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Gunilla Abrahamsson, Administr chef
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2017-08-18

Barn- och ungdomsnämnden
2017 BUN0070

Ärendebeskrivning Svar till Arbetsmiljöverket gällande inspektion IFO
barn och unga
Brist 1
Tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer.
Svar: 1.1
Vi har skapat en skriftlig arbetsmiljöfördelning som är skickad till kommunledningsgruppen
för godkännande. Bilaga 1
Brist 2
Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmilön
Svar: 2.1
Tillsammans med skyddsombudet och personalen har vi plockat fram en arbetsmiljöplan och
satt olika mål vi ska arbeta mot. Bilaga 2
Det kommer under hösten 2017 en arbetsmiljöhandbok på Hyltes intranät där det finns
kommun övergripande information om organisatoriska och social arbetsmiljö ex kränkande
särbehandling
Brist 3
Handlingsplan och åtgärder avseende arbetsbelastning.
Svar: 3.1
Rutin avseende arbetstyngdsmätning samt handlingsplan kopplat till socialsekreteranas för
hög arbetsbelastning är åtgärdad. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt.
Bilaga 3 Rutin Arbetstyd
Bilaga 4 Handlingsplan
Brist 4
Det saknas en handlingsplan för att förebygga ohälsa bland enhetscheferna.
Svar: 4.1
Förvaltningschefen har ändrat på möteskulturen bland sina chefer och även stresskartlagt sina
medarbetare.
Brist 5
Undersöka arbetsförhållande och bedöma risker för hot och våld.
Svar: 5.1
Tillsammans med skyddsombudet och medarbetarna upprättades en riskbedömning 2017-0705 för hot och våld som kan uppstå i verksamheten. Utifrån dessa har det reviderat
handlingsplan för hot och våld, samt upprättat en rutin för larm.
Bilaga 5 se Hot, våld och säkerhet

Hylte kommun
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Fax 0345 - 181 90
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Brist 6
Plocka fram skriftliga säkerhetsrutiner för att motverka hot och våld.
Svar 6.1
Säkerhetsrutiner har reviderats tillsammans med skyddsombudet och arbetsmiljöingenjör.
Rutiner kommer att kommuniceras med medarbetarna på arbetsplatsmöte den 2017-09-20
Nya dörrar är beställda av Hylte bostäder.
Bilaga 5 (se Hot, våld och säkerhet)
Brist 7
Otillräcklig introduktion som ny anställd.
Svar 7.1
Introduktionsprogram är nu förtydligad och där framgår det vem som ansvara för den.
Bilaga 6
Brist 8
Lokalernas utformning
Svar 8.1
2017-06-17 gjorde skyddsombud Birgitta Årzén och Sofie Matovic enhetschef en skyddsrond
på IFO Barn- och ungdom. Under skyddsronden så fördes en dialog med medarbetarna i hur
man kan justera kontoren/besöksrummen. Rummen är nu säkerhets anpassad.
Protokoll finns i pärmen Skyddsrond
Brist 9
Det finns brister i rutiner i hur man anmäler tillbud och när det ska rapporteras.
Svar 9.1
Det har plockats fram tydligare rutiner i hur och var man gör en tillbudsanmälan. Finns även
med i introduktionen. Till hösten 2017 påbörjas implementeringen av IA systemet (KIA) i
Hylte kommun. Tillsvidare används blanketter som finns på intranät och i
skyddsrondspärmen.
Tillbudsrapporteringen kommer att gås igenom den 20/9-2017.
Bilaga 5 se Hot, våld och säkerhet
Brist 10
Det saknas skriftliga rutiner i förstahjälpen och krisstöd
Svar 10.1 På Hyltes kommuns intranät finns krisstöd. Det finns även en lokal krisstöd för IFO
Barn- och unga.
Under hösten 2017 kommer den att ligga under IFOs egna intranät.
Bilaga 5

Stigert Pettersson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Administr chef
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Bilaga 1

