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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en
granskning av kommunens systematiska uppföljning av tillbud och olyckor,

Granskningen fokuserar på tillbud och olyckor inom grundskolan (skolnämnden), inom
särskilt boende och hemtjänst (vård- och omsorgsnämnden) samt på kommunens gator

och parker (kommunstyrelsen/tekniska kontoret). Granskningen ska besvara följande
revisionsfråga:

Har Iconnnmlstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga :rutiner för
systematisk itppjöättittg av tillbud och olyclcor?

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen och
nämnderna till stor del har ändamålsenliga rutiner för systematisk uppföljning av till-
bud och olyckor, men att de kan utvecklas. Den sammanfattande bedömningen baseras på
respektive nämnde omdöme av nedanstående kontrollfrågor, vilka ligger till grund för
besvarandet av revisionsfrågan.

o Finns relevanta styrdokument som tydliggör ansvar och uppgifter?

o Finns rutiner för hur rapportering ska ske ?Efterlevs rutinerna?

c Genomförs analys av rapporterna för att identifiera återkommande
tillbud/olyckor och tillvarata lärdomar?

o Vidtas åtgärder _för att _förbygga upprepning?

o Vilken återkoppling sker till kommunstyrelsen/ansvarig nämnd?

Då det är sammanlagt tre nämnder som bedöms hänvisar vi till respektive nämnds be-
dömningsavsnitt när det gäller avstämning av respektive kontrollfråga. Dessa återfinns i
avsnitt 3.2.3, 3.3.3 samt 3.4.3.

Rekommendationer
Då det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete som innefattar implementering av ett
nytt uppföljningssystem, LISA, bör det nämnas att vissa åtgärder redan kan ha påbörjats
alternativt planerats in avseende de brister som uppmärksammats i granskningen. Med
hänsyn till detta rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

u säkerställa att skriftliga rutiner och styrdokument sammanställs där ansvar och
uppgifter tydliggörs inom tekniska kontoret. Detta för att minska sårbarhet och för
att säkerställa likartad behandling av ärenden.

o Tillse att den fötvaltningsövergripande tillämpningen av uppföljningssystemet
LISA ensas upp för en effektiv och ändamålsenlig användning av systemet. Exem-
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pelvis att förvaltningsövergripande forum för systemet ska ñnnas där lärdomar
och Utvecklingsområden kan diskuteras och identifieras.

Tillse att former för rapportering och sammanställningar från LISA tydliggörs

samt att berörda nämnder tar del av dessa för att utgöra erforderliga beslutsun-
derlag inom området.
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

1. Inledning

1.1. Bakgrund
Inom de verksamheter och de anläggningar som kommunen ansvarar för inträffar tillbud

och olyckor som drabbar kommunens elever, brukare inom äldreomsorgen och medbor»

gare med flera. De fysiska skador som kan uppstå skapar personligt lidande för de drab«

bade och kan samtidigt innebära att kommunen blir skadeståndsskyldig som ytterst an»

svarig.

Ett aktivt agerande för att dra lärdom av inträffade tillbud och olyckor är grunden för ett

framgångsrikt förebyggande arbete i syfte att minimera riskerna för upprepning. Reviso-

rerna har i sin riskanalys bedömt granskningsområdet som väsentligt.

1.2. Revisionsfriiga
Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för syste-

matisk uppföljning av tillbud och olyckor?

1.3. Kontrollmål
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollfrågor:

o Finns relevanta styrdokument som tydliggör ansvar och uppgifter?

o Finns rutiner för hur rapportering ska ske? Efterlevs rutinerna?

0 Genomförs analys av rapporterna för att identifiera återkommande tillbud/ olyckor

och tillvarata lärdomar?

I Vidtas åtgärder för att förbygga upprepning?

I Vilken återkoppling sker till kommunstyrelsen / ansvarig nämnd?

1 .4 . Revisionskriterier
Följande revisionskriterier har varit styrande för granskningen:

- Kommunens styrande dokument

o Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete

0 Arbetsmiljölagen

1.5. Avgränsning och metod
Granskningen har fokuserat på tillbud och olyckor inom grundskolan (skolnämnden),

inom särskilt boende och hemtjänst (vård- och omsorgsnämnden) samt på kommunens

gator och parker (kommunstyrelsen/tekniska kontoret) för året 2015.

Vidare har granskningen inriktats mot elever, brukare och allmänhet. Tillbuds- och

olycksrapportering inom ramen för personalens arbetsmiljöarbete avses ej.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande dokument, rutiner,

rapporter, sammanställningar samt andra för granskningen relevanta dokument.
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän och personal inom Sala kommun.

Tjänsteman som handlägger försäkringsärenden, Tekniska kontoret

Verksamhetschefer för hemtjänst respektive vård- och omsorgsboende

Skolchef, biträdande skolchef samt två rektorer

Kortare avstämning med säkerhetsansvarig Sala kommun
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Granskning av systematisk uppföljning av tilibud och olyckor

2. Lagar, fiireskrifter och allmänna
råd

Nedan beskrivs översiktligt arbetsmiljölagen, föreskrifter rörande systematiskt arbetsmil-
jöarbete samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för sys-
tematiskt lcvalitetsarbete. Dessa regleringar avser primärt andra områden än denna
granskningens huvudinriktning, Vilken fokuserar på brukare, elever och medborgare.
Däremot är dessa regleringar vägledande i hur ett systematiserat arbetssätt rörande till-
bud och Olyckor ser ut.

