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 INLEDNING 
Robertsfors kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för 

att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet ska ge resultat krävs effek-

tiva metoder och rutiner. Det ska vara lätthanterligt och inte kräva för mycket tid.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen och bidra 

till att förbättra resultat och kvalitet. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete innebär:  

1. Ett målinriktat arbetsmiljöarbete 
2. En tydlig ansvarsfördelning  
3. Tydliga rutiner 
4. Att arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs  
5. Förebyggande arbete  
6. Uppföljning av beslut, åtgärder och handlingsplaner  

 
I Robertsfors kommun ansvarar kommunförvaltningen för att det systematiska arbetsmiljöarbe-

tet fungerar. Ansvaret för arbetsmiljön följs av verksamhetsansvaret. Fördelning är en av hörn-

stenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att på ett tydligt sätt dokumentera 

vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. 

 

1.1 RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 
Sektor barn- och utbildning har en rutin för systematiskt kvalitetsarbete, med tillhörande mal-

lar och checklistor för arbetet under året. Rutinen avslutats med årshjul för de olika aktiviteter 

som ska genomföras under året. Rutinen redovisas i bilaga. 

 

1.2 FÖREGÅENDE ÅR (2017) 
Under år 2017 genomfördes skyddsronder på samtliga arbetsplatser/enheter inom sektor barn- 

och utbildning. Skyddsombud och i förekommande fall elevskyddsombud deltog vid såväl 

skyddsrond som uppföljning av tidigare års handlingsplan.  

Till följd av vakanser på nyckelposter fick prioritering göras i inledningen av 2018 vilket innebar 

att det inte sammanställdes någon rapport/kartläggning av arbetsmiljö/arbetsmiljöarbetet 

2017. Därav finns ingen handlingsplan från föregående år att följa upp.  

 

1.3 BILAGOR 
Till denna rapport fogas ett antal bilagor härrörande uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2018. 

1. Checklista: Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år samt handlingsplan 
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 ANMÄLDA ÄRENDEN – PERSONAL 
Totalt har det rapporterats in 113 ärenden i arbetsmiljöverktyget under år 2018 inom barn och 

utbildningsverksamhetsområde. Av dessa var 81 stycken (71,7%) tillbud, 12 stycken (11,6%) ar-

betsskada och 20 stycken (17,7%)har rapporterats som avvikelse.  

 

Av de totalt 113 inrapporterade ärenden har 80% avslutats medan 9% är pågående ärenden och 

7% inte behandlats ännu (ny).  

       

I 20% av fallen har en handlingsplan upprättats, medan 40% av ärendena hanteras omgående. I 

11% av ärenden har bedömningen blivit att ingen åtgärd krävdes och 4% av ärendena har lyfts 

på arbetsplatsens APT och i 5% av ärendena har utredning gjorts. Noteras ska att I 19% av 

ärendena har åtgärd ej valts I arbetsmiljöverktygets menyer. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

BOU adm/chefer/stab

Grundskola

Fritidshem

Förskola

Grundsärskola

ANTAL ÄRENDEN BARN- OCH UTBILDNING

Tillbud Arbetsskada Avvikelse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Avslutad

Ny

Pågående

Uppföljning

Behandlad

Försenad

Handlingsplan

Arkiverad

Ej vald

STATUS

0% 20% 40% 60% 80%100%

Handl.plan upprättas

Hanteras omgående

Ingen åtgärd krävdes

Tas upp på APT

Utredning

Ej vald

ÅTGÄRD



 

 

 

BARN- OCH UTBILDNING 3 

Fel! Okänt 
växelargument. 

2019-02-14 

 

 

 

2.1 ARBETSSKADA - KATEGORIER 

 

I diagrammet ovan kan vi se att av de totalt tolv ärenden som inrapporterade som arbetsskada 

så har det I en tredjedel av ärendena handlat om hot och våld och att I över hälften av ärendena 

har kategori inte valts. En genomgång av samtliga inrapporterade arbetskador visar att det i fyra 

fall handlar om fall-/halkolyckor och att åtta fall avser händelser barn/elev slagit, sparkat, bitit 

eller kastat något på/mot personal. 

 

2.2 TILLBUD - KATEGORIER 
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Diagrammet till vänster visar att 

i de totalt 113 inrapporterade 

ärendena har kategori inte valts 

i 69% av fallen, I 81% av ären-

dena har plats ej valts och risk-

värde har inte angivits I 59 % av 

fallen. 
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Av de 81 händelser som är inrapporterade som tillbud har kategori inte valts I 57 av fall, och I 16 

ärenden har kategorin angetss som “hot och våld” medan det är fyra som angetts som “fall” och 

fyra ärenden I “övriga händelser”. En genomgång av samtliga tillbud visar att 64 ärenden (71%) 

handlar om att barn/elev slagit, sparkat, bitit eller kastat något på/mot personal, fyra ärenden 

avser händelser där barn/elev hotat  och ytterligare fyra fall handlar om fall där vårdnadshavare 

uppträtt hotfullt mpt personal. Fyra fall-/halkolyckor har rapporterats som tillbud och två övrig 

olycka. 

 

2.3 AVVIKELSE - KATEGORIER 

 

Totalt 20 händelser har inrapporterats som avvikelse i arbetsmiljöverktyget  av dessa har i 14 ej 

valts kategori, i fem fall har ”övrigt” valts ”material – avvikelse” i ett fall. En genomgång av samt-

liga inrapporterade avvikelser visar att det i tio fall handlar om att barn/elev slagit, sparkat, bitit 

eller kastat något på/mot personal, sju tillfällen där vikarie ej kunnat skaffas, ett ärende vardera 

avser inventarie som lossnat, ingen internetuppkoppling och slutligen aggressiv elev. 

 

2.4 REDOVISNING EFTER ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 

2.4.1 BOU adm/chefer/stab 

Det har rapporterats in tre ärenden inom BOU adm/chefer/stab som i ett fall avser en elev som 

hotat döda rektor (polisanmält) samt två fall av vårdnadshavare som uppträtt/uttalat sig hotfullt 

mot en rektor. Ytterligare en händelse är inrapporterad i slutet av januari 2019 där personal ur 

elevhälsan (skolkurator och skolsköterska) haft samtal med vårdnadshavare som upplevts hot-

fullt mot bakgrund av att denna vårdnadshavare sökt upp annan medarbetare en kväll i hemmet.  

Samtliga dessa ärenden har inträffat på Tundalsskolan. 
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2.4.2 Förskola 

 

När det gäller rapporterade ärenden I förskolan handlar det om totalt 26 ärenden varav tolv 

stycken (46%) avser tillbud, sex stycken (23%) avser arbetsskada och åtta stycken (31%) är 

inrapporterat som avvikelse. 

Arbetsskada 

De sex fall som inrapporterats som arbetsskada handlar samtliga om fall där barn slagit eller bitit 

personal och resulterat i ömhet/blånad/hudavskrap. Ett av ärenden krävde ingen åtgärd medan 

handlingsplan är upprättad alternativt reviderad I fyra av fallen och där ett ärenden Inte är 

avslutat ännu. I tre av fallen där handlingsplan upprättats har även psykolog kontaktats för 

samtal/handledning med personal och I två av dessa fall har F-SAMBA genomförts. 

Tillbud 

Totalt tolv tillbud har rapporterats av dessa handlar nio stycken om barn som kastat 

något/slagit/bitit  personal. Två ärenden är en olycka, ett handlar om barn som hotat tillfoga. 

 Avvikelse 

Totalt har åtta avvikelser rapporterats av dessa avser fyra stycken samma förskola som anmält 

att vikarie inte kunnat skaffas, två barn som slagit/bitit/kastat saker mot personal och en avser 

avsaknad av internetuppkoppling och ett en inventarie som lossnat. 

2.4.3 Fritidshem 
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Totalt 14 ärenden har rapporterats I arbetsmiljöverktyget från två fritidshem. Av dessa avser åtta 

stycken (57%) tillbud, två stycken (14%) arbetsskda och frya stycken (29%) har rapporterats in 

som avvikelse. 

Arbetsskada 

Ett inrapporterat ärende som arbetsskada avser ett fall över brädor som satts upp som 

avgränsning där det resulterade I smäll mot buk/bröstkorg, ärendet hanterades omgående med 

tydligare uppmärkning. Det andra ärende avser en elev som kastat stenar och slagit personal 

med en plogpinne med ömmande hals och lock för örat som följd. I detta ärenden handlar det 

om en elev där det finns åtgärdsplaner. Personalen på det aktuella fritidshemmet har fått 

handledning från SPSM1 och skolpsykolog är inkopplad. 

Tillbud 

Totalt åtta tillbud har inrapporterats och sex av dessa avser elev som slagit/kastat mot personal 

de flesta avser samma elev och åtgärds plan finns framtagen kring eleven samt att skolpsykolog 

är inkopplad och att handledning av SPSM getts personalen. Ett ärende avser inventarie (dörr) 

som lossnat och ett ärende handlar om olycka vid pulkåkning 

Avvikelse 

Av de fyra inrapporterade avvikelserna aver tre stycken att ingen vikarie kunnat skaffas och en 

där elev slagit/kastat mot personal. 

 

2.4.4 Grundskola 

 

Totalt 69 ärenden har rapporterats in I arbetsmiljöverktyget inom grundskolan (förskoleklass till 

årskurs 9), av dessa avser 57 (83%) stycken samma skolenhet och merparten är att koppla till två 

specifika elever.  Av de sammanlagt 69 ärenden är 57 stycken(83%) tillbud, fyra stycken (6%) 

arbetsskada och åtta stycken (11%) avvikelse. 