Delegering av arbetsmiljöuppgifter i arbetsmiljöarbetet version 2018-08-04
Nämndsnivå
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Arbetsgivaransvaret vilar dock
primärt på kontorschefen. Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är tillfredsställande måste
läggas ut på ett sådant sätt att arbetsmiljöansvaret blir en naturlig och integrerade del av övrigt
driftsansvar.
Ledamöterna i nämnden är ansvariga för arbetsmiljön genom att de ansvarar för den
övergripande organisationen och att det finns ansvariga befattningshavare med tillräckliga
befogenheter. Ledamöterna har ett ansvar för arbetsmiljöfrågor som returneras till nämnden.
Kommunchef
Kommunchefen ska skaffa sig kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring,
andra författningar, regler och avtal som rör området samt kunskap om befintlig
skyddsorganisation.
Kommunchefen ska:
•
Ge förutsättningar till kontorscheferna att organisera arbetsmiljöarbetet vad avser
planering, ledning och kontroll inom respektive kontor.
•
Ta del av kontorschefernas rapporter om nämndernas/kontorens arbetsmiljöarbete
•
Uppmanna till arbetsmiljöarbete.
Kontorchefer
Kontorschefen ska skaffa sig ingående kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän
försäkring(FK), andra författningar, regler och avtal som rör området samt om skyddsarbete.
Kontorschefer ska:
•
Organisera arbetsmiljö-, anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder inom
verksamheten.
•
Klargöra ansvarsfördelningen till underställda chefer.
•
Se till att verksamhetens personal får den information och de instruktioner som är
nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. Detta kan till exempel ske via
arbetsplatsträffar.
•
Fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller vidarebefordra (returnera)
frågan till kommunchefen.
•
Upprätta arbetsmiljöplan i samband med framtagande av driftsplan.
•
Se till att riskanalys av arbetsmiljön finns och uppdateras.
•
Se till att planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får avsedd effekt.
•
Se till att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud och årligen
göra sammanställning av dessa.
•
Genomföra årlig uppföljning och revideringen av internkontrollen en inom
verksamheten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begära och avsätta budgetmedel för nödvändiga arbetsmiljöförbättringar samt
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för personal inom verksamheten.
Se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om
allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal med mera följs och att
information om reglerna ges till verksamheterna.
Se till att Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning
och arbetsmetoder följs och information om reglerna ges till verksamheterna.
Stimulera till arbetsmiljöarbete bland personalen.
Returnera de arbetsmiljöfrågor som kontorschefen saknar befogenhet för till
nämnden.
Ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till nämnden.
Åtgärda brister i arbetsmiljön inom givna delegationsbestämmelser eller
vidarebefordra (returnera) frågan till nämnden.
Se till att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen som har
ansvar för varje typ av fråga.
Rapportera till kommunchef om nämnden/kontorets arbetsmiljöarbete.

Enhetschefer
Enhetschefer ska skaffa sig kunskap om arbetsmiljölagen, författningar, regler och avtal som
rör området samt om skyddsföreskrifter.
Enhetschefen ska
•
Se till att medarbetare, särskilt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om
arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker och andra arbetsmiljöaspekter med
hänsyn m.m. till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i
introduktionen till all personal.
•
Se till att befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används.
•
Se till att arbets-/lyftteknik används.
•
Se till att vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön eller vidarebefordra (returnera)
frågan till kontorschefen.
•
Se till att arbetsskada och tillbud rapporteras.
•
Se till att utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud och se till att sådan utredning
genomförs. I samband med utredningen ska särskild uppmärksamhet riktas mot
åtgärder för att förhindra att ohälsa, olycksfall eller tillbud upprepas.
•
Se till att det finns särskilda säkerhetsrutiner för arbete som kan medföra risk för
våld eller hot om våld samt se till så att dessa rutiner är aktuella och att de är kända
av alla som kan bli berörda.
•
Se till att det finns säkerhetsrutiner kring exempelvis maskiner i slöjdsalar
•
Se att övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet.
•
Delta vid planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön.
•
Se till att arbetsmiljöarbetet blir levande. Detta kan till exempel ske genom att
regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar.
•
Rapportera allvarligare olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket.
•
Ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa vidare till
kontorschefen.
•
Inför budgetarbetet framföra behov av arbetsmiljöinvesteringar till kontorschefen.
•
Biträda kontorschefen vid utarbetande av arbetsmiljöplanen samt bistå med
dokumentation och riskanalys av arbetsmiljöarbetet.

5 (26)

•
•

Se till att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs.
Följa upp och vidta åtgärder omedelbart om kränkande särbehandling förekommer.

Skyddsombud
Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en
tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte ska ombudet inom sitt skyddsområde vaka över
skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap, § 2a.
Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar,
arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning
av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.
Skyddsombud ska vidare delta vid upprättande av arbetsmiljöplaner enligt 3 kap. § 2 a
Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för
arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Arbetsgivaren ansvarar för att
skyddsombudet får nödvändig utbildning.
Antagen av XX 2017-xx-xx ( skickad till kommunledningsgruppen för godkännande)
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Bilaga 2

Arbetsmiljömål och handlingsplan 2017-2018
För IFO Barn & Unga
Följande arbetsmiljömål är uppsatta för 2017-2018





Ökat psykosocialt välbefinnande inom arbetsgruppen
God beredskap vid händelse av hot och våld
Minskad stress och arbetsbelastning i arbetsgruppen
Var och en skall ha en väl lämpad arbetsplats