2.1. Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen (AML) anger de yttre ramarna för miljön på jobbet, och ställer krav på
att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall. IAML omfattas alla faktorer och
förhållanden i arbetet.

Arbetsgivaren ska upplysa de anställda om risker som finns i arbetet och ordna med ut-
bildning så att tillbud och skador kan undvikas. Som ett led i arbetsmiljöarbetet är arbets-
givaren skyldig att tillse att det finns dokumenterade planer för arbetsmiljöarbetet.

Vidare anges allmänna skyldigheter för arbetsgivaren i AML 3 kap, där står det skrivet att
arbetsgivaren är förpliktigad att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten,
för att säkerställa att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. I arbetsgiva-
rens uppgifter ingår att utreda arbetsskador samt att fortlöpande inventera riskerna i
verksamheten. Arbetsgivaren ska upplysa de anställda om risker som finns i arbetet samt
ordna med utbildning så att tillbud och skador kan undvikas. Som ett led i arbetsmiljöar-
betet är arbetsgivaren skyldig att tillse att det finns dokumenterade planer för arbetsmil-
jöarbetet.

2.1.1. Systematiskt,álrbetsmiäöairbete (AFS 2001:1)
Grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka ges i reglerna om systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Där anges att det gäller att undersöka, åtgärda och följa upp verk-
samheten så att ingen skadas eller blir sjuk, och så att en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås. I Arbetsmiljöverkets vägledning för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt förord-
ning till arbetsrniljölagen, AFS 2001:1 står det skrivet att:

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar' alla. Det är angelä-
get både för arbetsgivare och arbetstagare, men också för hela samhället. Alla på arbetsplatsen
måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska riskerna för ohälsa
och olycksfall i arbetet.

I föreskrifterna står att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i
den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhål-
landen som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska även ge arbetstagarna,
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet.

Mars 2016
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

Det anges vidare i AFS 2001:1 att det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens Verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i
arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ska finnas ruti-
ner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Både arbetsmiljö-
policyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem _för systematiskt kvalitets-
arbete

Socialstyrelsen beslutade under 2011 om nya gemensamma föreskrifter och allmänna råd
(2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna fastslår att
det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller Verksamhet enligt LSS som ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten, vilket i Sala kommun avser
vård- och omsorgsnämnden.

gUâU

Idetta arbete ska ansvarig för kvalitetsledningssystemet klargöra vilken verksamhet som
bedrivs samt göra en kartläggning av vilka mål som gäller för respektive verksamhet. Vi-
dare ska den som bedriver verksamhet bedöma vilka processer och rutiner som verksam-
heten behöver fastställa för att uppfylla dessa krav och mål. Därefter ska den som bedriver
verksamheten se till att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner.

I Socialstyrelsens föreskrifter står bland annat under § 5 ”bestämmelser om skyldighet" att
vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört vårdskada, samt att
risker för missförhållanden ska dokumenteras, utredas och om möjligt undanröjas. Under
§ 6 står att rapporter ska sammanställas och analyseras för att verksamheten ska kunna se
mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Vidare skall enligt 3
kap. 1o § patientsäkerhetslagen (2010:659) en årlig patientsäkerhetsberättelse samman-

ställas där det bland annat ska framgå hur risker för vårdskador har hanterats.

Definitionen av en vårdskada är att det är en skada som hade kunnat undvikas om ade-
kvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården, exempel-
vis fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för brukare och patienter och som för-
anletts av brister i samband med undersökning eller behandling.
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

3. I akttagelser och bedömningar av
organisation för tillbud och olyckor

Nedan följer iakttagelser och bedömningar över hur nämnderna arbetar med systematisk
uppföljning av tillbud och olyckor. Först redogörs för det förvaltningsövergripande syste-
met och därefter per nämnd med början hos kommunstyrelsen (samhällsbygg-
nad/ tekniska kontoret), därefter vård- och omsorgsnämnden följt av skolnämnden.

3.1. FÖrvalhiingsövergripande uppföljning
Den första januari 2015 bytte Sala kommun ut sitt tidigare system för tillbudsrapportee
ring, Flexite, mot ett nytt system som kallas LISA. Tidigare hanterades även mycket av
avvikelserapporteringen genom dokumentation på papper. ILISA hanteras avvikelsorap-
portering inom verksamheterna för personal och även för brukare och medborgare i
kommunen.