                                                           

1 Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Bygdeå skola

Djäkneboda skola

Jenningsskolan

Åkullsjön skola

Nybyskolan

Tundalsskolan 4-6

ANTAL ÄRENDEN GRUNDSKOLA

Tillbud Arbetsskada Avvikelse



 

 

 

BARN- OCH UTBILDNING 7 

Fel! Okänt 
växelargument. 

2019-02-14 

Arbetsskada 

Av totalt fyra ärenden avser tre stycken halkolyckor under vintertid. Åtgärder är kontakt med 

fastighet som ser över rutiner och kontaktar entreprenör. Ett ärende avser händelse där elev 

knuffat och kastat stol mot personal så att glasögon ramlat I golvet och mindre skärskår uppstått 

vid tinngen, handlingsplan har upprättats. 

Tillbud 

Av totalt 57 rapporterade tillbud har 47 stycken (83%) inträffat i Bygdeå skola. Av de 47 tillbuden 

I Bygdeå handlar 45 ärenden om att elev slår/kastar/sparkar mot personal, flertalet av dessa 

händelser utförs av en specifik elev. Handlingsplan har upprättats avseende eleven och specifika 

åtgärder vidtagits samt att elevhälsa inklusive skolpsykolog kopplats in. 

Av övriga tio inrapporterade tillbud handlar fem stycken om att elev slår/kastar/sparkar mot 

personal, två stycken avser fall-/halkolycka inomhus, två stycken avser vårdnadshavare som 

uppträtt obehagligt/hotfullt mot personal och en handlar om elev som verbalt kränker och 

förminskar personal. 

 

 Avvikelse 

Totalt åtta händelser har inrapporterats som avvikelse, samtliga avser händelse där elev 

slår/kastar/sparkar mot personal och har inträffat i Bygdeå skola. 

 

2.4.5 Grundsärskola 

I grundsärskolan har ett tillbud inträffat under året där elev i affekt drar undan stolen när per-

sonal ska sätta sig, vilket resulterar i fallt ill golvet och smärta i ryggen. Ärendet avslutas efter 

uppföljning. 
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 ANMÄLDA ÄRENDEN – BARN (FÖRSKOLA) 
Totalt 47 ärenden rapporterats i arbetsmiljöverktyget varav 21 arbetskda, 18 tillbud och åtta 

avvikelser  

 
 

Diagrammet nedan visar att en stor andel av ärendena hanteras omgående då det gäller barn 

(20 st), medan det I 17 av fallen upprättats en handlingsplan, i sex fall inte bedömdes krävas 

någon åtgärd och att åtgärd inte angetts i fyra fall. 

 

Uppemot hälften av fallen har inträffat inne på förskolan, medan 9% rapporterats hända 

utomhus och i nära hälften av fallen har plats inte angetts. 
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plats eller riskvärde. 
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3.1 VAL AV KATEGORI (ARBETSSKADA, TILLBUD & AVVIKELSE) 
Av tabellerna nedan kan vi se att valmöjligheterna som arbetsmiljöverketyget erbjuder för att 

kategorisera arbetsskada, tillbud respektive avvikelse inte används som avsett. Detta försvårar 

analys och generella åtgärder. 

   
Arbetsskada kategori Antal Procent 
Fysisk  15 32% 
Trafiksituation  0 0% 
Övrigt  0 0% 
Ej vald 6 13% 
Summa 21 45% 

 

Tillbud kategori Antal Procent 
Fysisk  4 9% 
Trafiksituation  0 0% 
Övrigt  0 0% 
Ej vald 14 30% 
Summa 18 38% 
   
Avvikelse kategori Antal Procent 
Trafiksituation  0 0% 
Övrigt 5 11% 
Ej vald 3 6% 
Summa 8 17% 

 

 

3.1.1 ARBETSSKADA 

En närmare genomgång av de 21 ärenden som rapporterats in som arbetsskada visar att sju 

ärenden handlar om olyckor som skett inomhus, tre olycka utomhus och elva ärenden handlar 

om barn som slår/sparkar/kastar/biter annan elev. 

Av de 21 ärenden som rapporterats in som arbetsskada har fyra stycken handlat om barn som 

slår/sparkar/kastar/biter personal, d v s dessa skulle rapporterats under “ärenden – personal”. 

Av de övriga 17 ärendena har tre resulterat i att barn fått bitmärken, fyra stycken har resulterat 

i sårskada, två frakturer, en armbåge ur led, en lättare hjärnskakning, en tandskada och en kläm-

skada. Slutligen har i fyra fall inte angivits någon uppkommen skada. 

 

3.1.2 TILLUD 

Totalt har 18 tillbud rapporterats in, av dessa handlar tre om olyckor som skett inomhus, sex 

olycka utomhus och nio ärenden handlar om barn som slår/sparkar/kastar/biter annat barn 
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3.1.3 AVVIKELSE 

Totalt åtta ärenden har inrapporterats som avvikelse och av dessa avser fyra stycken barn som 

slår/sparkar/kastar/biter annat barn, två ärenden avser barn som fått mat de inte tål och ett 

ärende avser barn som avvikit/gått utanför staketet på garden. Slutligen finns ett “tomt” ärende, 

detta får antas vara ett “testärende” eller att inrapportering påbörjats men avbrutits. 

 

 ANMÄLDA ÄRENDEN - ELEVER (GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM) 
Totalt 66 ärenden rapporterats I arbetsmiljöverktyget varav åtta arbetskada, 49 tillbud och nio 

avvikelser. 

 

 

Diagrammet nedan visar att merparten av ärendena hanteras omgående då det gäller elever, 

medan det I elva av fallen inte bedömdes krävas någon åtgärd.  
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Diagrammet nedan visar att det avseende plats är mycket svårt att dra några slutsatser utifrån 

den utdata som erhålls från systemet I och med att plats ej är vald i uppemot 80% av ärendena. 

 

 

4.1 VAL AV KATEGORI (ARBETSSKADA, TILLBUD & AVVIKELSE) 
Av tabellerna nedan kan vi se att valmöjligheterna som arbetsmiljöverketyget erbjuder för att 

kategorisera arbetsskada, tillbud respective avvikelse inte används som avsett. Detta försvårar 

analys och generella åtgärder. 

Arbetsskada kategori   Antal Procent 
Fysisk   1 13% 

Skada genom våld eller hot  0 0% 

Skada på idrott eller rast 1 13% 

Trafiksituation   0 0% 

Övrigt   0 0% 

Ej vald  6 74% 

Summa   8 100% 

 

Tillbud kategori   Antal Procent 
Fysisk   6 12% 

Mobbning, kränkningar o trakasserier  0 0% 

Trafiksituation   0 0% 

Övrigt   7 14% 

Ej vald  36 73% 

Summa   49 100% 

 

Avvikelse kategori   Antal Procent 
Digital arbetsmiljö  0 0% 

Trafiksituation   0 0% 

Övrigt  2 22% 

Ej vald  7 78% 

Summa   9 100% 
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4.1.1 ARBETSSKADA 

En närmare genomgång av de åtta ärenden som rapporterats in som arbetsskada visar att fem 

ärenden handlar om olyckor som skett under rast/lek, en olycka under skolaktivitet, en olycka 

under lektion i idrott och hälsa samt ett ärende där elev slår/sparkar/kastar/puttar annan elev. 

Tre ärenden/arbetsskada har inträffat på Tundalsskolan 7-9, två ärenden på Jenningsskolan re-

spektive Bygdeå skola. 

 

4.1.2 TILLUD 

Totalt har 49 tillbud rapporterats in, av dessa handlar 20 stycken om att elev slår/sparkar/ kas-

tar/puttar annan elev, 18 ärenden är olyckor, tre stycken handlar om konflikt mellan elever, 

fyra stycken avser händelser där elev hotar andra elever. Slutligen är det två övriga ärenden, 

ett där elev avvikit från skolan och en anmälan har dubblerats. 

 

Av de totalt 49 inrapporterade tillbuden har 31 stycken skett på Bygdeå skola/Fritids Stenen 

och flertalet av dessa avser en specifik elev. Fritids Tallhöjden har sex inrapporterade ärenden, 

Jenningsskolan/Fritids Jennings fyra stycken, Nybyskolan tre och Tundalsskolan 4-9 totalt fem 

rapporterade tillbud. 

 

4.1.3 AVVIKELSE 

En genomgång av de nio inrapporterade avvikelserna visar att att det i fem fall handlar om att 

elev slår/sparkar/kastar/puttar annan elev, i två fall har elev avvikit från skolområdet, ett fall där 

elev kränkt annan elev och slutligen ett fall av olycka under lek. 

Av de nio inrapporterade avvikelserna har tre stycken inträffat på fritidshemmet Stenen, tre 

stycken  på Bygdeå skola, två stycken på fritidshemmet Tallhöjden och slutligen ett på Tundals-

skolan 4-6. 
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 SJUKFRÅNVARO PERSONAL 

5.1 SJUKFRÅNVARO I PROCENT 
Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron för helåret 2018 i jämförelse med helår 2017, det röda 

strecket i diagrammet visar måltalet 5,5%. Sjukfrånvaron har på helårsbasis minskat inom 

samtliga verksamheter utom inom BOU adm/chef/stab, dock ligger sjuktalet klart under måltalet 

om högst 5,5%. Sett till sektor barn- och utbildning som helhet har sjukfrånvaron minskat med 

1,66 procentenheter till 6,58% för 2018. Störst minskning av sjukfrånvaro har skett i Lärcentrum 

där sjukfrånvaron minskat med 4,02 procentenheter till att ligga på 5,42%.  