Mål: Ökat psykosocialt välbefinnande inom arbetsgruppen
Åtgärd: Gemensam utvecklingsdag/dagar minst en gång per terminför att öka samhörigheten
bland medarbetarna. Utbilda en arbetsplatsambassadör som ska verka för en god psykosocial
arbetsmiljö på enheten.
Ansvarig: Enhetschefen
Genomförs: Hösten 2017, våren 2018 samt hösten 2018
Uppföljning: Arbetsplatsträffar och samverkansmöten
Mål: God beredskap vid händelse av hot och våld
Åtgärd: Genomgång av handlingsplanen en gång per termin
Ansvarig: Enhetschefen och skyddsombudet
Genomförs: Hösten 2017, våren 2018 samt hösten 2018
Uppföljning: Arbetsplatsträffar och samverkansmöten
Mål: Minskad stress och arbetsbelastning inom arbetsgruppen
Åtgärd: Arbetstyngdsmätningar samt medarbetarenkät
Ansvarig: Enhetschefen och personalenheten
Genomförs: Arbetstyngdsmätningar sker löpande varannan månad. Medarbetarenkät skickas
ut av personalenheten en gång per år.
Uppföljning: Arbetsplatsträffar och samverkansmöten samt genomgång av resultatet med
barn och utbildningsnämnden
Mål: Var och en skall ha en väl lämpad arbetsplats
Åtgärd: Att arbetsplatserna ergonomiskt utvecklas och förbättras i samarbete med Hylte
kommuns upphandlade ergonomtjänst
Ansvarig: Enhetschefen och skyddsombudet
Genomförs: september 2017 och oktober 2018
Uppföljning. Arbetsplatsträffar och samverkansmöten
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Bilaga 3

Rutin avseende arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom
IFO barn och unga

1. Enhetschefen för IFO barn och unga ansvarar för arbetstyngdsmätningarna. Metoden som
används är framtagen av Göteborgs stad.
2. Mätningarna ska göras varannan månad med start i maj 2017.
3. Resultaten av mätningarna ska dokumenteras skriftligt.
4. Om resultaten överskrider den godkända arbetstyngdsnivån enligt metoden ska en
handlingsplan upprättas.

Datum för upprättande

Namn på ansvarig
Sofie Matovic

2017-07-06
Datum för uppföljning

Arbetsplats

2018-12

IFO BoU
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Bilaga 4

Handlingsplan avseende arbetstyngd för socialsekreterare inom
IFO barn och unga
Datum för upprättande: 2017-07-03
Mål: Arbetstyngdsmätningarna ska visa på en normal nivå utifrån kriterierna 2018-01-15
Delmål:









Anställa en socionomkonsult i 6 månader för att minska arbetsbelastningen
Använda arbetstyngdsmätningarna som en referens av ärendemängd vid fördelning av nya
ärenden
Omfördela ärenden vid behov
Omfördela arbetsuppgifter om behov finns
Tillsätta medhandläggare i ”komplexa” ärenden
Utöka handledningstiden med extern handledare
Tid är bokat med ergonom till 2017-09-01. Han ska träffa alla socialsekreterare enskilt
Införa en ny arbetsfördelningstavla 2017-09-01 för att få en tydligare överblick av pågående
ärenden
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Bilaga 5

Handlingsplan med rutiner
för hantering av hot, våld och säkerhet

IFO Barn- och unga
2017-09-20
Hot, våld och säkerhetsrutiner
Handlingsplanens syfte
Syftet med handlingsplanen är att den ska fungera som rutin för hur frågor om att förebygga,
hantera och bearbeta hot- och våldssituationer ska hanteras på IFO barn och unga.
Definitioner av hot och våld (Akademikerförbundet 2007)
Med hot menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Dessa hot kan vara
riktade mot förvaltningen eller mot individen själv. Obscena eller aggressiva gester, icke
önskvärda sexuella närmanden och anspeglingar, skymford och nedsättande personangrepp
är andra exempel på hot. Ett uppträdande med bristande respekt för en annan person kan
också uppfattas hotande. En ständig rädsla för att något obehagligt eller farligt ska inträffa
kan öka personalens sårbarhet och rädslan i sig kan därmed upplevas som ett kontinuerligt
underliggande hot.
Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk eller psykisk skada hos
en annan människa. Exempel på sådana handlingar är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller
hålla fast. Allavarliga skador kan uppstå vid grövre våld, t ex fysiskt angrepp och överfall med
slag, sparkar eller vapen. Vad som uppfattas som hot eller våld varierar och går inte alltid att
särskilja.

Ansvar
Det är arbetsgivaren som har huvudansvar för arbetsmiljön. Även arbetstagaren har ett visst
ansvar, men det är mindre än arbetsgivarens. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att
arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren har bland annat ansvar för:
- Utreda risker för hot och våld, vidta nödvändiga åtgärder samt söka förebygga
riskerna.
- Utforma säkerhetsrutiner som hålls aktuella, följs upp och är kända av alla.
- Ge tillräcklig information, instruktioner och utbildning för att arbetet ska kunna utföras
med tillfredställande trygghet.
- Se till att arbetstagaren får stöd och handledning om det finns risk för återkommande
hot eller våld.
- Placera, utforma och utrusta arbetsplatsen så att risk för hot och våld förebyggs så
långt som möjligt.
- Ge arbetsplatsen möjlighet att kalla på snabb hjälp vid vålds- eller hotsituationer.
- Se till att det finns larmutrustning som underhålls och kontrollers, rutiner för den och
övning av dessa.
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-

Dokumentera och utreda tillbud och händelser med våld och hot.
Ha rutiner för att arbetstagare som utsatts för våld eller hot snabbt ska få stöd och
hjälp.