Efter bytet av system har antalet registreringar ökat, enligt uppföljningsdokumentet ”Re-
dovisning av risk, tillbud och skador för 2015”. Siffrorna uppges dock inte vara direkt
jämförbara mellan Flexite och LISA, då programmen år uppbyggda på olika sätt. I redo-
visningen för 2015 nämns att ökningen kan bero på att en massiv utbildningsinsats ge-
nomfördes i det nya systemet under året, samt att brukarskador nu hanteras i samma
program. Tidigare har brukarskador inte registrerats på en övergripande nivå och det har
därmed tidigare inte funnits någon jämförande statistik för tillbud/skador av medborgare
och brukare. Totalt antal registreringar under 2015 presenteras i diagrammet nedan:

Lisa Antalstatistik - Antal händelser

2509 ' ' ' ' ' ' 'UBrukareiillbud
Avvikelse

15GB ' ' ' " ' ' ' ' " ' ' IBwkareskada

1652 EISkada man sjukfrånvaro
1500 - " 1 Ifievskada

I _ l:.lTillbUdI'nEdarbelare

1400- Ueleveinbuu
‘ Besfiksskada

12m -v ' ElFörslag i
I Skada med franvaro

mm Dsiickskada

BUU

550

 
Kommentar: Vid kontakt med Vård- och omsorg poängteras att de sedan 1/1 2016 inte arbetar med dessa begrepp eftersom
att de är felaktiga.
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

Från diagrammet framgår att brukartillbud står för en stor del av antalet registrerade
händelser. På en övergripande nivå står brukarskador även för ett stort antal registrering-
ar och är den tredje största kategorin.

Vidare beskrivs det i redovisningen att det nya systemet, LISA, har blivit ett viktigt red-
skap i säkerhetsarbetet inom vård- och omsorg. Detta exemplifieras med siffror som visar
att det har skett en uppgång av brukartillbud under första hälften av 2015, vilket uppges
kunna förklaras av att personalen har börjat lära sig att använda systemet. Under andra
hälften av 2015 sker en nedgång av brukartillbud, vilket nämns kunna bero på ändrade
rutiner gällande läkemedelshanteringen.

I redovisningen nämns det även att det har framkommit att hanteringen av läkemedel har
stora brister och att området måste förbättras. Under intervju med vård- och omsorg po-
ängterar verksamhetscheferna att sett till mängden läkemedelshantering, så är det få fall.
Under året har det införts nya rutiner och det genomförs för närvarande ett test av ett
datorprogram, för att få hjälp med utdelningen.

Det uppges vidare i rapporten att en annan stor post för brukartillbud är fallolyckor där
äldre snavar, svimmar och ramlar ur stolar och sängar. Personalen beskrivs i rapporten
göra ett bra förebyggande arbete men olyckorna beskrivs vara svåra att undvika. Det upp-
ges vidare vara viktigt att fortsätta med dokumentationen i LISA.

Inom skolområdet beskrivs det i redovisningen att aggressivitet bland elever, mellan
varandra eller mot vuxna, sedan många år tillbaka är den främsta orsaken till skador inom
skolan. Det nämns att underbemanning är ett problem samt att Sala i statistiken för Liv
och Hälsa Ung har dåliga siffror beträffande mobbing. Antalet registreringar av elevska-
dor och eler/tillbud under 2015 presenteras i diagrammet nedan:

3'30 ' i EI Eievskada-Övrigt
EI Eieetiltbud- Övrigt

1'60 E] Etevskada -Bristande vuxentiitsynñruxerwnâraaro

U Elevtiltbud - Bristande vuxxentitlsyntvu-ca-inär-zaro

150 ' El Etevtiltbud-Felatctigtbsteende
U Elevskada -Otur

140 EJEIev:5kacIa-Felak:iglbeteende
EI Elevskada- Bristen utrustningfm ateriet

120 El Elevskada -Brister iunderhåll av byggnader, skolgårdmm
U Elevtitlbud - Otur

mo U Elevskada-Bristeriulbildningfinsblkfion
Et Elevtiltbtld-Bristeri mbitdnángnnsmátcn

sa U Elevskada- Brottslig handling
U Elevtillbtrd -Brister i utrustningtmateitet

an E1Etewtiltbud-våid

4D

20  D

I redovisningens kommentarer till diagrammet nämns att kategorin ”Elevskada —Övrigt”
innehåller 70 fallolyckor och 30 fall av våld som borde ha registrerats under andra rubri-
ker. Utav de totalt 126 registreringarna i kategorin är det endast 24 händelser som be-
döms att de borde klassats som diverse olyckor. Ett liknande mönster återfinns även för
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kategorin "Elevtillbud - övrigt", som innehåller 14 fallolyckor och 23 fall av våld som
borde ha registrerats under andra rubriker.

I statistiken över elevskador och elevtillbud nämns det att fallolyckorna är många,vilket
beskrivs som en naturlig orsak gällande små barn som växer. Ett positivt exempel på en
förbyggande åtgärd som lyfts fram gäller Lårkbacksskolan, skolan har konstaterade att
barn gör illa sig på ett galler, vilket de därefter har begärt en ombyggnation av. Det uppges
att det även finns ett elevhälsoteam som kan hjälpa elever med beteenden som anses vara
riskfyllda ur hälsosynpunkt.