 

I diagrammet nedan redovisas grundskola f-9 och fritidshem separat. Avseende förskola så har 

dagbarnvårdare, familjecentralen och resursteam borträknats då dessa ligger på mycket låga 

sjuktal (0,67, 1,47 respektive 0,84%), vilket ger en marginell ökning av sjuktalet. Konstateras kan 

också att grundskolan f-9 för helåret 2018 ligger under måltalet på högst 5,5% sjukfrånvaro, vil-

ket är en mindre minskning mot 2017 (5,65%). Fritidshemsverksamheten har en minskning för 

från 16,56 år 2017 till 10,04% för 2018. 
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Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron i procent månadsvis för 2018. Linjen för ”grundskola” 

avser årskurs f-9 och fritidshemsverksamheten redovisas separat.  

 

Här kan vi konstatera att Lärcentrum ligger under måltalet högst 5,5% från och med mars månad 

och från och med juni. Lärcentrum har en tillfällig topp under november tillföljd av operation 

samt en virussjukdom.  Både för fritidshem och förskola visar diagrammet på höga sjuktal under 

årets början vartefter de sjunker fram till juli månad för att sedan åter öka fram till oktober/no-

vember för att avta under december.  

5.2 SJUKFRÅNVARO – INTERVALLER 
Diagrammet nedan visar förändring i antal sjukfrånvarodagar totalt för sektor barn- och utbild-

ning. Totalt har antalet sjukfrånvarodagar minskat med 2 268 dagar (2017: 8 263 och 2018: 

6 015). Vi kan notera att det i intervallet 1-90 dagar är en ökning med totalt 637 dagar, medan 

det i intervallet 91 dagar eller mer är en minskning 2 905 dagar från föregående år.  
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Diagrammet ovan visar att när det gäller sjukfrånvaro upp till 14 dagar så är denna oförändrad 

mellan 2017-2018 inom de delar som ingår i BOU adm/chef/stab. En ökning finns framförallt 

avseende intervallet 91-180 dagar och av ser Elevhälsan. Medarbetare är åter i arbete. 

 

Diagrammet ovan redovisar antal frånvarodagar inom förskolor, dagbarnvårdare, familjecentral 

och resursteamet. Totalt sett har antalet frånvarodagar minskat med 426 från föregående till 

2 406 frånvarodagar år 2018. I intervallet 1-59 dagar har antalet frånvarodagar ökat med 293 

dagar, i intervallet 60-90 dagar ser vi en minskning med 70 dagar medan det i intervallet 91-80 

dagar är en ökning med 292 dagar och avseende 181 dagar eller mer har sjukfrånvaro minskat 

med 941 dagar. 
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I diagrammet nedan redovisas antalet sjukfrånvarodagar i grundskolan, grundsärskolan och fritidshem-

men. Totalt sett har antalet sjukfrånvarodagar minskat med 1 643 dagar från föregående år till 3 117 dagar 

2018. I intervallet 1-90 dagar har antalet sjukfrånvarodagar ökat med 455 dagar, medan det i intervallet 

91 dagar eller mer minskat med 2 098 sjukfrånvarodagar. 

 

Nedan visas förändring i antal fråvarodagar i intervall samt totalt. Här kan konstatera att det är 

avseende längre sjukfrånvaro 91 dagar eller mer som den stora minskningen finns. Noteras bör 

ökningen för grundskolan i intervallet 60-90 dagar, samtidigt som det är en mycket stor minsk-

ning i intervallet 91-720 dagar. Vi kan också konstatera att både fritidshem och grundskola f-9 

minskat antalet sjukfrånvarodagar med drygt 800 dagar. 

 

Diagrammet nedan visar antalet sjukfrånvaro dagar på Lärcentrum uppdelat i intervall. Här kan 

vi konstatera att totalt sett har antalet sjukfrånvarodagar minskat med 171 dagar från föregå-

ende år.   
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5.3 SJUKFRÅNVARO 28 DAGAR ELLER MER 
Totalt har 46 medarbetare haft en sjukfrånvaro på 28 dagar eller längre, av dessa har 35 stycken 

återgått till arbete under 2018 medan elva stycken är sjukskriven in på 2019. Diagrammet visar 

antal medarbetare med antal sjukdagar inom olika intervall. Av de totalt 46 medarbetarna har 

elva stycken återkommit i arbete efter 28-59 sjukdagar, 18 stycken har återkommit i arbete efter 

60-180 dagar. Av de 16 personer som haft 181 eller fler sjukdagar under 2018 har elva stycken 

återgått i arbete under 2018. Av dessa elva var en heltidssjukskriven, medan sju stycken sjukskri-

ven 50% och tre stycken 25%. Av de fem personer som är fortsatt sjukskriven in på 2019 är två 

stycken heltidssjukskriven, medan övriga är deltidssjukskrivna. 

 
 

5.4 ANTAL S JUKFRÅNVAROTILLFÄLLEN 
I dagrammet nedan visas antal medarbetare som haft 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen under 

2017 respektive 2018. Totalt har 71 medarbetare haft tre eller fler sjukfrånvarotillfällen under 

2018, vilket är en minskning med sex stycken jämfört med föregående år. 

Den stora skillnaden ses avseende antal medarbetare som haft tre sjukfrånvarotillfällen under 

året – här har antalet minskat med 15 stycken jämfört med 2017.  
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5.5 REHAB-PROCESSEN 
Rektor/rehab-samordnare har under 2018 fokuserat på sjukfrånvaro i intervallen 2-14 dagar re-

spektive 60-90 dagar med syftet att få tillstånd en snabbare återgång i arbete. Syftet har också 

varit att arbeta på ett sätt som signalerar tidiga och förebyggande insatser.  

Efter 30 dagars sjukfrånvaro krävs en rehab-plan, vilket har gjorts i samtliga fall, ofta används 

metoden med rehab-plan redan i ett tidigare skede då det tydliggör och systematiserar rehab-

arbetet. Målsättningen är att ingen ska falla mellan stolarna och att med så tidiga insatser som 

möjligt främja snabbare återgång i arbete. Detta sätt att arbeta har upplevts positivt. 

 

 SKYDDSRONDER OCH UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLA-

NER 
Skyddsrond för administrativ personal med placering på kommunkontoret har ingått i den 

skyddsrond som sker för hela kommunkontoret under ledning av personalstrateg.  

6.1 FÖRSKOLA 
Inom förskoleverksamheten har skyddsronder inte genomförts enligt årshjulet i rutinen för sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete till följd av tidsbrist hos förskolecheferna. Denna prioritering har 

skett i dialog med barn- och utbildningschef utifrån förskolechefernas arbetsbelastning och ar-

betsmiljö. En uppföljning bakåt i tiden visar att skyddsronder genomförts tidigare år och att 

handlingsplaner upprättats och följts upp. 

På de APT där förskolechef deltar har alltid arbetsmiljö lyfts, här har tänkbara riskfaktorer disku-

terats och vid behov har åtgärder vidtagits.  

6.2 GRUNDSKOLA INKLUSIVE FRITIDSHEM 
ENHET DATUM KOMMENTAR UPPFÖLJD 

Djäkneboda skola/fritids 2018-05-18 Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 

2018-12-08 

Bygdeå skola/fritids 2018-02-28 Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 

Feb 2019 

Jenningsskolan/fritids 2018-01-24 Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 

2019-02-05 

Tundalsskolan 4-9 
- Allmän 
- Träslöjd 
- Kemisal 

 
2018-02-08 
2018-03-26 
2018-03-28 

Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 
Elevskyddsombud har del-
tagit (Tundal 7-9) 

2019-02-04 

Nybyskolan/fritids 2018-03-01 Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 

Feb 2019 

Åkullsjönsskola/fritids  Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 
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Tundal 4-9 gör gemesam skyddsrond och handlingsplan. För Nyby och Tundal 4-9 gäller att 

handlingsplan följs upp vid skyddsrond efterföljande år och ny handlingsplan upprättas. 

Skyddsombud och för 7-9 elevskyddsombud samt vaktmästare bjuds in att delta. Samtlig 

personal ges möjlighet att delta genom att förra årets protokoll skickas ut i förväg och gås igenom 

i arbetslagen. Övervägande delar i handlignsplanen handlar om brister i fastighetenrna som 

behöver åtgärdas som tex belysning, svårstädade golv, ljuddämpning och drag, detta år har en 

hel del renovering pågått  som avhjälpt bristerna. 

I Bygdeå/Djäkneboda gör skyddsrond med skyddsombud och fackligt ombud. Föregående års 

handlingsplan följs upp och ny upprättas. Genom gång av rutiner, lokaler och organisatoriska och 

sociala arbetsförhållanden görs och utifrån behov tas bristerna upp i handlingsplanen för året. 

Ärenden har varit varierande - både arbetsmiljöförhållanden som rör de organisatoriska, sociala 

och fysiska områdena har förekommit och har också lett till förbättringsåtgärder. Det förkommer 

också att arbetsmiljöåtgärder tas upp efter det att skyddsronden genomförts för året. Det ska 

ses som ett löpande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan ledning och fackliga representanter i 

LSG/MBL möten vi har månatligen eller utifrån vad som tas upp vid APT mötena vid Byg-

deå/Djäkneboda  skolor och fritidshem. 

