Riskbedömning och handlingsplan

datum: 2020-04-02
förvaltning eller motsvarande: Sociala verksamheterna
arbetsplats: Individ- och familjeomsorgen

ansvarig chef:

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar
undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på
arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig.
Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det
är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs
omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt
handlingsplan.

1. Börja med att avgränsa vad som ska riskbedömas och
bestäm vilka som ska delta.

Kom ihåg att följa upp åtgärderna!

Den här mallen är ett stöd för riskbedömning utan
färdigformulerade frågor i en checklista.

Använd gärna riskbedömningsmatrisen som stöd för att
bedöma hur allvarlig en risk är. Matrisen tar hänsyn till hur
sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens
det får om den inträffar.

Camilla Hofström

skyddsombud:

Ulrica Johansson
övriga deltagare: Bo Andersson, Anna-Karin Nysten, Amra Pavicevic, Maria Svedberg, Susanna Öbrell

2. Identifiera

vilka risker som finns för ohälsa eller
olycksfall och sammanställ dem.
3. Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.

4. Prioritera riskerna. Allvarliga risker ges högst prioritet.
5. Bestäm åtgärder.
6. Utse ansvarig.

7. Bestäm när åtgärderna ska vara genomförda.

8. Bestäm datum för när åtgärderna ska följas upp för att se
om de gett effekt eller om nya åtgärder måste planeras.

suntarbetslivs arbetsmil jöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

risk

liten
risk

medel
risk

stor
risk

allvarlig
risk

åtgärd med kommentar

ansvarig
för åtgärd

ska vara
klart

tid för
uppföljning

När
1 juni 2021
organisationen
träder ikraft 1
januari 2021

Att lägga missbruksarbetet på alla
handläggare inom
ek.bistånd/vuxengruppen riskerar att man
har svårt att kombinera arbetet.
Sårbart överhuvudtaget med få ärenden
men bland blir akut och kräver heltid.
Att specialisera en person blir sårbart.

Åtgärden föreslås att man lägger
missbruksärenden på en socialsekreterare som
också ha erfarenhet och kompetens att arbeta
med missbruk. Att den socialseketreteraren har
lite färre försörjningsstödsärenden än övriga
inom gruppen.
Viktigt se till att fler klarar vuxenärenden.

Enhetschef
tilldsammans
med den
blivande
gruppen

Risk att man handägger missbruket och
försörjningsstödet för samma person

Tillse att det alltid är olika socialsekreterare som
hanterar utredning missbruk och
försörjningsstödsärendet. Stöd från 1:e
socialsekreterare

Enhetschef och När
1 juni 2021
arbetsledare
organisationen
träder ikraft 1
januari 2021

Om man ska vara ensam att handlägga
missbruk blir kvaliteten inte så bra utan
man behöver någon att bolla med och ha
som stöd. Kan bli psykiskt påfrestande.

Förslag på åtgärd är att i den föreslagna
organistionen ska utredande socialsekreterare
ha ett nära samarbete med drogteraputen inom
öppenvårdsgruppen samt 1:e socialsekreterare
för att tillse kvalitet och stöd.
Viktigt se till att fler klarar vuxenärenden.

1.e
socialsekretera
re, berörda
medarbetare

status vid
uppföljning

När
1 juni 2021
organisationen
träder ikraft 1
januari 2021
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Risk att ärendeinflödet och
ärendefördelning blir otydligt och påverkar
de anställda så att teamarbete inte känns
bra och påverkar arbetsmiljön negativt

Arbetsgruppen får arbeta fram en tydlig process
för ärenden och ärendefördelning som alla ska
arbeta utifrån.
Ta fram arbetsbeskrivningar.