I slutet av redovisningen poängteras att aggressivitet och olämpligt uppträdande är det
stora problemet. För att värna om tryggheten för alla elever i skolan uppges det i rappor-
ten att det krävs rätt bemanning av vuxna, man bedömer att man därför måste se till att
grundbemanningen bibehålls och att extra resurser sätts in vid behov.

Avslutningsvis har även en kortare telefonintervju genomförts med säkerhetsansvarig i
Sala kommun gällande redovisningen, det nämndes då att dokumentet har redovisats för
kommunchef och facket i samverkansforumet, Centrala samverkansgruppen (CeSam).
Under samtalet lyfts en fråga om i vilken utsträckning som kommunstyrelsen och nämn-
derna tar del av denna redovisning.

Vid kontakt med personalchefi Sala kommun uppges att chefer via LISA systemet får till-
gång till information om registrerade händelser inom sitt ansvarsområde. Vidare uppges
det att redovisning av olycksfall, risker och tillbud sker till kommunstyrelsen även vid
halv- och helårsbokslut, samt via bilaga till protokoll från CeSam. Det uppges att dessa
protokoll finns på intranätet för chefer att ta del av, analysera och använda som besluts-
underlag.

3.1.1. Rutiner' för registering av olycksfall- och tillbud
I dokumentet "Rutiner för hantering av olycksfall- samt tillbuds anmälningar” anges att
det i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)är viktigt att rapportera de tillbud och
arbetsskador som händer på arbetsplatsen för att kunna identifiera riskerna och analysera
hur dessa ska elimineras. För att SAM ska fungera beskrivs det att det krävs administra-
tiva rutiner där tillbudsrapporteringssystemet LISA är ett stöd. I rutinen, som har uppda-
terats för LISA, anges att varje verksamhetsenhet gör en registrering i LISA tillbudsrap-
porteringssystem då en avvikelse, ett tillbud eller en olycka har inträffat så snart som möj-
ligt, dock senast inom en vecka. De olika begreppen definieras även i rutinen:

- En avvikelse beskrivs som en risk för att en händelse ska inträffa som kan leda till
olycka eller ohälsa. Därtill kan en avvikelse också vara en ekonomisk skada såsom
stölder eller skadegörelse.

I Ett tillbud är en händelse] olycka som drabbar en person där det inte sker någon
skada. Exempelvis om någon halkar i trappan utan att skada sig. Detta blir en sk.
Oj-händelser.

- En arbetsskada är när händelsen/olyckan ger en skada på en person, det blir en
Aj-händelse.
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Granskning av systematisk uppföljning av tillbud och olyckor

Irutinen för hantering av olycksfall- samt tillbudsanmälningar angesatt vid tillbud och
arbetsskadorgörs en registrering i LISA. Programmet skickar registreringen automatiskt
till ansvarig chef och samtidigt skickas en notis till skyddsombud. Chefenska sedangöra
en analysi ärendet ochbesluta om åtgärd. Skyddsornbudetskavid behovvara behjälplig i
detta arbete.

Skador och allvarliga tillbud som registrerats redovisas på sarnverkansgruppvid påföl-
jande sammanträde. Protokoll ska där föras i vilket det framgår hur liknande händelser
skabegränsas.

3.2. Kommunstyrelsen/ Tekniska kontoret
Rapporteringen av tillbud och olyckor inom Tekniska kontoret har, efter att den tidigare
enhetschefenpå Gata/park slutade, handlagts vid samhällstekniskaenheten där en med-
arbetare fått i uppgift att rapportera olyckor och skador som skett på kommunens gator
eller parkområden.

3.2.1. Styrdokument, rutiner' och rapportering för olyckor/ tillbud
Enligt intervjun med tjänstemännen som för närvarande arbetar med registrering av
olyckor och tillbud på Tekniska kontoret har det inte funnits några nedskrivna rutiner
inom området över tillvägagångssätt för registreringar av olyckor och tillbud. Rutiner är
under framtagande, avvilka det ska framgå hur tillbuden ska registreras i LISA, samt hur
kontakt med försäkringsbolagenskall ske.Det kommer ävenatt genomförasen utbildning
inom tekniska kontoret gällande försäkringsärenden med anledning av ett behov av mer
kunskap i att förebyggaoch hantera försäkringsärenden.

I LISA ska det framöver, enligt intervjuuppgifter, vara möjligt att registrera händelser
utifrån geografiskt läge,typ av skadehändelsesamtvilket datum som händelsenägt rum.

Under intervjun beskrivs det att det tidigare var allmänt känt inom organisationen att den
dåvarande enhetschefenför Gata/park var ansvarig för området. I och med att rapporte-
ringen numera utförs av en tjänsteman på samhällstekniska enheten meddelades det
skriftligt inom organisationen, till de som sitter i kontakteenter samt ansvarigaför diarie-
föring, vem som nu handlägger försäkringsärenden. Det nämns att vid ett försäkringsä-
rendekan skadelidandekomma i kontakt med handläggarengenomkontaktcenter.