 

6.3 LÄRCENTRUM 
ENHET DATUM KOMMENTAR UPPFÖLJD 

Lärcentrum 2018-05-15 Handlingsplan upprättad 
Skyddsombud har deltagit 

2019-01-31 

 

Lärcentrum gör skyddsrond och handlingsplan upprättas i samband med det. Skyddsombud och 

rektor deltar. Hela arbetslaget deltar via APT då skyddsronden och handlingsplanen gås igenom 

och eventuellt kompletteras. Skyddsronden genomförs under våren och följs upp på lokal 

samverkan/mbl under hösten. Våren 2018 identifierades en del brister i fastigheten varav vissa 

kunnat åtgärdas och andra inte. Inomhustemperatur och ventilation är ett problem som kvarstår 

och i ett arbetsrum har en stödvärmekälla varit nödvändig då temperaturen understigit 16 

grader. 

 

 ARBETSMILJÖ I DE OLIKA VERKSAMHETERNA 

7.1 BOU ADM/CHEFER/STAB 
Införandet av nya digitala system – Personec, Sysarb – har inneburit en ökad belastning på ad-

ministrativ personal och chefer. Inom en del av ”stab” har det under året påtalats psykosociala 

arbetsmiljöproblem som har lett till att extern kompetens har tillsatts för samtal i gruppen. Ar-

betet med detta fortsätter under 2019. 



 

 

 

BARN- OCH UTBILDNING 20 

Fel! Okänt 
växelargument. 

2019-02-14 

7.1.1 Administration/stab  

Från administrativ personal lyfts fram att införandet av Personec inte fungerat optimalt. Det som 

påpekas är en ökad osäkerhet och otydlighet kring vem som ska göra vad, samt hur detta ska 

göras. Rutiner och vem som ansvarar för olika delar har förändrats under införandets gång utan 

att detta tydligt informerats ut till verksamhet.  Överlag upplevs bristande information och ruti-

ner ha varit ett problem som skapar osäkerhet och extra arbete. Det har även inneburit en ökad 

arbetsbelastning genom helt nya arbetsuppgifter.  

Vikarieanskaffning inom grundskolan har lyfts som problem från skoladministrationen och här 

har rektor och BOU-chef haft genomlysning av problemet och i dialog med administratörerna 

hittat en ny modell för detta. Uppföljning av utfallet har genomförts och kommer att fortsätta 

under 2019. 

7.1.2 Chefer 

Arbetsmiljö har lyfts som fråga på samtliga BOU Ledningsgruppsmöten. Chefer upplever att ar-

betsbelastningen ökat genom införande av Personec, att det skett en övervältring av arbetsupp-

gifter från personalkontoret till chef. Även chefer har påtalat att information har brustit och varit 

otydlig samt i vissa fall rent av motsägelsefull vilket lett till ökad negativ stress. Från chefer har 

även påtalats att införandet av Sysarb för medarbetarsamtal och lönesamtal inneburit problem 

då systemet inte upplevs vara färdigutvecklat med ökad negativ stress som följd. 

Rektorer tar specifikt upp en ökad problematik med vårdnadshavare som i vissa fall uppträder 

aggressivt och hotfullt mot såväl rektorer som annan personal i skolan. 

Förskolecheferna har lyft svårigheten att hinna vara en närvarande chef mot bakgrund av stora 

geografiska områden och många enheter vilket gjort det svårt att t ex hinna med medarbetar 

och lönesamtal inom utsatt tid. Till detta kommer fram bristen på vikarier som ett allvarligt pro-

blemområde, har tagit mycket tid från chef. Förskolecheferna har vidare lyft att Schoolsoft inte 

ger lättillgänglig utdata för planering och bemanning 

Samtliga lyfter att det är svårt att inte ta med jobbet hem – att kunna koppla av och vara ledig. 

De åtgärder som genomförts är  

 att via administrativ personal, utvecklingsledare och BOU-chef avlasta och stötta i olika 

delar.  

 information/utbildning i de nya systemen har genomförts av personalkontoret. 

 prioritering bland arbetsuppgifter som ingår i årshjulet har gjorts, och i vissa fall beslutats 

utgå alternativt senareläggas 

 inar äskats om utökning av budget 2019 för att utöka förskolans ledningsorganisation. 

 information/demo av ny digital plattform för förskoleverksamheten för att hitta ett sy-

stem som underlättar planering/bemanning och även är funktionellt ute på enheterna. 
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7.2 FÖRSKOLAN 
Övergripande kan konstateras att vikariebristen är ett stort problem inom förskoleverksamheten 

som stressar såväl personal som chefer. Vidare kan konstateras att kraven inom förskolan ökar 

genom införande av ny läroplan. Detta tillsammans med en låg andel personal med förskollä-

rarexamen och en mycket hög andel personal utan utbildning för arbete med barn innebär till 

viss del att känslan av kontroll över sin arbetssituation inte är tillräcklig. Det relativt höga sjukta-

let kan antas ha samband med detta. Här har olika enheter arbetat med att ta fram rutiner och 

handlingsplaner för vikarieanskaffning samt för de tillfällen då vikarie ej finns att tillgå. 

Under året har arbetsmiljö varit en prioriterad fråga på de APT som genomförts under ledning 

av förskolecheferna. Här har tänkbara riskfaktorer och utvecklingsområden identifierats och di-

alog har skett kring åtgärder och behov av rutiner. Utifrån den centrala informations- och utbild-

ningsinsats som genomförts för chefer och skyddsombud har förskoleverksamheten arbetat med 

att öka delaktighet och kommunikation och insikt om att ”vi är varandras arbetsmiljö”. 

 

Riktade insatser har genomförts på två förskolor i syfte att utveckla/förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön, den ena insatsen har genomförts av chef/BOU-chef. På den andra enheten har 

professionellt stöd tagits in via Robertsforshälsan, såväl skyddsombud som fackliga representan-

ter har informerats och gjorts delaktiga i processen. Insatsen har lett framåt och till en klar för-

bättring av måendet på enheten.  

Ökad struktur på de olika forum som finns – APT, arbetslagsmöte, planerings-/utvecklingstid i 

syfte att skapa tydlighet och ge medarbetaren kontroll över sin arbetssituation. 

 

7.3 GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 
Rutinen och årshjulet för arbetsmiljöarbete har följts och inga avvikelser har inrapporterats.  

Under den första delen av 2018 har ledningsorganisationen gjorts om för att få en jämnare för-

delning mellan rektorerna avseende elever och personal. Förändringen gjordes i samband med 

utvecklingsledares pensionsavgång.  

Rektor för Lärcentrum tillsattes och har 40% av sin tjänst som utvecklingsledare i grundskolan. 

Rektor för Jenningsskolan/Åkullsjöns skolor/fritidshem har rekryterats och har 30% av sin tjänst 

som kvalitetsutvecklare av fritidshem i kommunen. Fritidshemmen har mycket låg andel högsko-

leutbildade pedagoger och relativt hög andel outbildad personal vilket gör att detta är en viktig 

del i att förbättra arbetsmiljö genom det stöd som kan ges enheterna avseende det systematiska 

kvalitetsarbetet och verksamhetens koppling mot läroplan och nationella mål 

Rektor för Bygdeå/Djäkneboda skolor/fritidshem har sedan 2017 30% av sin tjänst som rehab-

samordnare. Detta har inneburit stöd och avlastning för rektorer och i viss mån förskolechefer i 

rehab-processens olika steg. 
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7.3.1 Grundskola F-9 

Personal 

Personal har drabbats av vårdnadshavare som uppträtt aggressivt och hotfullt. Detta har medfört 

att möten med dessa alltid ska genomföras med två stycken tillsammans.  

Medarbetarenkät har genomförts under hösten och resultaten av denna har presenterats och 

diskuterats på respektive enhet. I de fall det krävts åtgärder har dessa lagts in handlingsplanen. 

Elever 

Trygghets-/trivselenkät har genomförts under hösten enligt plan och rutin. Resultatet har redo-

visats i klasser, elevråd och på APT samt på föräldraråd. Då så har krävts har åtgärder satts in. 

ANDT-enkät om elevers vanor avseende alkohol, narkotika, droger och tobak samt trygghet i 

skola, fritid och hemmet har genomförts i årskurs 7-9 för andra året i rad. Resultaten har presen-

terats för personal, föräldraråd och elevråd. Resultaten har även använts för planering av elev-

hälsoarbetet. Arbetet med ökad skolnärvaro har fokuserats på under året, en ny rutin har tagits 

fram och omfattar enkel och fördjupad kartläggning då problematisk frånvaro upplevs föreligga. 

Allmänt 

Nybyskolan har genomgått en renovering av korridor på övre plan, bytt samtliga klassrumsdörrar 

till ljuddämpande med fönster samt en ljudanpassning av musiksalen. Renoveringen har till 

största delen utförts medan verksamheten varit igång vilket medfört en hel del buller, trångt att 

ta sig fram i korridoren, byten av lokaler för elever och personal under korta perioder. Dess-utom 

har det under året gjorts en uppfräschning av personalrum där nya möbler införskaffats vilket 

medfört bättre möjlighet att hålla möten samt nöjda medarbetare. 