(se även AFS 1993:2, våld och hot i arbetsmiljön)

Riskinventering
Nedanstående förteckning är inte heltäckande. Varje möte kan betraktas som en potentiell risk
eftersom förvaltningen är en myndighet som möter människor i utsatta livssituationer.
Faktorer som medför risker
- Ensamarbete (AFS 1982:3 egen checklista)
- Hembesök
- Besök som sker utanför ordinarie arbetstid d.v.s. morgon, lunch och kväll
- Arbete sena kvällar
- Vägen till och från arbetet
- Resa med klienter i bil
- Obevakad reception
- Ej anpassade besöksrum
- Byte av handläggare
- Bristande kunskap och erfarenhet
- Hög stress och arbetsbelastning
- Direkt efter negativ massmedial uppmärksamhet
- Medvenheten har sänkts om riskerna då inget har inträffat under en längre tid
Situationer som medför risker
- Negativa beslut och besked
- Möten i nya, okända ärenden där vi inte har kunskap om vem/vilka vi möter
- Möten i samband med tvångslagstiftning
- Möten med personer med tidigare känd aggressivitet
- Möten med personer med missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet
- Möten med föräldrar i stark konflikt
- Möten med familjer där våld förekommer
- Situationer som kan betraktas som kränkande
- Hembesök hos obekanta och hos personer med missbruksproblem eller psykisk
störning.
- Transporter i bil.
- Oplanerade besök på arbetsplatsen
- Om man själv är stressad eller inte i form.
- Klienter som uppsöker handläggare efter arbetstid, i hemmet eller på annan plats
- Kränkningar på sociala medier
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Handlingsplanen
Förebyggande arbete för att undvika hot

-

Genomgång av handlingsplanen med varje nyanställd och praktikant
Uppdatering av Handlingsplanen årligen samt genomgång på APT för samtlig
personal.
Ökat riskmedvetande genom årlig utbildning.

Att tänka på vid entrén och väntrummet:
- Prata lugnt med besökare som uppträder otrevligt eller hotfullt och släpp inte in dem i
väntrummet
- Om besökaren inte lugnar sig påkalla hjälp från enhetschef, arbetsledare eller kollega.
Larma om situationen kräver det.
- Tillkalla polis via 112 om besökaren är fortsatt hotfull
Att tänka på vid besök:
- Förvarna kollegor och närmaste chef om du väntar besök av person som antas kunna
komma att uppträda hotfullt.
- Bjud med en kollega vid besök där situationen kan antas bli spänd eller hotfull
- Om besökaren har med sig en större väska bör denna lämnas utanför besöks/kontorsrummet.
- Undvika att fullfölja besöket om klienten är märkbart drogpåverkad.
- Om du är ensam i lokalen, ta inte in besök.
- Följ klienten till utgången efter besök.
- Lämna inte någon ensam i lokalen med ett besök. Om du vid hemgång eller lunch ser
att någon har besök, stanna kvar tills besöket gått.
På kontorsrummet och samtalsrummet:
- Var uppmärksam på psykologiska maktfaktorer, ha till exempel besöksstol i samma
höjd som skrivbordsstolen. Använd gärna annan stol.
- Undvik att ha lösa föremål, som kan användas som vapen framme.
- Möblering ska utformas för att ge fria reträttvägar.
- Fungerande larm på strategiskt ställe (till exempel i flyktvägen).
- Om stämningen blir hotfull, larma för att påkalla hjälp
- Tillkalla polis om situationen inte vänder

Rutin för riskbedömning vid tillfälligt besök i enskilt hem
”Åtgärder skall vidtas för att så långt som möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför
arbetet ensam inte löper större risk för skada en om flera gemensamt utför arbetet” 3§ AFS
1982:3.
Dessa regler gäller vid bokade hembesök, akuta hembesök samt insatser i hemmet:
- Grundregeln är att hembesök ska genomföras av två tjänstemän. Det första hembesöket
hos klient ska alltid genomföras av två tjänstemän om det inte är uppenbart att det inte
behövs. Besök hos klient av en ensam tjänstman får ske och riskbedömning ska då
utföras av tjänstemannen i samråd med arbetsledare eller enhetschef.
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-

-

Handlingsplan
Mobilt larm och mobiltelefon ska alltid medtas och vara påslaget vid besök hos klient.
Larm kvitteras ut genom att skriva sitt namn, adressen dit man ska samt tidsangivelse
för när man beräknas vara tillbaka på whiteboardtavlan i receptionen.
Undvik att fullfölja hembesöket om klienten eller någon annan närvarande är
drogpåverkad eller psykisk instabil.
Vid besök hos klient så ska det alltid eftersträvas att det finns en fri flyktväg från
lokalen. Vid tecken på att en hot- och våldssituation skulle kunna uppstå ska
personalen omdelsbart lämna platsen och larma vid behov.
Tänk på att du alltid parkerar bilen så att du inte behöver backa eller vända för att vid
behov snabbt kunna komma iväg.