Kommuninvånarna kan via Sala kommuns hemsida finna kontaktinformation för felan-
mälan av kommunala anläggningar och tjänster. Sala kommun tillhandahåller även en
gratis mobilapplikation, en s.k. app, där invånarna har möjlighet att rapportera in fel som
exempelvis hål i gator, trasiga brunnslock eller trasig gatubelysning. Genom appen kan
läommuninvånarnaskicka felanmälan med plats ochfoto direkt via mobiltelefonen.

3.2.2. Förebyggande åtgärder' och c‘iter/copplirlg till néimnd

Ett exempelsom nämns gällande olyckor som avsesinom Tekniska kontorets område kan
vara cykelolyckor på cykelbana.Mycket av det förebyggandearbetet kretsar kring jour för
Snöröjning och sändning av cykelbanor, trottoarer och vägar. Under intervjun uppgesatt
fordonen för röjning och sandning har en GPS vilket gör att kontoret kan följa upp var
åtgärder är gjorda. I övrigt uppges att betydande risker för allmänheten på kommunens
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mark, som stora hål och trasiga brunnslock lagas omgående när det kommer Tekniska
kontoret till kännedom.

Det uppges under intervjun dock att utredningar för närvarande inte sker i LISA, tillbuds-
rapporteringssystemet. Enligt intervjuuppgifter avsesen rapport sammanställas i april
som ska ge en översikt av var olyckorna har skett och som kan utgöra underlag för analys
och för ett framtida förebyggande arbete.

Olyckor och tillbud inom Tekniska kontorets område återrapporteras inte till kommuns Ly-
relsen inom års och delårsredovisning. Den förvaltningsövergripande uppföljningen som
beskrevs i avsnitt 3.1 redovisas enligt uppgift till kommunchefen.

3.2.3. Bedömning kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rut"inerf¢')'r systematisk uppföljning
av tillbud och olyckor?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen/tekniska kontoret inte har ändamålsenliga ruti-
ner för uppföljning av tillbud och olyckor. Mycket kunskap finns inom organisationen,
men kunskapen sitter idag i stor utsträckning i huvudet på medarbetarna. Vi ser dock po-
sitivt på att utvecklingsarbetet fortskrider och att rutiner är under framtagande.

Det bör framöver säkerställas att rutinerna är kända inom organisationen och även an-
svarsomräden.

Analys av rapporter för att tillvarata lärdomar och identifiera återkommande till-
bud/ olyckor sker inte idag. Vi bedömer att det är positivt att man planerar att göra en
analys av rapporteringar i april och rekommenderar att det fastställs en rutin för systema-
tiskt uppföljning.

Det är även viktigt att tillse att det sker återkoppling till kommunstyrelsen för att utgöra
tillräckliga beslutsunderlag för vidare utvecklingsarbete inom området.

Kontrollmål Kommentar

Finns relevanta styrdokument Ej uppfyllt: Styrdokumentet inom tekniska
som tydliggör ansvar och upp- kontoret som tydliggör ansvar och uppgifter

saknas för närvarande.

Finns rutiner för hur rapporte- Delvis uppfyllt: Rutiner inom förvaltningen
ring ska ske? Bfterlevs rutiner- saknas för närvarande men uppges vara under
na? framtagande. För allmänheten finns uppgifter

på hemsida samt mobilapplikation för rapporte-
ring.

Genomförs analys av rappor- Ej uppfyllt: Skriftlig analys har ej genomförts.
terna för att identifiera åter- Däremot finns avsikten att framöver samman-
kommande tillbud/olyckor och ställa och analysera de tillbud/olyckor som in-
Iillvarata lärdomar? rapporteras under året.

*Vaage'áfgjaáêáleiåfor a; för- past;uppsagdjeganegrig;aaöjnrngioch
sandning av kommunens gator och vägar sker.
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Betydande risker åtgärdas enligt uppgift omgå-
ende.

Ej uppfyllt: Olyckor och tillbud inom tekniska
kontorets område återrapporteras inte till
kommunstyrelse inom års och delårsredovis-
ning. Den förvaltningsövergripande uppfölj-
ningen som beskrevs i avsnitt redovisas enligt
uppgift till kommunchefen.

3.3. Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har antagit ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-
bete inom omsorgsförvaltningen (beslutad 2015-03-12). Ledningssystemet är omfattande
och innehåller rutiner och riktlinjer för hur verksamheten skall bedriva, rapportera och
utveckla kvalitetsarbetet.

bygga upprepning?

kommunstyrelsen/ansvarig
nämnd?

Vid intervju poängteras att tillbud och olyckor hänför sig till arbetsmiljön och att det som
diskuteras under intervjun handlar om brukar- och verksamhetsavvikelser. Arbetet inom
vård- och omsorg år tydligt lagstyrt och styrs av bestämmelserna i 2011:9, Lex Sarah och
Lex Maria. De typer av händelser (förutom arbetsmiljö) som verksamheten arbetar med
ska korrekt benämnas; avvikelse, risk för missförhållande, missförhållande, risk för vård-
skada eller vårdskada.