Tundalsskolan 4-6 har även de genomgått en omfattande renovering av klassrum, korridor och 

toaletter. Renoveringen har pågått under året parallellt med att verksamheten varit igång som 

vanligt, vilket medfört buller, flytt mellan lokaler då elever och personal fått byta till lokal på 7-9 

medan klassrummet renoverades, svårstädade och stökiga korridorer.  Samtlig personal och ele-

ver är nöjda och positiva till resultaten som nu gett ljusa trevliga loklarer att arbeta i. 

Djäkneboda och Bygdeå skolor har APT var tredje på respektive skolenhet vecka där arbetsmil-

jön lyfts. Stöd genom Robertsfors-hälsan, som t ex samtal med psykolog har erbjudits flera an-

ställda inom skolenheterna. Med utgångspunkt från handlingsplanen från föregående års arbets-

miljörond, resultatet från MAE 2018 samt skolinspektionens riktade kvalitetsinspektion i Bygdeå 

2018, har rektor organisterat om sin arbetsvecka för att öka närvaron i verksamheten genom fler 

verksamhetsbesök och delaktighet i arbetslagens möten och diskussioner.  

Jenningsskolan har under året renoverat och gjort nya kapprum för eleverna. Nya möbler till den 

ena förskoleklassen köpts in då de gamla inte var anpassade för dessa elever. En brandtrappa på 

utsidan av Jenningshallen har också åtgärdats efter det att barn kunde klättra upp i den, (fram-

förallt äldre barn under kvällar och helger). Belysning i alla korridorer är nu utbytta från att ha 

haft ett väldigt dunkel belysning. Hala golv har vi också haft men efter ett tillbud i en trappa så 

har nya halkremsor monterats. En utrymningsväg har också röjts till på utsidan av huset från 

växtlighet.  
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7.3.2 Fritidshem 

I fritidshemsverksamheten är sjuktalet den stora arbetsmiljöfrågan. Precis som inom förskolan 

har fritidshemmen en låg andel personal med pedagogisk högskoleutbildning och en mycket hög 

andel personal utan utbildning för arbete med barn. Även inom fritidshemsverksamheten har 

kraven och tydligheten i läroplanen ökat vilket innebär att det funnits en upplevelse av att inte 

ha kontroll över sin arbetssituation.  

De åtgärder som vidtagits är tillsättande av 30% rektor med ansvar för kvalitetsutveckling av 

fritidshemmen. Här har under året inletts ett arbete för att stötta och underlätta den pedago-

giska planeringen, uppföljning och utvärdering. På en av enheterna har även genomförts insatser 

kring den psykosociala arbetsmiljön, där personal fått gå igenom vad de tycker fungerar/inte 

fungerar och vilka möjligheter som finns till förändring. Med andra ord har arbetet med åtgärder 

skett i bred delaktighet med samtliga medarbetare på enheten. 

Andra förändringar under året har på fritidshemmet Skräddaren i Ånäset varit att ha gemensam 

APT med Nybyskolan vilket ger bättre möjlighet till dialog och samarbete.  På fritidshemmet Ste-

nen i Bygdeå och Tallhöjden i Djäkneboda har rektors omorganisering av arbetsveckan inneburit 

ökad närvaro genom fler verksamhetsbesök och delaktighet i arbetslagens möten. 

 

7.4 LÄRCENTRUM 
På arbetsplatsträffarna lyfts arbetsmiljö som en av de stående punkterna. Sedan juni 2018 finns 

en heltidsanställd studie- och yrkesvägledare som också har administrativa arbetsuppgifter. 

Detta har underlättat arbetet för övrig personal. Studiehandledare i modersmål dari, som under 

våren rekryterades från EKB-verksamheten, har avlastat lärares arbetsbelastning genom att vara 

mentor för de flesta gymnasieelever. 

Under 2018 har visst fokus behövt läggas på att ta fram/vidareutveckla befintliga rutiner för att 

få verksamheten att löpa så smidigt som möjligt. Bland annat har en struktur och årsplanering 

för de gemensamma mötestiderna införts, vilket leder till förutsägbarhet och högre kvalitet i 

mötena. Även rutiner för rapportering av betyg och NP-resultat har införts, vilket underlättar när 

statistik ska inlämnas till bl a SCB. Plan för ökad skolnärvaro har reviderats och en plan för elev-

hälsoarbete har tagits fram. 

Utifrån medarbetarenkäten (MAE) som genomfördes under hösten har Lärcentrum arbetat vi-

dare med kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom enheten och med andra arbetsplatser. MAEn 

visade också på ett behov av högre delaktighet i besluten och av mer återkoppling och uppskatt-

ning för utfört arbete, och skolledningen arbetar vidare med dessa frågor genom utformning av 

gemensamma mötena och genom en lokal styrgrupp. I övrigt visade MAEn att upplevd arbetsge-

menskap var mycket god, och att arbetsbelastning, krav i arbetet och kontroll över arbetet upp-

levs vara balanserade. 
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 MEDARBETARENKÄT 2018 
För sektor barn- och utbildning har 223 Medarbetarenkäter (MAE) skickats ut och av dessa har 

200 besvarats, vilket ger en svarsfrekvens på 85,8%. 

 

 
Diagrammet ovan visar resultat från Medarbetarenkät 2018, där den gröna linjen avser sektor 

barn- och utbildning och den bruna avser resultat för Robertsfors kommun i sin helhet. BOU:s 

resultat ligger någon tiondel bättre eller lika med resultaten för hela kommunen förutom avse-

ende ”Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön” samt ”Hälsa”. Båda dessa områden består av 

fyra delfrågor vardera, dessa redovisas i tabellerna nedan, siffra inom parentes avser resultat 

för kommunen i sin helhet. 

Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön 3,9 (4,1) 

Mitt senaste medarbetar-/utvecklingssamtal var givande och meningsfullt 4,4 

Jag vet vilka lönekriterier som gäller 4,4 

Jag kan påverka min lön genom mina arbetsinsatser 3,7 

Min chef har gett en tydlig motivering till min senaste lön 3,2 

 

Tabellen ovan visar att det främst är att chef inte upplevs ha gett en tydlig motivering till den 

senaste lönen som drar ned resultatet. Detta är den fråga som genomgående i samtliga verksam-

heter fåt lägst resultat. Även synen på om det är möjligt att påverka lönen genom sina arbetsin-

satser påverkar genomgående resultatet negativt.  
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Under hösten 2018 har ett nytt digitalt verktyg implementerats för genomförande av medarbe-

tarsamtal och lönesamtal. För lönesamtalet har kommungemensamma kriterier tagits fram med 

tillhörande bedömningsmatris. Detta förväntas ge positiv effekt och tydliggöra lönesättning. 

 

Hälsa 4,4 (4,7) 

Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid 4,1 

Jag kan hantera kraven i mitt arbete på ett bra sätt 4,7 

Jag har god kontroll över min arbetssituation 4,8 

Min arbetsgivare erbjuder stöd för en hälsofrämjande livsstil 4,1 
 

 

När det gäller hälsa är det främst frågan om arbetsgivaren erbjuder stöd för en hälsofrämjande 

livsstil som drar ned resultatet tillsammans med att man inte upplever sig hinna med sina arbets-

uppgifter inom ordinarie arbetstid.  

 

På båda dessa områden tillsammans med ”Ledarskap” kan ses en viss samstämmighet med verk-

samheter/enheter där det funnits arbetsmiljöproblem som krävt större insatser samt där sjuk-

frånvaron är hög. Sammantaget har Lärcentrum genomgående högre resultat än sektor barn- 

och utbildning/Robertsfors kommun på samtliga områden. Värt att notera är att gruppen chefer 

har resultat 2,7 avseende om man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. 

 

En genomgång av de olika verksamheterna/enheternas resultat visar att chef som ansvarar för 

flera olika enheter kan ha resultat som skiljer sig markant åt. Exempelvis har en chef fått resultat 

3,1 avseende ”Ledarskap” på en enhet  medan resultatet på en annan enhet var 5,6. Även avse-

ende detta finns en viss samstämmighet verksamheter/enheter där det funnits arbetsmiljöpro-

blem som krävt större insatser samt där sjukfrånvaron är hög. 

 
 

8.1 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, SEXUELLA TRAKASSERIER SAMT 

HOT OCH VÅLD 
 

I tabellen nedan redovisas hur stor andel respektive antal medarbetare som svarat ”Ja” på dessa 

påståenden. Här kan vi konstatera att 175 av 200 anser att chefer och medarbetare tydligt tagit 

ställning mot alla former av kränkande särbehandling. Av de övriga 25 personerna har sex stycket 

besvarat påstående med ”Nej” medan övriga 19 ej besvarat frågan. Sammantaget har 58 perso-

ner (29%) angett att det förekommit kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller 

våld under det senaste året. 
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 Påstående % An-
tal 

På min arbetsplats har chefer och medarbetare tydligt tagit ställning mot alla 
former av kränkande särbehandling. 

87,5% 175 

Jag har under det senaste året blivit utsatt för kränkande särbehandling av 
min chef. 

3,5% 7 

Jag har under det senaste året blivit utsatt för kränkande särbehandling av 
mina arbetskamrater. 

4,0% 8 

Jag har under det senaste året blivit utsatt för kränkningar från brukare. 16,0% 32 

Jag har under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier av brukare 0,5% 1 

Jag har under det senast året blivit utsatt för hot eller våld i mitt arbete. 16,0% 32 

På min arbetsplats har det förekommit kränkande särbehandling, sexuella tra-
kasserier, hot eller våld under det senaste året. 