Berörd
1 januari 2021
arbetsgrupp
och enhetschef

31 mars 2021

När mottagningsfunktionen ska ligga på alla
inklusive socialsekreterarna för ekonomiskt
bistånd så finns en risk att ju fler som tar
emot allt inkommande kan risken blir att
ingen gör nåt, eller alla göra allt.
Känna otrygghet i hur man hanterar allt
inkommande.
Har man mottagningen för ofta blir det att
gå ut över ordinarie arbete och har du för
sällan får du inte rutin

Tydlig rutin och att alla följer rutinen för vad som
gäller när man har mottagningen.
Se över arbetsuppgifterna inom mottagningen.
Tätare uppföljningar hur det fungerar.

Enhetschef och 1 januari 2021
de som
kommer ha
mottagningen

31 mars 2021

Arbetsbelastningen för 1:e
socialsekreterare kan bli hög och risk finns
att det inte finns utrymme att ge det stöd
till medarbetarna som tänkt

Avgränsa arbetsuppgifterna mera och arbeta
fram ett underlag där det tydligt framgår vilken
prioritering som 1:e socialsekreterare ska göra
inom ramen för tjänsten och vilka sorts ärenden
de ska hantera som socialsekreterare
Ärenden där inte tidspressen är lika påtaglig
kanske ska hanteras av 1:e soc.sekr.

Enhetschef och 1 januari 2021
1:e
socialsekretera
re

31 mars 2021

status vid
uppföljning
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Stress med hög arbetsbelastning att
enhetschef och 1:e socialsekreterare
hanterar mycket administrativt arbete som
egentligen skulle ligga på administratörer

Fortsatt arbete inom sociala verksamheterna vad Socialchef och
som administrativt kan läggas där det var tänkt
enhetschef
från början när adminstrationstjänsten togs bort
i juni 2018 och aldrig återbesattes.
Mandatet gällande adminsitrativt stöd ligger hos
socialchef och ekonomichef.

1 januari 2021

1 juni 2021

Risk för ohälsa hos medarbetare utifrån att
förslaget förespråkar att alla
socialsekreterare ska ha socionomexamen
och vad kommer förslaget innebära konkret
gällande anställningstryggheten för
medarbetarna inom IFO

Tillsammans med HR-chef ha kontinuerlig
HR-chef,
information om vilken konsekvens det kan bli för socialchef och
medarbetarna.
enhetschef
Erbjuda enskilt stöd från företagshälsovården för
de som bedöms behöva samtalsstöd.
Den enskilde uppmanas vända sig tillantignen
chef eller skyddsombudet om man känner behov
av stöd.

kontinuerligt

1 januari 2021

Om inte denna förändring görs nu när vi har
tid på oss så finns risk att flera anställda blir
övertaliga vid årsskiftet med ohälsa som
följd.

Genomföra förslaget till förändringen så vi är
redo inför 2021 och har tid på oss att genomföra
en planerad ändring istället

juni 2020

1 januari 2021

maj 2020

status vid
uppföljning
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Om inte förändringen görs och vi inte tillser
att vi har personal med rätt kvalifikationer
och kompetens kommer övriga
medarbetare få kompensera och ta ansvar
för sina kollegors arbete för att vi ska hålla
kvalitet i arbetet.

förslaget är att alltid ha rätt kvalifikationer inom
IFO och det är socionomexamen.

HR-chef,
1 januari 2021
enhetschef och
socialchef

Att enbart ha socionomer kan medföra
kompetensbrist på andra områden. Det
finns en skillnad mellan formell och faktiskt
kompetens. Således kan alltså
kompetensbrist föreligga hos en
arbetstagare som visserligen genomfört en
utbildning och erhållit en examen, men
ändå inte kan utföra de arbetsuppgifter
tillfredsställande som utbildningen har
förberett vederbörande på.

Arbetsgivarens ansvar att följa upp vid
medarbetarsamtal och löpande om någon visar
sig inte följa arbetsbeskrivningen och det man är
ålagd att göra. De lagar och föreskrifter som
gäller för socialtjänsten skall följas.

Chef

tid för
uppföljning

status vid
uppföljning

31 mars 2021

kontinuerligt
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