Rutiner vid larm på familjecentralen
-

-

Håll larmknappen intryckt i ca 3 sek. en svag lampa lyser i larmdosan på väggen i
rummet för att indikera att du har larmat.
Vid utlöst larm hörs en ljudsignal ute i korridoren för att uppmärksamma dina kollegor
på att du behöver hjälp. Utanför det rum som larmat, blinkar en röd lampa ovanför
dörren. I receptionen blinkar larmet för att visa vilket rum som larmat.
Vid utlöst larm skall alla springa till rummet där det larmas och snabbt överblicka
situationen och hjälpa den eller de som är utsatta.
Receptionen tar kontakt med polisen via telefon för överenskommelse om eventuella
åtgärder.
Vid extrema situationer får nödvärnsrätten användas.
Larmkontroll
Larmen kontrolleras första måndagen i varje månad kl. 8.30. Receptionen informerar
om larmkontroll och utför kontrollen.
Mobila larmen kontrolleras en gång i kvartalet, mars, juni september och december.
Ansvarig för kontrollen är enhetschefen.

Om det uppstår en tillbudssituation
Kontakta din närmaste chef omgående där ni tillsammans gör en bedömning om det ska
1) fylla i en intern anmälan Hot och våld via intranät
https://intranet.hylte.se/download/18.383ba4a1591c4f05c9ac2a/1486626643797/Anm%C3%A4lan+om+tillbud+
uppdaterad+dec-16+skrivbar.pdf

eller fylla i en blankett som finns i tillbudspärmen
Närmaste chef gör en bedömning om polisanmälan ska göras
2) https://anmalarbetsskada.se/
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Om det uppstår en krissituation
På varje arbetsplats ska det finnas kunskaper och färdigheter i livsuppehållande åtgärder t.ex.
Hjärt- och lungräddning (HLR). Även beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande av
medarbetare vid akuta kriser, olyckor eller allvarliga händelser.
Vid en kris
På Hylte kommuns intranät finns information om krisstödsgruppen med telefonnummer
https://intranet.hylte.se/varorganisation/kommunovergripandegrupper/krisstodsgrupper.4.5aef
29d412f58e66c5d800018440.htmldsgrupp
Enhetschef IFO Sofie Matovic

0733-718038

Företagshälsovård Avonova

0345-17300

Personalenheten

Vx 0345-1800

Vid en medarbetares bortgång
Här finns information om en medarbetare av en händelse avlider
https://intranet.hylte.se/arbetsmiljohalsa/handlingsplanvidolyckaellersjukdom/handlingsplanvi
danstalldsdod.4.5aef29d412f58e66c5d800018447.html
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Bilaga 6
Bilaga 6

Nyanställning på IFO BoU
namn
Datorinlogg
Heroma
Treserva
Nyckel
Larm
Telefon
E-post
Genomförda introsamtal

Användarnamn

Lösen

nummer

pin
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Checklista nyanställd
 Avtal (blankett)/ Enhetschef
 Belastningsregister/ Enhetschef
 Examensbevis/ Enhetschef
 Sekretess (blankett)/Enhetschef
 Bisyssla (blankett)/ Enhetschef
 Privata kontaktuppgifter (blankett)/ Administrationen
 Något jag behöver veta? / Enhetschef
 Dator inlogg/ Enhetschef
 Dela kalendrar/ Administrationen
 Outlook, separat checklista/Administrationen
 Genomgång av lokalerna, toa, fiket, ingångar, reception, post fack/ Administrationen
 Genomgång av säkerhetsrutiner, handlingsplan hot och våld/ Enhetschef
 Telefon enligt sep checklista/ Administrationen
 Intranätet och kommunens policys/Enhetschef
 Få aktuell telefonlista/Administrationen
 Nyckel/Administrationen
 Sjukfrånvaro, separat check lista/Administrationen
 Rundtur med lunch/Enhetschef
 Treserva – inlogg och förevisning/Systemförvaltare
 Heroma – inlogg och förevisning/Enhetschef, mentor
 Veckoschema/Enhetschef, 1:e socialsekreterare
 Presentation av medarbetarna och deras roller/Enhetschef, 1:e socialsekreterare
 Mentor som hjälper till med introduktionen i vardagen/utses av enhetschef och 1:e
socialsekreterare
 Träffa samverkande parter, centrala för tjänsten/Enhetschef
 Gå en runda, visa närområdet/mentor
 Socialjour/Enhetschef
 Visitkort/Administrationen
 Genomgång av säkerhetsrutiner, brand/Administrationen
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Hylte kommun

När du är ny i en kommun är det alltid bra att lägga tid på att leta runt på webbsidan och att
leta runt på intranätet.
Lästips på intranätet:
Barn- och ungdomsnämnden delegationsordning
http://intranet.hylte.se/styrningochledning/delegeringordningar.4.4b442e371355d17cb008000
10175.html
Reglementet
http://intranet.hylte.se/styrningochledning/reglementen.4.3e7fba96133cd1505748000199.html
Serviceåtaganden (mål)
http://intranet.hylte.se/styrningochledning/serviceataganden.4.5aef29d412f58e66c5d800018633.ht
ml
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Individ och familjeomsorgen Barn och Unga