29,0% 58 

 

Sju medarbetare av de 200 som besvarat MAE uppger att de blivit utsatta för kränkande särbe-

handling av sin chef och av dessa är det ingen som uppger sig ha fått det stöd de behövt av ar-

betsgivaren. 

Åtta personer uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling från arbetskamrater och här 

uppger 75% att de fått det stöd det behövt av arbetsgivaren.  

32 medarbetare uppger att de blivit utsatt för kränkningar från brukare (barn, elever och ev vård-

nadshavare) och här anser 56% (18 st)att de fått det stöd de behövt från arbetsgivaren, sex 

stycken anser sig ha fått tillräckligt stöd och övriga åtta har ej besvarat frågan. 

En medarbetare på högstadiet uppger sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av brukare 

(barn, elever och ev vårdnadshavare) och upplever sig ha fått det stöd som behövts från arbets-

givaren. 

32 medarbetare uppger sig ha blivit utsatt för hot eller våld i sitt arbete och av dessa anger 21 

att de fått det stöd som behövts från arbetsgivaren, sex stycken anser sig inte ha fått det stöd de 

behövt medan övriga fem ej besvarat frågan. 

Av de 200 som besvarat enkäten har 170 stycken (85%) angett att de vet vart de kan vända sig 

om de skulle bli utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller hot och 

våld. 

Avslutningsvis kan efter ledningens genomgång konstateras att resultat på MAE lyfts på APT vid 

de olika enheterna. I de fall där resultatet visat på och efterföljande dialog kommit fram till behov 

av åtgärder så har dessa tagits upp i handlingsplan. I något fall har konstaterats ett behov av  

större åtgärd som ännu inte beslutats. 
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 UTBILDNINGSINSATSER 
Under år 2018 har en central utbildningsinsats genomförts för chefer och skyddsombud i Ro-

bertsfors kommun. Samtliga chefer och skyddsombud har inbjudits och med enstaka frånvaro-

tillfälle deltagit.  

9.1 FÖRSKOLAN 
Förskoleverksamheten har genomfört NPF-utbildning för all personal i syfte att öka kompeten-

sen avseende barnsyn och förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande. Det primära syftet är 

naturligtvis att ge barnen bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling, men också att 

ge förutsättningar för en lugn och trygg lärmiljö – en bra arbetsmiljö för såväl personal som barn. 

9.2 GRUNDSKOLAN 
All personal inom grundskolan har deltagit i SPSM:s utbildning om NPF2 där syftet är att ge för-

utsättningar för att arbeta processinriktat genom kollegialt lärande för att öka måluppfyllelse, 

främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla elever.  

 

Elevhälsans personal har genomfört SPSM:s utbildning ”Att höja skolans elevhälokompetens – 

ett processarbete för likvärdig utbildning”. Syftet har varit att utveckla ett mer systematiskt elev-

hälsoarbete som bygger på kollegialt lärandet och erfarenhetsutbytet.  Målsättningen är att ut-

veckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.  

 

Skolsköterska och kurator deltar i utbildningen ”Cannabis – forskning, argument och prevention 

utbildning” i syfte att stärka skolans främjande och förebyggande arbete inom ANDT-området. 

 

Rektorer och förstelärare har inom ramen för ”Samverkan för bästa skola” deltagit i gruphand-

ledning i syfte att stärka ledarskapskompetensen, förmågan att leda förändringsarbete samt för-

mågan att leda till en kultur som präglas av gemensamt ansvarstagande. 

 

9.3 LÄRCENTRUM 
Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes en utbildning som syftade till att ge ökad kun-

skap om professionellt bemötande och effektiva pedagogiska metoder i arbetet med nyanlända.  

Under hösten 2018 påbörjades en utbildning om digitala verktyg i undervisningen för att ge per-

sonalen förutsättningar att leva upp till kraven i styrdokumenten avseende digitalisering. Utbild-

ningen genomförs som kollegialt lärande utifrån en utbildningsmodul i Skolverkets lärplattform. 

                                                           

2 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
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Utöver denna utbildning har IT-pedagog haft seminarium om Google Apps för Education och ut-

bildning i smart board användande har också genomförts. Rektor för Lärcentrum deltar i grupp-

handledning som beskrivits ovan. 

 

 SAMVERKAN, MBL OCH SKYDDSKOMMITTE 
I sektor barn- och utbildning genomförs sektorssamverkan (SSG)/MBL regelbundet onsdagen 

före barn- och utbildningsutskottets sammanträden, även skyddskommitté träffas denna dag. På 

skyddskommittémötena har anmälningar i Arbetsmiljöverktyget lyfts/informerats om, sjuktal 

har lyfts regelbundet. För såväl SSG, MBL som skyddskommitté finns en ”mapp” på Google Drive 

upplagd där samtliga deltagare kan gå in och lägga till sina frågor på dagordningen. Vissa problem 

med att få det att fungera har funnits, men då fackliga företrädare eller huvudskyddsombud haft 

problem har de kunnat maila sina frågor till verksamhetssekreterare eller barn- och utbildnings-

chef. Protokoll från samtliga SSG, MBL, Skyddskommitté ska scannas och läggas in i respektive 

mapp för enkel tillgänglighet, detta har dock inte fungerat felfritt då det ibland har tagit lång tid 

mellan möte och justering av protokoll.  

Inom förskoleverksamheten har under många år funnits en modell för lokal samverkan (LSG) och 

MBL och några förändringar har inte gjorts under 2018. I lokala samverkansgruppen för försko-

leverksamheten har gemensamt beslutats om att genomföra tre inplanerade möten per år (ja-

nuari, maj, september). Utöver detta så genomförs samverkan/MBL vid behov. 

Inom grundskolans verksamhet infördes ett liknande system för LSG/MBL som inom förskolan 

vilket innebar repsentation från samtliga fackförbund och enheter. Denna modell utvärderades 

under året i SSG/MBL varefter besluts togs att genomföra SSG/MBL på enhetsnivå och i något 

fall på rektorsområdesnivå. Mötestider fastställs terminsvis. Utfallet av denna förändring har inte 

utvärderats formellt, men upplevelsen är att både fackliga företrädare och rektorer anser att 

förändring har varit en klar förbättring där det blir en mer lokal förankring och mer tid för det 

arbetsplatsnära frågorna. Under mapparna ”BOU Samverkan” respektive ”BOU MBL” på Google 

Drive finns undermappar som avser LSG respektive lokal MBL och där scannade protokoll sparas. 

Utöver de fastställde tiderna för samverkan/MBL på såväl sektors- och som lokal nivå genom-

förs samverkan/MBL då enskilda, specifika frågor dyker upp. Ett nytt läraravtal är ett sådant ex-

empel under 2018. 

 

10.1 NYTT AVTAL LÄRARE 
Under 2018 tecknades ett nytt avtal för lärare, onsdagen 2018-10-10 genomfördes samverkan 

med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) där avtalet gicks igenom och olika frågeställ-

ningar listades, bland annat: 

- Lärarförbundets och LR:s bjuds in till grundskolans ledningsgrupp avseende dialog kring 

hantering av medarbetares önskemål inför ett nytt läsår. 
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- Ny lön kan kommuniceras via brev, dock i enlighet med det nya avtalet, d v s före av-

stämning skett. 

- Översyn av rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete och genomföra eventuella revide-

ringar, i övrigt invänta framtagandet av centrala verktyg som ska vara klart till 2019-03-

31. 

- Att varje år i september gå igenom lönepolitik och lönekriterier på APT. 

- Diskussion kring hur obligatoriska lovskolan ska arrangeras. 

 

 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 

11.1 ARBETSMILJÖVERKTYGET (PERSONAL, ELEV, BARN) 
Genomgången av anmälda ärenden i arbetsmiljöverktyget visar att det såväl i grundskolan som 

fritidshem och förskola finns enheter som har betydligt högre antal rapporterade incidenter jäm-

fört med övriga. I flera av dessa kan ärendet hänföras till en eller ett par enskilda barn/elever. 

Att dra några bestämda slutsatser kring detta är svårt, då det förefaller som otroligt att det på 

vissa enheter inte skulle ha inträffat en enda incident under ett år. Slutsatsen blir att benägen-

heten att anmäla/rapportera i arbetsmiljöverktyget skiljer sig kraftigt åt bland de olika enheterna. 

Här bör också beaktas att ”Mobbning, kränkningar o trakasserier” finns som kategori inom tillbud 

för ”Ärende – elev”, dock har inte ett enda ärende inrapporterats vilket motsägs av antalet an-

mälningar om kränkning till huvudmannen. 

Vidare kan konstateras att samma typ av incident rapporteras helt olika såväl på enskilda enheter 

som mellan enheter. Ett exempel är ”barn/elev som kastar/sparkar/slår…” med ungefär samma 

beskrivna resultat rapporteras som arbetsskada ena gången och andra gånger som tillbud eller 

avvikelse.  

Av genomgången kan vidare utläsas att de funktioner i form av att ange plats, kategori etc inte 

nyttjas, vilket innebär att den utdata som erhålls blir relativt intetsägande. Vidare kan det kon-

stateras svårigheter att avgöra om ett ärende ska rapporteras under personal, elev eller barn.  

