Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
Täby kommun 2016 utifrån AFS 2001:1
Inledning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas arbetsmiljöansvar
2012-06-04 har kommunstyrelsen ett ansvar för att följa upp och utvärdera kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete.

Uppföljning och utvärdering av såväl verksamhetens HR- och arbetsmiljöarbete som
måluppfyllelsen av arbetsmiljömålen rapporteras i kommunens delårsrapporter och
årsredovisning. Mätningen av arbetsmiljömålen sker från och med hösten 2016 kvartalsvis
och via validerade frågor i verktyget HealthWatch.

Därutöver utvärderas systematiken i kommunens arbetsmiljöarbete utifrån punkterna i
föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Resultat
Nedan följer en resultatredovisning av systematiken i kommunens arbetsmiljöarbete utifrån
föreskriften AFS:2001:1
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2. Har
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Svar, Andel

Styrdokument

Område

Fråga
3. Finns
uppgiftsfördelning
(inom arbetsmiljö)
skriftligt
dokumenterat?
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Handlingsplan/aktiviteter utifrån ovanstående resultat
Utifrån ovanstående resultat har nedanstående aktiviteter tagits fram i samråd med
skyddsombud och fackliga företrädare i kommunens centrala arbetsmiljökommitté.









Vidareutveckla formerna för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. Bilaga tas
fram så att det i samband med att fördelningen skrivs under, framgår vilka
arbetsmiljöuppgifter som fördelas.
Öka kunskaperna kring riskbedömning och riskanalys. Särskilt ämne på respektive
arbetsmiljökommitté och ledningsgrupp.
Digitalisera arbetet med riskbedömning och handlingsplaner genom att börja tillämpa
KIA (kommunens systemstöd för arbetsskador och tillbud) även gällande riskanalys
och handlingsplaner.
Säkerställa genomgång av digital arbetsmiljöutbildning för de chefer som är i tjänst
innan kommunens obligatoriska arbetsmiljöutbildning hålls, vilket sker två gånger per
år.
Översyn av rutiner på respektive enhet så att inhyrd personal/vikarier vid första
arbetstillfället får information om rutiner som gäller på respektive enhet, såsom
utrymningsvägar.