3.3.1. Styrdokument, rutiner och rapportering för' olyckor/tillbud
Förvaltningen har under 2015 implementerat LISA för registrering av tillbud och olyckor
inom hela förvaltningens verksamhet. I patientsåkerhetsberättelsen för vård- och omsorg
2015 nämns att systemet är framtaget främst för registreringar av arbetsmiljöavvikelser
och att ett omfattande arbete har skett under hösten för att anpassa systemet till arbetet
med avvikelser utifrån kvalitets-, brukara och patientperspektiv. Arbetet uppges ha slut-
förts under slutet på året. För inrapportering av både vårdskador samt andra risker och
missförhållanden skall LISA användas. Enligt ledningssystemet år chefen för verksamhet-
en ansvarig för att det ñnns uppdaterade tillämpningsrutiner för personalen att använda,
och att samtliga medarbetare är informerade och införstådda med att de har en skyldighet
att genast rapportera in uppmärksammade vårdskador, vilka även innefattar exernpelvis
fallskador som föranletts av brister i samband med vård eller behandling.

Enligt intervjun med verksamhetschefer så kvarstår arbete med att utbilda personal inom
förvaltningen i hur man rapporterar i LISA. En del av medarbetarna Lippgesinte ha så stor
datorvana, även om systemet ska vara relativt enkelt att arbeta med. Medarbetarnas kun-
skaper om vad och när man rapporterar när det handlar om olyckor såsom fallskador
uppges vara god.

3.3.2. Förebyggande åtgärder och åteirkopplirzg till nämnd
Ansvarig chef ska enligt ledningssystemet vidta omedelbara åtgärder för att minska risker
för personers liv och säkerhet. Rapport över vilka åtgärder som vidtas skall diarieföras för
den aktuella enheten. Vidare ska en utredning skyndsamt påbörjas för att fastställa om
vårdskada föreligger, samt vid rapport om missförhållande.
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Rapportering till nämnd sker på olika sett. För händelser s0n1 har medfört eller hade kun-
nat medföra en allvarlig vårdskada, lex maria, skall MAS1informera nämnden. Övrig sta-
tistik ska sammanställas och analyseras av ansvarig chef och rapporteras minst två gånger
per år till nämnd. Detta finns uttryckt som ett mål i förvaltningens verksamhetsplan för
2016-2018 under målet ”god kvalitet och säkerhet". Enligt intervju med verksamhetsche-
fer lwarstår arbete med systematiken rörande statistiken och hur den ska rapporteras till
nämnden. Dock ska exempelvis fallskador ha följts upp av nämnden under en längre tid
vilket går att följa i årsredovisningarna. Av nämndens delårsbokslut framgår att antalet
fallskador ökat under året och bedömningen görs att detta beror på att inrapporteringen
har underlättats genom införandet av LISA.

Vidare skall, enligt ledningssystemet, rapporterade händelser återföras till enhetens med-
arbetare av ansvarig chef. Rapporterade och anmälda händelser ska följas upp på arbets-
platsträffarna för att där diskutera lärdomar från utredningarna i det systematiska kvali-
tetsarbetet. Enligt intervjun samt patientsäkerhetsberättelsen har förvaltningen exempel-
vis uppnått sitt mål med att rapportera 90 procent av förebyggande åtgärder och riskbe-
dömningar som genomförts på brukare, vilket genomförs i senior alert som är ett nation-
ellt kvalitetsregister. Detta innebär att 90 procent av alla boende i särskilt boende har en
godkänd fullständig registrering av risker samt åtgärder och uppföljning.

Inom vård- och omsorgsboenden finns en tillämpningsrutin för teamträffar där enhets-
chefen är sammankallande för träffar var fjortonde dag för att bland annat diskutera till-
bud och skador för patienter samt risk-nyttoanalys om begränsande åtgärder behövs.

En sammanställning ska göras av chefer till års- och delårsrapporterna vilken även ska
innehålla en analys.

3.3.3. Bedömning vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden ändamålsenliga rutiner för systematisk
uppföljning av tillbud och olyckor?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att vård- och omsorgsnämnden tillser att
ändamålsenliga rutiner för systematisk uppföljning av tillbud och olyckor finns.

Kontrollmål Kommentar

Uppfyllt: Nämndens ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete utgör nämndens styrdo-
kument inom området vilket fastställer ansvar
och uppgifter för medarbetarna när det kommer
till olyckor] tillbud.

Finns ;relevanta styrdokument
som tydliggör ansvar och

uppgifter?

Uppfyllt: Chefen för verksamheten ska vara an-
svarig för att det finns uppdaterade tillämp-
ningsrutiner för personalen att använda. Sett till
ökade inrapporteringar och enligt intervjuuppgif-
ter bör rutinerna efterlevas i tillfredsställande
omfattning, även om implementeringen av LISA

Finns rutiner för hur rappor-
tering ska ske? Efierlevs run?
nerna?

1Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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inte ännu är helt fardigställd.