Arbetstider och kontorsnärvaro
Vi har ett fritt arbete under ansvar. Alla har eget ansvar för de processer som ligger i tjänsten. I
perioder kan vi komma att behöva arbeta långa dagar, intensivt arbete. Vissa perioder är det
mindre intensivt och då kan vi jobba lite mindre. Detta reglerar vi med flextidskontot. Du har
god nytta av att skapa en överblick över dina processer, t ex genom en projektplanering.
Ledigheterna planeras i teamen med utgångspunkt i att någon i varje team ska finnas på plats
8-16:30 måndag – torsdag, 8-16:00 på fredag, året runt. Ledigheter skrivs in i vår
gemensamma kalender.
MÅNDAG
8:10-8:30
Morgonmöte
10:00-12:00

TISDAG

ONSDAG
TORSDAG
Dagen börjar 07:30 (flexibel start)
8:10-10:00
8:10-10:00
Ärendepersonalgenomgång
möte/ apt
9:30 Kafferast
10:00-12:00
Ärendegenomgång

FREDAG
Gemensam frukost

LUNCH 12-13 (minst 30 min)

Kaffepaus 14:30

Dagen slutar 16:30 (flexibel sluttid, socialjour går på 16:30 måndag-torsdag, 16:00 på fredag)
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Sjuk eller hemma för vård av barn?
5. Ring eller mejla Sussann i receptionen. Se till att du får en respons om du mejlar så du vet att
vi fått ditt meddelande. Om du inte får respons på mejl eller kommer fram på receptions
telefonen, ring eller mejla arbetsledare.
6. Receptioen kopplar bort din telefon.
7. Receptionen mejlar gruppen att du är sjuk.
8. Receptionen kan vara behjälplig med avboka dina besök vid behov.

Receptionens telefonnummer 0345-18240
Datorn
Treserva
Treserva är vårt socialregister. Ditt främsta arbetsverktyg. Josefin är systemadministratörer,
hjälper till att lösa problem och introducera. Krånglar Treserva har vi en fellista på
Krångeltavlan! Viktigt att alltid skriva upp där när det krånglar för att vi ska kunna trycka på
om förbättringar.
Heroma




Kom och gå är samma som på displayen i korridoren
Självservice använder vi till ledighetsansökaningar, reseersättningar och andra utlägg.

Lync
Lync är vår ”MSN”. En chatt och ett videosamtalsverktyg. Du kan även chatta/prata med
andra utanför kommunen om de har lync. Vill du bjuda in till ett möte med flera via lync kan
du göra det via outlook. Ett mycket användbart program med andra ord. Möte via lync går att
ha även med andra som inte har lync. Vill du använda videosamtalsfunktionen behöver du ett
headset.
Spara dina dokument i W
Gemensamma dokument finns på T
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Kom igång i outlook
 göra signatur till mejlen:
Med vänlig hälsning
Namn
Socialsekreterare
Socialtjänsten
Barn och ungdom
HYLTE KOMMUN
Telefon (direkt): 0345Telefon (växel): 0345- 180 00
E-post: namn.namn@hylte.se
www.hylte.se



gör grupp för arbetsplatsen
dela kalendern med gruppen , se nedan (dela aldrig kalendern med någon utanför
arbetsplatsen pga sekretess




autosvar vid frånvaro
Boka in besök och annat i kalendern.



Konferensrum, bilar och samtalsrum bokas i outlook.
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Telefon


Telefon med pin



Meddela växel vilket telenummer du har, tele 18000



Telenor one konto (info på intranätet :
http://intranet.hylte.se/omintranatet/nyhetsarkivet/nyheter/viktiginformationnytttelefon
system25maj.5.6ee87f8714beef58b7d2508a.html



App i telefonen – Telenor One



Prata in tele meddelande



Vi svarar – Socialtjänsten och Namn (för och efternamn)



Ok att stänga telefonen för att skriva eller annat koncentrationskrävande arbete.
Förutsatt att man är tillgänglig en stund varje dag,



Lägg telefonen i aktlådan över natten.om den innehåller sekretesskänsliga uppgifter,
exempelvis sms eller kontaktuppgifter



Koppla gärna outlook till telefonen, it-service hjälper till tele 184 55

Referensbibliotek
Det finns böcker att låna i bokhyllan i korridoren i ett litet referensbibliotek. Vi köper
kontinuerligt in böcker som är aktuella för vårt område. De böcker som du behöver för ditt
dagliga arbete finns på ditt rum, t ex handböcker. När du lånar ur referensbiblioteket är det
viktigt att du lämnar tillbaka boken så snart du är färdig, böckerna får inte bli liggande på
rummen. Om du vill att en viss bok köps in vänder du dig till din chef eller arbetsledare.
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Först och sist
När man kommer först:
-

Gå in personalingången.

-

Larma av: fäll ner luckan - tryck din personliga kod - tryck off.

-

Öppna.

-

Tänd belysningen

När två eller fler har kommit, lås upp ytterdörren.
När man går hem sist:
-

Lås ytterdörren.

-

Lås receptionens dörr.

-

Kolla att balkongdörrarna är låsta.

-

Kolla att konferensrumsfönstret är stängt

-

Stäng de båda branddörrarna i korridoren: glasdörren och den in till personal

rummet.

