TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-17
Dnr 2018 ON0096
Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel. 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Omsorgsnämnden

Enhetschef i beredskap
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär medel om 600 tkr från kommunfullmäktige för enhetschef i beredskap i
omsorgsnämndens verksamheter i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomförde 2018-05-26 en inspektion av omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete. I
inspektionsmeddelandet (Dnr 2018 ON0056) påtalar Arbetsmiljöverket brist i att medarbetarna vid
akuta händelser utanför kontorstid inte vet vem de säkert kan nå vid behov av råd och stöd från
enhetschef.
Omsorgsnämnden har medarbetare, som kan utsättas för våld, hot om våld och andra psykiskt
påfrestande situationer förutom olycksfallrisker t ex vid bilkörning, under dygnets alla timmar (11 §
AFS 1993:2 och 11 § AFS 2015:4).
Det finns ingen beredskap för vart medarbetarna ska vända sig vid behov av arbetsledning och
chefsbeslut utanför kontorstid. Det kan skapa onödig stress och oro vilket i sin tur kan leda till olycka
och ohälsa genom att inte ha tillgång till stöd dygnet runt.
Medarbetarna ringer idag till sin närmaste chef vilket kan bli belastande för denne och dennes
arbetsmiljö. Chefer kan inte heller förväntas vara nåbara utanför arbetstid (9 § AFS 2015:4).
Omsorgsnämnden ska, enligt krav från Arbetsmiljöverket, säkerställa att alla medarbetare vet vem
de ska vända sig till och att de säkert får tag på en enhetschef när behov av arbetsledning och
chefsbeslut uppstår under tid utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) (10 § 5 p AFS 2015:4).
Chef i beredskap där tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter finns är ett krav i lag (3 kap. 2 §
arbetsmiljölagen)och föreskrifter och en viktig åtgärd för att förebygga ohälsa hos såväl medarbetare
som chefer.
Beredskapen omfattar de enhetschefer och deras ersättare, som ansvarar för verksamheter som
bedrivs dygnet runt och som därför utför insatser efter kontorstid.
Om ovanstående brist på tillgång till chef utanför kontorstid inte åtgärdas, kan Arbetsmiljöverket
komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.
Kostnaden för enhetschef i beredskap i omsorgsnämndens verksamheter beräknas till ca 600 tkr/år.
Till detta kommer kostnader för eventuell övertidsersättning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Hylte kommun
Omsorgskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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