"'céäaajsåá"äääiyäääiåäppláçátuppsirtglnaiysgtrinomområdetskerlöpandep
terna för att identifiera åter- bland annat genom teamträffar, registreringar i
kommande tillbud/olyckor kvalitetsregister och patientsäkerhetsberättelsen.
och tillvarata lärdomar?

i Vidtas .å-tgärder för att för- Uppfyllt: lnom ramenkvalitetsarbetet
tas förebyggande, bl a med riskbedömningar och

ialh?Filâlllflnz_lW_F?l?$§FF?§lEteetehälsa-
bygga upprepning?

i "återkoppling äskar Delvis uppfyllt: Rapportering till .sker
kommunstyrelsen/ansvarig löpande och i delårsrapport redovisas exempelvis
nämnd? fallskador. Dock uppges arbete med att fastställa

vilken statistik och nyckeltal från LISA som
nämnden behöver ta del av kvarstå och systemati-
seringcn utvecklas.

3.4. Skolnämnden
Arbetsmiljölagstiftningen för skolan, som är Sveriges största arbetsplats om man ser till
antalet elever och personal, gäller både fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Den fysiska
arbetsmiljön rör bland annat ventilation, ljudnivå och andra risker för att fysiskt skada
sig. Den psykosociala arbetsmiljön rör stämningen och relationerna på skolan. Det hand-
lar bland annat om hur samarbetet mellan eleverna och personalen fungerar eller hur sko-
lan hanterar konflikter. Stress, mobbing, utanförskap och bråk är exempel på psykosociala
risker på en arbetsplats.

3.4.1. Styrdokument, rutiner och rapportering för olyckor/tillbud
I dokumentet "Arbetsmiljöpolicy och delegationsordning gällande arbetsmiljöansvar"
(reviderad 2008-04-01), framgår att ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ska tydliggöras i
organisationen genom delegation till varje chef. Det nämns att viss delegation även kan
ske till underställda. Vidare står det att arbetsmiljöansvaret skall bedrivas som en integre-
rad del i den löpande verksamheten och i samverkan mellan arbetsgivare och medarbe-
tare.

Det framgår i dokumentet att arbetsolyckor och tillbud systematiskt skall rapporteras och
behandlas i varje förvaltnings samverkansgrupp. Vidare står det skrivet att arbetsskador
och tillbud på sikt skall registreras och anmälas via Flexito (det tidigare systemet för till-
budsrapportering). Det nämns även att allvarliga arbetsskador och tillbud skall rapporte-
ras till arbetsmiljöverket skyndsamt, helst inom 48 timmar.

I dokumentet redogörs det även för ansvarsfördelningen, där en referens görs till Arbets-
miljölagen samt föreskriften om "Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Varje an-
ställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det anges att
det ankommer på var och en att inte bara följa regler instruktioner och rutiner utan också
vara uppmärksam på, och genast rapportera, eventuella risker och hot som riktar sig mot
en god arbetsmiljö. Vidare anges ansvarsfördelningen för varje chef/ arbetsledare, förvalt-
ningschefen, nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vid genomförd intervju nämns att de i verksamheten själva upplever att de är trygga gäl-
lande inrapportering. När det exempelvis har skett ett tillbud så sker det en uppföljning.
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Det här sker i samvcrkansgrupper, vilka följer upp tillbud och olyckor. Det uppges att vid
konkreta olycksfall är processen snabbare än en uppföljning i åtgärdsrapport. Som ett
exempel nämns att om det är något som rör den fysiska miljön så måste man åtgärda det
med en gång.

Det som under intervjun nämns kan vara svårt är gällande kränkningar. Iskolnämndens
Sammanträdesprotokoll, från 2015-04-15, framgår att ordförande har gett barn och ut-
bildnings ledning i uppdrag att skriva fram ärenden med komplettering till strategisk plan
2016 - 2018.

Det nämns att Sala kommun, likt många andra kommuner, har ett växande antal ärenden
med anmälningar till skolinspektionen samt till barn och elevombudsmannen. Anmäl-
ningarna sägs inte nödvändigtvis indikera att skolmiljön har försämrats eller att det psy-
kiska klimatet hårdnat, istället kan det vara ett hälsotecken. Detta då elever, vårdnadsha-
vare och samhället i övrigt sägs reagera allt starkare mot våld, kränkningar mobbing och
liknande.

Vidare uppges att en anmälan till exempelvis barn- och elevombudsmannen inte alltid är
ett tecken på att kommunen har gjort fel. Ofta får kommunen snarare en bekräftelse på att
den har goda och fungerande rutiner för att motverka psykisk ohälsa och kränkningar.
Det nämns att alla förskole- och skolenheter i Sala gör regelbundna kartläggningar av dis-
krimineringsgrundande kränkningar och med detta som grund upprättas likabehand-
lingsplaner. Det poängteras att som med allt utvecklingsarbete finns det dock en risk att
processen avstannar om den inte kontinuerligt och systematiskt stöds.

I dokument beskrivs det att arbetet kring likabehandling och med att skapa en tryggare
skolmiljö behöver förstärkas. En tjänst behöver inrättas som är fristående och oberoende
av respektive enhet. Vid sammanträdet beslutades det att den strategiska planen komplet-
teras med beskrivningen av behovet av en tjänst för att ur ett barn- och elevperspektiv
förstärka arbetet kring likabehandling och att motverka psykisk ohälsa.