Stöd i arbetet
Vi arbetar med stöd i arbetet på flera olika sätt för att stärka upp runt kärnverksamheten.
Handledning
Vi har en extern handledare som kommer ca 1 gång per månad. Handledningens innehåll
formar gruppen själv. Professionell handledning syftar t ex till att fördjupa kunskapen i det
arbete vi utför, möjlighet till reflektion kring arbetet och händelser, fördjupa relationerna på
arbetsplatsen för bättre teamarbete, personlig utveckling – vad händer med mig i det här
arbetet? Handledningen sker utan närvarande arbetsledare och chef.
Ärendehandledning med 1e socialsekreterare
Vi har en 1 e socialsekreterare som har till uppgift att finnas till hands för stöd i ärenden.
Reflektion, stöd i svåra samtal, planering, gruppträffar etc. 1e:n fördelar nya ärenden. 1e:n har
överblick över hela vår ärendesituation och har ansvar för att löpande kommunicera med chef
kring aktuell situation, trender, behov etc.
Dina träffar med 1e socialsekreteraren:
 Varje vecka teamträff med 1e socialsekreterare för genomgång och ärendestöd i grupp.
 Ärendestödsdiskussioner med 1e vid behov, är det akut – direkt. Annars boka tid i
kalendern.
Medarbetarsamtal med chef
 2 gånger per år träffar du chefen enskilt för samtal kring din utveckling på
arbetsplatsen, kompetensutvecklingsbehov etc. På hösten har vi medarbetarsamtal som
fokuserar på personliga mål knutna till verksamhetens mål. Tidigt på våren följer vi
upp medarbetarsamtalens mål i vid lönerevisionen.
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Som ny har du samtal med chef mer frekvent för att följa hur din introduktion på
arbetsplansten går.
När du har frågor kring och synpunkter på arbetet och arbetsplatsen är du välkommen
när som helst. Att medarbetare flaggar upp och synliggör förbättringsområden är
centralt i en utvecklingsorienterad arbetsmiljö!

Kollegialt stöd
I vardagen söker vi varandra för stöd och reflektion, förberedelse inför besök,
medhandläggarskap etc. I teamet har du dina närmsta medarbetare men du har även samarbete
med de andra.
Det kollegiala stödet och samarbetet brukar vara en mycket viktig faktor för trivsel på arbetet.
Men det är vanligt på socialkontor att det största arbetsmiljöproblemet är ständiga avbrott,
kollegor som ber om ”5 minuter”. Om du behöver skrivar-ro eller behöver tid för reflektion
stänger du din dörr och skriver på din tavla hur länge du vill ha arbetsro. Då stör vi dig bara
om det är akut.
Viktig grundutgångspunkt innan vi söker varandra för stöd är att fundera på:
 Kan jag förse mig med den kunskap jag behöver utan att avbryta en kollega? Finns
svaret i handboken, i detta häftet, på intranätet etc
 Är mitt ärende viktigt och bråttom eller bara viktigt och kan då avvakta?
Säkerhetstänk
Som myndighetspersoner behöver vi ha ett grundläggande säkerhetstänk. Både vad gäller hur
vi hanterar den information som vi får i vårt arbete men även i vårt beteende. Detta med
hänsyn till de personer vi möters integritet men också för vår egen säkerhet. Ett säkert
beteende i stort och smått. Mycket handlar om att anlägga goda rutiner redan från början.
På ditt kontor bör du inte ha några vassa eller tunga lösa föremål. Du har dina personliga
värdesaker ej synliga. Som myndighetspersoner har vi en vårdad klädsel. Vi har inte privata
relationer med personer vars ärende vi handläggare. Om du är tveksam på jävsförhållande
prata med ansvarig chef.
När du hämtar och lämnar ditt besök lämnas inte personer i korridoren själva utan följs till och
från väntrummet. Personer som uppfattas vara påverkade eller aggressiva vid ankomst till
kontoret tas inte in för besök.
Vid hembesök ska du alltid göra en säkerhetsbedömning. Ta alltid ställning om hembesöket
kan genomföras ensam eller om Du måste ha med en kollega.
När vi lämnar kontoret för dagen låser vi in alla akthandlingar och övrigt sekretessmaterial i
arkivet. Aktlådan förvaras i arkivet. I din aktlåda förvaras lämpligen även din telefon och
papperskalender. Datorn stängs av. Rummet ska vara låst och fönster stängt.
Använd i första hand tjänstebil. Vid långresor och heldagsengagemang boka bil från
kommunhuset så att våra tjänstebilar finns tillgängliga för akutärenden
Vi använder främst personalingången.
Akthantering
Aktlådan
 I Aktlådan förvarar du handlingar som du arbetar med förtillfället. Övrigt aktmaterial
förvaras i akten i arkivet.
Personakter
 Personakt upprättas i barnets namn och sorteras under barnets personnummer.
 Uppdragstagare har egen hängmapp. Dessa sorteras efteruppdragstagarens efternamn.
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I personakten (hängmapp i arkivet) förvaras materialet i en kronologisk ordning för en
god översikt.
Inga gem, plastfickor eller häftklamrar får finnas i akten.
Aktmaterialet förvaras i kronologisk ordning, nyast först.
I akten får inte finnas handskrivna lappar eller liknande.
avgränsa akthändelser med hjälp av ett dubbelvikt A3 papper, skriv kort beskrivning
på

