgå i arbete eventuellt 
genom att anpassa arbetet efter rådande förhållanden och förutsättningar 

tillsammans med berörda bedöma ytterligare behov av stödinsats 

noga följa upp sjukfrånvaron hos berörda medarbetare 

efter en respektive sex månader efter det att stödinsats avslutas hålla ett uppföljande 
samtal med berörda 

utifrån förekommande fall revidera kartläggningar, riskbedömningar och rutiner, som en del 
i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete 

gå igenom reviderade rutiner med samtliga medarbetare 

Övrigt att tänka på: 

Innan kontakt med media informeras verksamhetsområdeschef och kommunens 
kommunikationsansvarige 

Kompletterande dokument 

Publikationer från Arbetsmiljöverket - www.av.se 

Systematiskt arbetsmiliöarbete. AFS 2001:1 

Våld och hot i arbetsmiliön AFS 1993:2 

Checklista för förebyggande av våld och hot i arbetet 

Våld och hot inom omsorg och skola 
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Våld och hot inom omsorg och skola - checklista 

Våld och hot inom vården 
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Båstad 2016-05-06 Bilaga 1 

Checklista för en "Säker arbetsplats" med avseende på hot och 
våld. 

På varje arbetsställe skall det genomföras riskanalyser med avseende på personalens 
säkerhet. Om det framkommer i riskanalyser att det finns risk för hot och våld mot 
personalen skall åtgärder vidtags så att säkerheten för medarbetaren säkerställs. Ansvarig 
för säkerheten är respektive arbetsmiljöansvarig chef. 

Följande skall beaktas i riskanalysen: 

• Vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
• Vilken typ av hot kan förekomma. 
• Hur får besökare tillträde till lokalerna. 
• På vilket sätt kommer besökarna i kontakt med berörd tjänsteman. 
• Finns det fysisk avskiljning mellan besökare och reception 
• Hur påverkar lokalernas utformning hotbilden (möblering, lösa föremål) 
• På vilket sätt säkerställs säkerheten för personalen (larm, byggnadstekniska 

avgränsningar, utformning av utrymningsvägar, rutiner vid händelse) 

Checklista för åtgärder vid risk för hot och våld på arbetsplatsen: 

• Riskanalys genomförs av arbetsmiljöansvarig chef och eventuellt åtgärds behov 
identifieras (fysisk säkerhet, byggnadstekniska åtgärder, trygghet). 

• Personlarm kan lånas i kundtjänst/receptionen kommunkontoret. 
• Om byggnadstekniska åtgärder erfordras skall hyresvärden i samråd med 

arbetsmiljöansvarig chef och Teknik och service ansvara för 
upphandling/ genomförande. 

• Om tyst överfallslarm används skall övrig personal i lokalerna få reda på att larm 
utlöst i verksamheten. 

• För upprättande av skriftliga rutiner och omfattning av åtgärder i verksamheten 
vid utlöst larm ansvarar arbetsmiljöansvarig chef. 

• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att det finns utrymningsplaner i lokalerna. 
• Beslag för öppning av dörrar för utrymning skall uppfylla de krav som erfordras för 

den verksamhet som bedrivs. 
• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att samtlig personal i verksamheten har 

kännedom om riskanalys och de åtgärder och rutiner som är vidtagna för att 
bedriva verksamheten så att personalen känner sig trygg. 

• Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens 
säkerhet. 

6 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Instruktion prov av överfallslarm 

Bilaga 6 

Överfallslarmen provas enligt nedan fyra gånger om året och då 
är det första onsdagen och torsdagen var tredje månad. Mars, 
juni, september och december. Kallelse med tidstilldelning kom
mer att skickas ut i januari varje år. 

Provinstruktion: 

• Ha överfallslarmet i din närhet och ring räddningstjänstens 
telefonnummer för prov av larm, 070-96119 73 enligt 
schema för just ditt larm. Det är ca. 10 larm/h som ska pro
vas. Är det upptaget, ring igen. 

• Räddningstjänsten lägger överfallslarmet i provläge och 
därefter får ni trycka på larmknappen. 

• Räddningstjänsten registrerar inkommet larm och säker
ställer larmöverföringen. 

• Räddningstjänsten lägger överfallslarmet skarpt igen. 

• Ni och räddningstjänsten tackar för provet och avslutar 
samtalet. 

Frågor? Ring eller maila, 
Brandmästare Lars Trysberg, 0431-77 115, 
lars.trysberg@bastad.se 
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Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057871 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket utförde en inspektion inom äldreomsorgen i Båstads 
kommun i oktober samt i november 2017. Granskningen utmynnade i två 
inspektionsmeddelanden, varav ett ställt till Båstads kommun. Kommunen ska 
informera Arbetsmiljöverket, senast 23 mars 2018, om vad kommunen gjort för 
att åtgärda de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. HR-chef Csaba Illyes, daterad 2018-02-23, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen så som svar till Arbetsmiljöverkets 
inspektionsmeddelande. 

Yrkanden Ingela Stefansson (SJ med bifall från Helena Stridh (BP): Återremiss med 
yrkande: 1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste 
kompletteras. 2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 
hemvårdspersonalen? 3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Återremiss med yrkande: 
1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste kompletteras. 
2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 
hemvårdspersonalen? 
3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 


