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Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion den 25 september
2018 gällande hur Drakenbergs gruppbostad förebygger risker för
ohälsa och olycksfall. Särskilt fokus var på hot och våldsrisker
utifrån Arbetsmiljölagens krav.
Den 9 november mottog förvaltningen ett inspektionsmeddelande
från Arbetsmiljöverket som beskriver brister och krav i arbetsmiljön
som Arbetsmiljöverket uppfattat vid inspektionen. Dessa brister
gällde rutiner vid undersökning och riskbedömning av hot och
våldssituationer på individnivå och på arbetsstället i samband med
de aktiviteter som görs.
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Drakenbergs gruppbostad beskriver i svaret till Arbetsmiljöverket
hur de arbetar systematiskt med att undersöka och riskbedöma hot
och våld, både på individnivå (de boende) och på arbetsstället för att
förebygga ohälsa och olycksfall. I svaret bifogas förvaltningens
rutin vid våld och hot om våld samt Drakenberg gruppbostads rutin
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom bifogas
handlingsplaner med åtgärder och instruktioner både på individ- och
arbetsplatsnivå.
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Bakgrund
Arbetsmiljöverket utför inspektioner nationellt på LSS–hem och
HVB-hem gällande hur de förebygger risker för ohälsa och
olycksfall. Fokus särskilt på hot och våldsrisker inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt organisatoriska och sociala
arbetsmiljöförhållanden. Bakgrunden är att risken att medarbetare
drabbas av ohälsa på grund av hot och våld eller organisatoriska och
sociala orsaker bedöms hög inom dessa verksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av HR avdelningen i samverkat med sociala
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
ungdomsrådet, pensionärsrådet 11 februari samt rådet för
funktionshinderfrågor 12 februari 2019.
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