Kronologiska pärmar
 Här sätter vi alla inkomna anmälningar.
 Diarienummer upprättas i receptionen.
 Om utredning inleds eller personakt finns sätts en kopia av anmälan i pärmen, original
läggs i personakt.
Upprättade avtal
 När vi tecknar avtal med extern utförare sätts avtalet i särskild pärm för detta.
 Det finns en särskild pärm för övriga familjehemsavtal.
Journalföring
Huvudregeln för journalföring är att den ska hållas kort och stringent. Om detta kan du läsa i
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, främst sidan 215 och 229-230.
Detta innebär exempelvis att om du har ett referentsamtal i en utredning redogörs detta
lämpligast i ett separat dokument som knyts till journalen i Treserva. I journalen skriver du att
referentsamtalet har ägt rum och hänvisar. I utredningen använder du sedan materialet från
referentsamtalen under de rubriker där du anser att det hör hemma.
Rekommenderad läsning kring journaler finns i referensbiblioteket:
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Placering
När vi placerar barn och ungdomar använder vi oss av upphandlade aktörer i första hand, dvs
när det inte gäller vanliga familjehem.
När du letar efter en HVB plats eller ett förstärkt familjehem surfar du in på nedanstående sida
och hittar olika alternativ. När du ringer är det viktigt att du kan beskriva ditt ärende på ett bra
sätt så att HVB hemmet eller familjehemskonsulenten kan bedöma om de är rätt aktör för det
aktuella barnet.
Databas
http://www.upph.kfsk.se
Chef och 1e soc sekr har inloggninguppgifter du kan låna.
För att söka välj:
Urvalssökning, välj en upphandling, välj en kategori
Familjecentralens bilar
NHR786
NJP793
 2 parkeringar på personalparkeringen. Motorvärmarsladd/bil hänger vintertid på
stolpen parkeringen. Sommartid förvaras sladdarna i respektive bil.
 Bilnyckel i nyckelskåp i receptionen..
 1 st GPS används till båda bilarna, finns i brun pappåse i arkivet.
 Bluetooth: sammankoppla med Parrot i bluetooth i mobilmenyn: kod 0000
 Anteckna i körjournalen som ligger i handskfacket vid körning
 Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
TANKA:
 Tankas med DIESEL, lämna alltid bilen med minst 1/2 halv tank.
 Tankkort finns på Statoil Hyltebruk. Säg att du är från FC + bilens regnr.
 För långfärder eller när bensinmacken är stängd finns ett Statoilkort med tillhörande
lista att fylla i/ bil.
 Spolarvätska köps på Statoil där det finns en lista att skriva upp det på, ansvar 6201.
BILBARNSTOLAR:
Ska finnas en i varje bil 15-36 kg.
Extra stolar finns bakom dörren i familjebahandlarnas rum.
 1 st barnstol 0-4 år. Monteras i baksätet.
 7 mån – 4 år. Monteras i baksätet med rygg mot passagerarsätet i bil
 1 st stol 4 år – 140 cl placeras antingen i framsäte för yngre barn eller i baksätet för
äldre barn. En extra stol finns på skåpet utanför fsamiljerättsrummet.
OBS! Vid montering av bilbarnstol i framsäte koppla ifrån Airbag, med bilnyckel i
handskfacket.
SERVICE:
 Svenstigs Bil, Smålandsstenar 0371-33300. Verkstadsansvarig: Darko
 Vid punktering, motorhaveri mm ring Wolksvagen Mobilitetsgaranti 022-665500.
Broschyr finns i handskfacket.
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Biltvätt: Beställ tid på Handtaget 0345-182 55
Däckbyte: Wahlströms bil, Hyltebruk 0345-716 20. Däcken förvaras där.
Isskrapa, borste, reflexväst och bogserlina finns i båda bilarnas bagageförvaring.
Snöskyfflar förvaras i socped skåpet under sommartid. Släng ej den munblås som finns
i bilen, använd den vid behov om du glömt din egen.

Bensin, spolarvätska mm är gemensamt ansvar.
Lämna bilen i det skicket du själv vill finna den.
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/Instudering
BBICs grundbok
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-2
BBICs formulär och stöddokument
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-12
Utreda barn och unga
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-9
Handläggning och dokumentation
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
Barn och unga i familjehem och HVB
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1
Dokumentation av barnets bästa
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-16
Samtal med barn
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-8
Strategier för samverkan
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-31
Samverka för barns bästa
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-1/Sidor/default.aspx
Barn som far illa, vägledning för anmälningsskyldiga
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-4
Kort information om anmälningsskyldighet
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-20/sidor/default.aspx
Barn och unga som begår brott
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-101-3/sidor/default.aspx
Handbok LVU
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-15
Filmer
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/film
Vägledning kring ensamkommande barn
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2
Andra matnyttiga länkar
www.tidigatecken.nu
http://www2.sofi.se/Svenska/template.htm
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