Under genomgången av ärenden 2018 har också uppdagats problem där ärenden hamnat ”i ing-

enstans”, d v s de har inte varit kopplade mot ansvarig chef som då inte kunnat se och hantera 

dessa ärenden. Det har även förelegat problem att exportera rapporterna till EXCEL för manuell 

bearbetaning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller arbetsmiljöverktyget så bör en genom-

gång göras av de valmöjligheter som finns – är dessa adekvata för ändamålet och anpassade till 

organisationen. I nuläget måste utdata bearbetas manuellt för att ge adekvat information. Vidare 

kan konstateras att det finns ett behov av utbildning/information kring användandet av arbets-

miljöverktyget och hur rapportering ska ske (t ex vad är arbetsskada, tillbud, avvikelse) och vikten 

av att använda de valmöjligheter i form av kategorier, riskvärde etc som finns. Framtagande av 

någon form av lathund vore önskvärd.  
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11.2 SJUKFRÅNVARO 
Totalt sett har sjukfrånvaron sjunkit med 1,66 procentenheter till 6,58% för sektor barn- och 

utbildning i sin helhet. Inom samtliga verksamhetsområden (förskola, grundskola inkl fritids, 

grundsärskola och Lärcentrum) har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år.  

Lärcentrum och grundskolan f-9 (exklusive fritidshem) ligger från och med halvårssiftet under 

måltalet om högst 5,5% sjukfrånvaro. Noteras ska dock att förskola (exklusive dagbarnvårdare, 

resursteam och familjecentral) ligger på 7,89% för helåret och för fritidshem på 10,04%. 

De höga sjuktalen finns inom de verksamheter som har mycket låg andel pedagogiskt högskole-

utbildad personal tillsammans med hög andel personal utan utbildning för arbete med barn. 

Detta ska ses mot bakgrund av att det inom såväl fritidshems- som förskoleverksamheten har 

läroplanen fått allt större betydelse och tydlighet. Därtill har ett ökat fokus på det systematiska 

kvalitetsarbetet i dessa verksamheter också varit aktuellt de senaste åren bland annat till följd 

Skolinspektionens granskning 2015, men också genom den kvalitetsgranskning Skolinspektionen 

genomförde på fritidshemmet Jennings under 2017. Även förskoleverksamheten fick kritik i Skol-

inspektionens granskning 2015 och även här har enheter varit föremål för kvalitetsgranskning. 

Inom förskola och fritidshem är det förebyggande och främjande arbete är et högprioriterat om-

råde. Den främsta åtgärden inför 2019 handlar om att öka närvaro av chef och att utveckla del-

aktighet på de enskilda enheterna. 

Det vi kan notera är att sjukfrånvarodagarna i intervallet 91 dagar eller mer har minskat jämfört 

med föregående år, ett varningstecken är dock ökningen i intervallet 2-90 dagar. Fokus 2019 

kommer att ligga på uppföljning av medarbetare med upprepad kort sjukfrånvaro, då tidiga och 

förebyggande insatser är mycket viktiga friskfaktorer.  

 

11.3 SKYDDSRONDER OCH UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLANER 
Skyddsronder har genomförts på samtliga grundskolor och fritidshem samt Lärcentrum. Här har 

handlingsplaner upprättats och uppföljning av dessa sker vid nästkommande skyddsrond. Den 

stora merparten i handlingsplanen handlar om brister i fastigheterna som behöver åtgärdas, t ex 

belysning, svårstädade golv, ljuddämpning och drag. 

Inom förskoleverksamheten har skyddsronder inte genomförts enligt årshjulet i rutinen för sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete till följd av tidsbrist hos förskolecheferna. Detta är något som måste 

rättas till under 2019.  
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11.4 ARBETSMILJÖARBETE I DE OLIKA VERKSAMHETERNA  

11.4.1 Förskola 

Inom förskoleverksamheten har arbetsmiljö under året varit en prioriterad fråga på APT. Arbetet 

har handlat om att öka delaktighet och kommunikation i syfte att åstadkomma förbättringar i 

framförallt den psykosociala arbetsmiljön. Det svåraste problemet är brist på vikarier vilket är 

övergripande för samtliga enheter. Här har arbetats med att ta fram rutiner och handlingsplaner 

i syfte att ha handlingsberedskap.  

Ett annat övergripande problem är den låga andelen personal med förskollärarexamen tillsam-

mans med hög andel personal utan utbildning för arbete med barn. Detta tillsammans med 

ökade krav utifrån läroplan och att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete medför att stort an-

svar faller på de förskollärare som finns och att medarbetare som saknar denna utbildning får ta 

ett stort ansvar för pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbete. För att stärka förskollärarna 

i sin profession planeras för att starta ett kommunövergripande nätverk för kollegialt lärande 

och erfarenhetsutbyte.  

11.4.2 Grundskola och fritidshem 

Arbetsmiljöarbetet i grundskola F-9 har löpt enligt de planer som upprättats och några större 

riktade insatser har inte varit aktuella. På fritidshemmen har konstaterats problem med sjukfrån-

varo och känsla av otillräcklighet avseende systematiskt kvalitetsarbete och förhållning till läro-

planen. För att råda bot på detta har tillskapats utrymme om 30% i en av rektorernas tjänst för 

kvalitetsutveckling i fritidshemmen. Arbetet ska ske kommunövergripande och regelbundna nät-

verksträffar kommer att genomföras för att stärka personalen i arbetet och öka det kollegiala 

lärandet. För att på kort sikt minska svårigheterna som brist på utbildad personal resulterar i ska 

en modell tas fram för hur nya medarbetare introduceras på fritidshemmen där läroplansupp-

draget ingår.  

 

11.5 MEDARBETARENKÄT 2018 
Resultaten från medarbetarenkäten visar på viss samstämmighet mellan lägre resultat och en-

heter med hög sjukfrånvaro  och där arbetsmiljöproblem påtalats. Sammantaget för sektor barn- 

och utbildning är det genomförande lönesamtal som måste förbättras så att medarbetare känner 

att prestation och lön hänger samman och att de erhåller en tydlig motivering till sin lön. Infö-

randet av nytt digitalt verktyg med gemensamma lönekriterier och bedömningsmatris inför lö-

nesamtal 2019 förväntas ge en positiv effekt. 

Generellt för verksamheterna inom sektorn kan också konstateras att det finns medarbetare som 

uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling, sexuella trakasserier samt hot och våld. 

Här kan också konstateras att det finns ett antal medarbetare som inte upplevts sig få tillräckligt 

stöd från arbetsgivaren samtidigt som 10,5% (21 st) uppger att de inte vet vart de kan vända sig 

om de skulle bli utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller hot och 
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våld. Mot bakgrund av detta så kan konstateras ett behov av att på samtliga enheters APT gå 

igenom ”Policy mot kränkande särbehandling” samt riktlinjer och handlingsplan för hot och våld. 

 

11.6 UTBILDNINGSINSATSER  
Under år 2018 har en central utbildningsinsats genomförts för chefer och skyddsombud i Ro-

bertsfors kommun. Samtliga chefer och skyddsombud har inbjudits och med enstaka frånvaro-

tillfälle deltagit. Detta har lagt en grund för ett mer systematiskt arbete som löper kontinuerligt 

under året. 

I övrigt har det inom såväl förskola som grundskola handlat om utbildning i NPF3 för att främja 

skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever. Det primära syftet är naturligtvis att ge 

barnen/eleverna bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling, men också att ge förut-

sättningar för en lugn och trygg lärmiljö – en bra arbetsmiljö för såväl personal som barn. Arbetet 

med att utveckla skolans elevhälsokompetens har legat i linje med detta och haft målsättningen 

att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i grundskolan. 

 

På Lärcentrum har utbildning genomförts för att öka kunskapen om professionellt bemötande 

och effektiva pedagogiska metoder i arbetet med nyanlända. Detta för att skapa bästa möjliga 

förutsättning för lärande och utveckling och bra lärmiljö (arbetsmiljö) för eleverna. 

 

Inför 2019 planeras i nuläget inga större insatser inom grundskolan då det är viktigt att låta saker 

sätta sig. I förskolan planeras för implementering av ny läroplan vilket kommer att vara en stor 

del av det utvecklingsarbetet som genomförs under 2019. 

 

11.7 SAMVERKAN, MBL OCH SKYDDSKOMMITTE 
Samverkan/MBL på sektorsnivå har löpt på under året. En översyn av tidpunkt för mötena ska 

dock göras utifrån samverkansavtalet som stipulerar att handlingar ska erhållas en vecka innan 

mötet. Detta har inte varit möjligt under 2018 och en förändring av mötesdag skulle innebära 

stora konsekvenser och ett mycket stort arbete avseende schemaläggning etc. Dialog kommer 

att föras under våren 2019 inför läsåret 2019/2020. 

Skyddskommitté har träffats kontinuerligt, dock kan här skönjas ett behov av översyn av vilka 

frågor som ska lyftas och vilken inriktning arbetet ska ha. 

På lokal nivå fortlöper LSG/MBL inom förskolan utifrån de gemensamt överenskomna rutinerna 

och några förändringar är inte aktuella.  

                                                           

3 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
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Inom grundskolan infördes samma modell som inom förskolan, men en utvärdering har gjorts 

under året och modellen har förändrats så att LSG/MBL genomförs på varje skolenhet alternativt 

inom rektorsområde. Hittills har detta fallit väl ut och några förändringar är inte aktuella i nuläget. 

En uppföljning är planerad till slutet av vårterminen.  

