Gäller för: Kultur och skola

Uppföljning av aktiviteter utifrån Arbetsmiljöplan 2020
Arbetsmiljöplan 2020 för Kultur och skola beslutades av DNKS (driftnämnden kultur och
skola) 2019-12-12 . Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att redovisa
hur förvaltningen under året arbetat med de beslutade aktiviteterna samt eventuella
avvikelser.

Aktivitetsplan
Åtgärd
Arbeta med aktiviteter i handlingsplaner
från medarbetarenkäten

Klart
Dec 2020

Aktiviteter behövs på individ och
avdelningsnivå avseende medarbetares
svårigheter att koppla av från jobbet på
fritiden

Aktiviteter på individnivå har
satts in vid behov.
Avdelningsaktiviteter
uppskjutet pga. covidanpassning.

Återkoppla arbetsskador, tillbud samt
eventuellt genomförda riskanalyser

Jan 2021

Utbilda och involvera alla medarbetare
tydligt i SAM (systematiskt
arbetsmiljöarbete). Genomförs
gemensamt av ATO
(arbetstagarorganisationer) och AG
(arbetsgivare) på APT

Dec 202

Ökad delaktighet i framtagandet och
uppföljningen av arbetsplatsens mål.

Delavstämn.
dec 2020.
Klart
december
2021.
December
2020

Alla medarbetare ska veta hur och till
vem kränkningar, trakasserier, sexuella
trakasserier och mobbing rapporteras

Uppföljning
Underlag från verksamhets
och avdelningschefer
återkopplat till
förvaltningschef.

Följdes upp på
samverkansgrupp i samband
med UR 1 och UR 2.
Årssammanställning
redovisas till DNKS efter
bokslut. Sammanfattning av
riskanalyser, se nedan.
Sammanfattning av
arbetsskador och tillbud, se
bilaga.
Uppskjutet med anledning av
covod samt att lokala
samverkansavtalet inte
justerats av alla parter.

Arbete pågår och har kommit
olika långt främst kopplat till
covid.
Klart
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Sammanfattning av genomförda riskanalyser:
Under året har ett flertal riskanalyser genomförts på skolorna kopplat till medarbetares
arbetsmiljö både avseende risken med att arbeta på skolan kontra risken med hemarbete.
Åtgärderna har anpassats efter varje unik situation, följt rekommendationer från
folkhälsomyndigheten och i regelbundet samarbete med smittskydd Halland.
Exempel på åtgärder har varit utrustning i hemmet (skärm, tangentbord etc), möjlighet att
arbeta varierat hemma och på plats, lämplig skyddsutrustning i ex traktorer.
En riskanalys har även genomförts på Munkagårdsgymnasiet i samband med en
organisationsförändring avseende chefsskapet för yrkeslärare.
Alla riskanalyser har genomförts i nära samarbete med berörda organisationer och
medarbetare.