Under intervjun nämns att de idag har ett systematiskt arbete för likabehandling, vilket är
kopplat till kraven från skollagen. Det ställs krav på alla skolar att ta fram en likabehand-
lingsplan, som de årligen uppdaterar. För närvarande arbetar de med att förenkla den
processen och de arbetar även mer med elektroniska enkäter, för att minska mängden
administration. Där till uppges alla skolor även jobba dagligen med värdegrundsarbete.
Det genomförs även elevenkäter, där eleverna får bedöma sin egen situation i skolan, och
eleverna har även kamratstödjare. Ett utmaningsområde som nämns är interaktioner mel-
lan elever över internet, där jobbar barn- och utbildning för närvarande i ett samarbete
med organisationen Friends.

3.4.2. Förebyggande åtgärder och återkoppling till nämnd
Iarbetsmiljöpolicyn framgår att förebyggande insatser skall göras för att förhindra att
medarbetare drabbas av skada, eller ohälsa, psykiskt eller fysiskt av arbetet. Det nämns
under intervjun att man diskuterar förebyggande åtgärderi de olika samverkansgrupper-
na, det rör sig då om förebyggande åtgärder och hur man undanröjer faror och hinder för
att skapa en bra arbetsmiljö. I dessa diskussioner, som protokollförs, berörs även kränk-
ningar.
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Utifrån skolförvaltningen i Sala kommuns årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbetet
framgår att det under året löpande sker arbetsplatsträffar på enheterna innehållande ara
betsrniljöfrågor, från vilka anteckningar förs. Under Våren sker en :rnedarbetarundersökw
ning, utifrån vilken det görs en riskbedömning och en handlingsplan upprättas Under
hösten sker fysiska skyddsrondor utifrån vilka riskbedömningar som görs och brister åt-
gärdas.

Det sker även en uppföljning av de elevenkåter som genomförs. Verksamheten utför ana-
lyser av resultatet av enkäterna och arbetar med riktade insatser om det exempelvis upp-
märksammas att eleverna uppger att de inte känner sig trygga på vissa områden. Arbetet
uppges ge ett bra resultat där de från verksamhetenssida ser att det blir mindre och
mindre utrymmen som eleverna anser vara otrygga.

Årets sammanfattas i kvalitetsredovisning och årlig uppföljning av samverkansgrupp
(SAM). Vid kontakt med Barn och utbildning uppges att det inte finns en rutin för att re"
dovisa tillbud och skador i skolnåmnden. På förekommen anledning kan dock frågor om
tillbud och skador aktualiseras. Information kring tillbud och olyckor diskuteras inom
enhetens SAMverkan eller central för skolan på SkolSAM och VerkSAM.

Under genomförd intervju nämns det att det vid allvarliga händelser, där till exempel po-
lis eller sjukhus har varit involverade, så tas alltid kontakt med' ordförande.

3.4.3. Bedömning skolnämndezi
Hm‘ skolnämnclen ändamålsenliga rutiner för systematisk uppföljning av
tillbud och olyckor?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att skolnämnden tillser att ändamålsenliga
rutiner för systematisk uppföljning av tillbud och olyckor finns, men att dessa kan utveck-
las. Framför allt behöver dokumentet "Arbetsmiljöpolicy och delegationsordning gällande
arbetsmiljöansvar" revideras samt former för den uppföljning av tillbud och olyckor som
nämnden tar del av fastställas.

Kontrollmål

Finns relevanta styrdoku-
ment som tydliggör ansvar
och uppgifter?

Finns rutiner för hur rap-
portering ska ske? Efterlevs
rutinerna?

Genomförs analys av rap-
porterna för att idennfiera
återkommande tille
bud/olyckor och tillvarata
lärdomar?
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Kommentar

Delvis uppfyllt: Ändamålsenliga styrdokument
finns. Däremot är det viktigt att dessa revideras
kontinuerligt efter befintliga system och andra före
ändrade omständigheter.

Uppfyllt:ams"sigmttppgag;iaa asrestips;i
porteringarna ökar ska rutinerna för inrapporte-
ring fungera tillfredsställande.

ifopprynt:Ettsynes;;iidaåááiägglläailâiáäbiiémåladi"
regelbundna kartläggningar av diskriminerings-
grundande kränkningar genomförs, bl. a med elev-
cnkäter. Uppföljningsdokumentet (se avsnitt 3.1)
analyserar elevtillbud.
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Vidtas åtgärder för att för-
bygga upprepning?

i Viiken återköppiing sicer tili
kommunstyrelsen/ ansvarig
nämnd?
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Uppfyllt: Vid risker i den fysiska miljön ska dessa
åtgärdas omgående, och där elevenkäter ska ge
information rörande otrygga miljöer. Samverkans-
grupper tar upp trygghetsfrågorvilka pmtokollförs.

Delvis uppfyllt: Det uppges inte finnas en rutin
för att sammanställa och redovisa tillbud och ska-
dor i skolnärnnden. Svårare enstaka fall samt anv
nan information redovisas i nämnd.
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