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Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 25
september 2018
Drakenbergs gruppbostad, Södermalms stadsdelsförvaltning,
Stockholm stads svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande
2018/034441.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket genomförde den 25 september en inspektion av
Drakenbergs gruppbostads arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på
hot och våldsrisker inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbete samt organisatoriska och sociala
arbetsmiljöförhållanden.
Den 9 november mottog förvaltningen ett inspektionsmeddelande
från Arbetsmiljöverket som beskriver brister och krav som
Arbetsmiljöverket uppfattat i arbetsmiljön.
Alla berörda medarbetare samt huvudskyddsombud har tagit del av
inspektionsmeddelandet och detta svar.

1) Regelbunden undersökning och riskbedömning, på
individnivå och i era lokaler
Under denna rubrik redovisas hur Drakenbergs gruppbostad
undersökt och riskbedömt hot och våldsrisker kring de enskilda
boende och utifrån arbetsprocesser och lokaler.
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1.1
Arbetsmiljöverkets krav
a)
I inspektionsmeddelandet skriver Arbetsmiljöverket: ”Ni ska
undersöka och bedöma riskerna för våld och hot om våld både på
individnivå och på arbetsstället i samband med de aktiviteter ni gör.
Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den
framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.
Följande faktorer ska minst ingå i undersökningen:
 Risker på individnivå hos de boende, vad behöver man ta
hänsyn till och hur ofta behöver vi göra individuella
riskbedömningar
 Ovälkommet besök vid HVB-hemmet/LSS-boendet
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Lokalernas utformning
Ensamarbete
Tillgång till larm och användningen av den”

Förvaltningens svar
I förvaltningens rutiner för att hantera och motverka våld och hot
om våld framgår att alla förvaltningens arbetsplatser årligen
undersöker/kartlägger risker utifrån arbetsmoment, lokaler samt
utifrån statistik från arbetsskador och tillbud. Riskbedömning
genomförs av de identifierade risker för hot och våld och åtgärder
tas fram som dokumenteras i handlingsplanen för SAM. I bilaga 2
kan ni hitta Drakenbergs gruppbostads handlingsplan för SAM och
läsa vilka risker och åtgärder som de har identifierat.
Undersökning av risker på individnivå (boende) genomförs enligt
rutin och följs upp en gång per år (eller oftare vid behov) i samband
med upprättande/uppföljningen av genomförandeplanen.
Riskanalysen dokumenteras i en handlingsplan med
rutiner/instruktioner utifrån de risker som identifierats. Se bilaga 4,
5, 6, 7, 8, 9 på exempel på avidentifierade riskanalyser av boende.
Arbetsmiljöverkets krav
b) I inspektionsmeddelandet skriver Arbetsmiljöverket: ”Ni ska,
utifrån resultatet av riskbedömningen i en skriftlig handlingsplan
ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och
olycksfall på grund av våld eller hot om våld och som inte
genomförs omedelbart. I handlingsplanen ska också anges vem som
ska se till att åtgärderna genomförs. Ni ska därefter kontrollera de
vidtagna åtgärderna”
Förvaltningens svar
Drakenbergs gruppbostad har en handlingsplan för SAM där alla
arbetsmiljöåtgärder, som inte kan åtgärdas omedelbart,
dokumenteras. I handlingsplanen framgår vem som har ansvar för
genomförandet och när det ska vara klart och följas upp. Denna
handlingsplan följs regelbundet upp på APT under året enligt
årshjul för SAM. Åtgärderna bedöms om de haft önskad effekt. Om
inte tas nya åtgärder fram.

2) Rutin för undersökning och riskbedömning av
arbetsmoment/arbetssituationer på individnivå och
allmänt
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Under denna rubrik redovisas hur Drakenbergs gruppbostad
genomför och följer upp riskbedömningar på varje enskild boende
enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2.1
Arbetsmiljöverkets krav
I inspektionsmeddelandet skriver Arbetsmiljöverket: ”Ni ska se till
att ni har skriftliga rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete
som säkerställer att riskbedömningar görs vid inskrivning av
arbetsmoment/arbetssituation med och hos den enskilde boende och
att förnyad bedömning görs när förhållandena förändras.
Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner som säkerställer att ni
utifrån resultatet av riskbedömningen i en skriftlig tidsatt
handlingsplan anger de åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall om som inte genomförs omedelbart. I
handlingsplanen ska också anges vem som ska se till att åtgärderna
genomförs och vem som därefter kontrollerar att åtgärderna fått
avsedd effekt.”
Förvaltningens svar
I bilaga 11 beskrivs i dokumentet, rutin för det systematiska
arbetsmiljöarbetet hur riskbedömning/arbetsmiljöriskanalyser kring
varje enskild brukare genomförs och följs upp minst en gång per år i
samband med upprättandet/uppföljningen av genomförandeplanen.
Det är kontaktpersonen tillsammans med (om möjligt) brukaren
som genomför dessa och sedan följer upp handlingsplanen.
Ny arbetsmiljöriskanalys skall göras runt varje brukare när
förändring sker i den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön.
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