Under 2018 tecknades ett nytt avtal för lärare och utifrån den inledande SSG som genomförts i 

oktober 2018 kommer arbetet med detta att fortsätta under 2019. De åtgärder som är aktuella 

är dialog mellan fackliga representanter och BOU:s ledningsgrupp samt en översyn av rutinen för 

systematiskt arbetsmiljöarbete. I övrigt inväntas centralt framtagna verktyg för det fortsatta ar-

betet.  
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Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
 

Sektor: Barn- och utbildning 

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef 
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1. UPPFÖLJNING AV ARBETSMILJÖARBETET FÖREGÅENDE ÅR 
Ta gärna hjälp av arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud vid denna uppföljning. Mer information finns även att tillgå i SAM 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. (Del 1, 1.1 och 1.2 skickas in tillsammans med verksamhetsberättelsen) 

1.1 UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR JA NEJ KOMMENTAR 

Är arbetsmiljöuppgifterna skriftligt delegerade? 

 

☒ ☐ I Robertsfors kommuns delegationsordning anges att chef ansvarar för 
arbetsmiljö. Inom grundskolan finns skriftlig och delegation till lärare för 
kemi, idrott, träslöjd och hemkunskap och mentorskap.  

Har de som tilldelats uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet de kunskaper, resurser och 
befogenheter som behövs för att kunna utföra 
uppgifterna? 

 

☒ ☐      

Har arbetstagare och skyddsombud fått möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet?  

 

☒ ☐ APT, Skyddsronder, LSG/MBL, SSG/MBL och Skyddskommitté genomförs 
kontinuerligt där arbetsmiljö lyfts. 

Har elever och deras arbetsmiljöombud fått möjlighet 
att medverka i arbetsmiljöarbetet? 

 

☒ ☒ I enlighet med AML 6 kap, 17§ finns elevskyddsombud finns på 
Tundalsskolan 7-9 och deltar i skyddsrond samt uppföljning. 

I de lägre årskurserna finns elevråd/klassråd som har regelbundna möten. 

Lärcentrum saknar elevskyddsombud på Introduktionsprogrammen (Gy) 
och studerandeskyddsombud på vuxenutbildningen. 

Har regelbundna undersökningar av 
arbetsförhållandena genomförts för såväl elever som 
medarbetare?  

☒ ☐ Medarbetarenkät 2018 
Trivsel-/trygghetsenkät 2018 (elever) 
Skyddsrond (elever/personal) 
Enligt årshjulet APT i februari kring Arbetsklimat och trivsel och i 
December kring Psykosocial arbetsmiljö (enkät/checklista finns). 

https://www.aurora.umu.se/Anstallning/arbetsmiljo-halsa-och-lika-villkor/arbetsmiljo/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/
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UPPFÖLJNINGSFRÅGOR JA NEJ KOMMENTAR 

Finns fungerande rutiner för att i det dagliga arbetet 
identifiera faror och brister samt göra riskbedömningar i 
arbetsmiljön? 

☒ ☐       

Har medarbetare och (i förekommande fall elever) kunskaper 
om risker i arbetet för att undvika ohälsa och personskador? 

☒ ☐       

Inför eventuellt planerad förändring i verksamheten - har det 
gjorts riskbedömningar av arbetsmiljön? 

☒ ☐ Inför större förändringar. 

Har åtgärder i handlingsplanen genomförts enligt tidtabell? ☒ ☐ Ja, till största delen har åtgärder utförts enligt tidplan ute i 
verksamheterna. Dock finns enstaka åtgärder som inte blivit 
genomförda enligt plan. 

Har vidtagna åtgärder gett förväntat resultat? 
 

☒ ☐       

Har ev arbetsskador och tillbud anmälts och utretts? 
 

☒ ☒ Anmälningar har gjorts i Arbetsmiljöverktyget, dock kan ses en 
skillnad som får antas bero av skillnad i benägenhet att anmäla 
mellan de olika verksamheterna/enheterna. Krävs infoåtgärder. 

Har resultatet från senast genomförd 
medarbetarundersökningen bearbetats och utmynnat i 
åtgärder (tas med i handlingsplanen)? Om inte, varför? 

☒ ☐        

Har resultatet från genomförda elevundersökningar (ex 
bearbetats och utmynnat i åtgärder (tagits med i 
handlingsplanen)? 

☒ ☒ Resultat från trivsel-/trygghetsenkät har bearbetats och åtgärder 
satts in vid behov, dessa har dock inte lagts i handlingsplanen för 
SAM. Åtgärder från skyddsrond där elevskyddsombud deltar har 
förts in i handlingsplan. 

Finns utsett brandskyddsombud/utsedd föreståndare för 

brandfarlig vara? 

 

☒ ☐ Brandskyddskontrollant finns som gör samtliga 
brandskyddsronder (Tord Boström SHB). 
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UPPFÖLJNINGSFRÅGOR JA NEJ KOMMENTAR 

Finns skriftlig delegation till 

brandskyddsombud/föreståndare för brandfarlig vara? 

☒ ☐ Skriftlig delegation till ämneslärare i kemi, trä och metallslöjd. 
Info/instruktion till vikarier finns. 

Är den årliga brandskyddsronden genomförd? 

(Se under Brandskydd) 

☐ ☐ Årlig brandskyddsrond genomförs av Samhällsbyggnads-kontoret. 
Information om när detta genomförs är brist-fällig mellan SHB och 
verksamheterna. 

Har alla medarbetare gått grundläggande 

brandskyddsutbildning? 

 

☐ ☒       

Om kemikalier hanteras: finns utsedd kontaktperson? 

 

☒ ☐ Skriftlig delegation till ämneslärare i kemi, 

Har de som arbetar med kemikalier gått grundläggande 

skyddsutbildning? 

 

☐ ☐       

Är inventeringen av kemikalier genomförd och inskickad? 

 

☒ ☐       

 

 

 

https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/Sakerhet/Brandskydd/
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1.2 STATISTIK, ÅRLIG UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE ÅR 
 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR KOMMENTARER 

Genomförd arbetsmiljörond 

(ja/nej/?) 

Arbetsmiljöronder är genomförda i grundskola/fritidshem, särskola, Lärcentrum, administration. I 
förskoleverksamheten har skyddsrond ej genomförts under 2018. 

Antal genomförda 

Utvecklingssamtal? (%) 

100% 

Sjukfrånvaro (>6 gånger/år*, antal 
personer 

samt >xx dgr, antal personer? 

27 personer har haft 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under 2018. 

Arbetsskador (antal)? 

 

Ärende-Personal: 12 
Ärende-Barn: 21 
Ärende-Elev:8 

Arbetsrelaterade tillbud (antal)? 

 

Ärende-Personal 81 
Ärende-Barn: 18 
Ärende-Elev: 49 

Övrigt? 

 

När det gäller inrapportering av arbetsskada/tillbud/avvikelse i Arbetsmiljöverktyget finns stora 
felkällor. Benägenhet att anmäla skiljer sig kraftigt åt mellan verksamheter/enheter och behov finns 
av riktlinjer för hur anmälan går till, information om vad som är vad – begreppsdefinition.  Samt 
var/hur ärenden ska rapporteras. 

*Korttidsfrånvaro pga. egen sjukdom, ej vård av barn eller föräldraledighet 
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1.3 HANDLINGSPLAN  
 

PROBLEM ÅTGÄRD TIDPLAN ANSVARIG 
Val av kategori, plats etc görs ej i arbetsmiljöverktyget 
– försvårar uppföljning och allmän översikt. 

Genomgång så att valmöjligheterna är 
anpassade till behoven/organisationen, 
eventuella förändringar i verktyget. 

September 2019 BOU-chef 

Otydlighet/okunskap kring när  

 rapportering ska ske som ”personal”, ”barn” 
respektive ”elev”. 

 begreppen arbetsskada, tillbud och avvikelse – när 
ska respektive typ användas 

 Framtagande av rutin/”lathund” 
 

 Information/utbildning för medarbetare vid 
APT 

Juni 2019 
 
Augusti 2019 

BOU-chef 
 
Rektor/förskolechef 

Kontinuerlig uppföljning av medarbetare med 
upprepad korttidssjukfrånvaro. 

Månadsvis uppföljning  
 
Samtal och kartläggning av mående, tidiga och 
förebyggande insatser. 

Hela 2019 BOU-chef 
 
REHAB-samordnare 
Rektor/förskolechef  

Skyddsronder ej genomförda på förskolor. Genomförande av skyddsrond på samtliga 
enheter inom förskolan. 

Mars-april 2019 Förskolechef 

Låg andel personal med förskollärarexamen. Skapa kommunövergripande nätverk för 
förskollärare 

Augusti 2019 Förskolechef 

Låg andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshemmen. 

Regelbundna kommunövergripande 
nätverksträffar 
 
Modell för hur nya medarbetare/vikarier 
introduceras på fritidshemmen där läroplans-
uppdraget ingår. 

Hela 2019 
 
 
Augusti 2019 

Kvalitetsutvecklare 
fritidshem 
 
Kvalitetsutvecklare 
fritidshem 

Utskick av handlingar inför SSG/MBL sker sent Partsgemensam dialog inför läsåret 2019/20 April-juni 2019 BOU-chef 

Ny modell för LSG/MBL i grundskolan införd Uppföljning av hur ny modell fungerar Maj 2019 BOU-chef 

Elevskyddsombud/studerandeskyddsombud saknas 
på Lärcentrum 

Elevskyddsombud/studerandeskyddsombud 
utses 

April 2019 Rektor Lärcentrum 

Bristande information/kommunikation kring 
genomförande av brandskyddsrond. 

Framtagande av rutin för 
information/kommunikation  

Maj 2019 BOU-chef 
SHB-chef 

 


