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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över Vättervårdsförbundets remiss
Bevarandeplan Natura 2000 för Vättern
Mhn 2018:528 Ks/2018:115
Sammanfattning
Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping,
Östergötland, Örebro och Västra Götalands län utarbetat ett förslag till
Bevarandeplan för Natura 2000 Vättern.
Bevarandeplanen är utformad som en rapport i förbundets rapportserie och
kommer utgöra ett (av flera) viktiga styrdokument för förbundets medlemmar
eller fastställelse på förbundsstämma 2018.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag på vätternvårdsförbundets hemsida:
www.vatternvardsforbundet.se
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19
FN:s barnkonvention
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande på Remiss Bevarandeplan
Natura 2000 Vättern, i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets
tjänsteskrivelse.
Ärende
Vätternvårdsförbundet har sedan dess start 1957 jobbat med sjögemensamma
strategier. Föreliggande bevarandeplan är en sådan som dessutom är kopplad
till andra sjögemensamma dokument såsom Förvaltningsplan för fisk och fiske
samt Vätternvårdsplan.
När den första bevarandeplanen för Vättern togs fram efter 2006 var inte
miljöövervakning av Vättern strukturerad för att omfatta moment som krävs för
att beskriva Natura 2000 värdena specifikt. Därefter har miljöövervakningen
delvis riktats om samt utökats varför kunskaps- och dataunderlaget i
föreliggande plan vilar på stö1Te grund för bedömningen av bevarandetillstånd
än tidigare.
Vättern utgör sedan 1998 i princip till hela sin yta Natura 2000 område enligt
art- och habitatdirektivet genom de fyra delområdena.
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Agenda 21
Eva Göransson
036-10 56 57
eva.goransson2@jonkoping.se

Tjänsteskrivelse
2018-02-22

Dnr
2017-3553

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Begäran om ändring av reglementen för miljöpris
MHN-2017-3553
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår ändring av reglementen för miljöpris.
Ändringen avser höjning av prissumma från 40 000 kr till 50 000 kr, varav
25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset för övriga samt
en förlängning i tid gällande tidpunkt för prisutdelning.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-02-22
Ks 2002-02-13 § 62
Ks 1995-04-11 § 166
Ks 1994-08-10 § 269
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att höja prissumman för miljöpriset
från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för
skola och miljöpriset för övriga
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att prisutdelning av miljöpriset sker
i maj eller juni månad årligen.
Ärende
Kommunstyrelsen har 1994-08-10 § 269 beslutat om utformning av regler för
miljöpris samt 1995-04-11 § 166 beslutat om ändring vad gäller tidpunkt för
prisutdelning och 2002-02-13 § 62, beslutat om ändring i reglementen gällande
prissummans storlek och en uppdelning av priset i två klasser. Miljöpriset är
efter 2002-års beslut uppdelat i två klasser; ett pris med allmän inriktning på
25 000 kr och ett pris för skolor och förskolor på 15 000 kr.
Prissumman ändrades senast 2002. Av kommunstyrelsens första beslut framgår
att prissumman ska omprövas vart femte år. Därför föreslås att prissumman höjs
från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för
skola och miljöpriset för övriga. Prisutdelning föreslås ske under maj eller juni
månad årligen.
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Dnr
2018-02-22

2017-3553

Barnkonventionen
Ärendet berör barn. Barn berörs direkt av miljöpriset till skola/förskola och
indirekt av miljöpriset för övriga.

Håkan Strid

Eva Göransson

Miljö- och hälsoskyddschef

Agenda 21-samordnare

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljöenheten

Tjänsteskrivelse

Magnus Nilsson
036-10 80 44
magnus.nilsson@jonkoping.se

2018-02-19

Dnr
2017-4732

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över motion om utredning gällande
gruvan i Gränna
Ks/2017:439

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en motion för yttrande till nämnden. I
motionen föreslås att kommunen utreder och tar ställning gällande gruvan i
Gränna.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19.
Remiss av motion daterad 2017-12-22.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddkontorets skrivelse daterad 2018-02-19 överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på det som föreslås i motionen.
Ärende
Nämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion med
förslag att kommunfullmäktige beslutar enligt dessa fyra punkter:
•
•
•
•

Att kommunen gör en grundlig utredning och tar ett tydligt
ställningstagande om en gruva i Gränna.
Att vi i detta sammanhang visar att kommunen värnar om milj ön och
Vätterns vatten.
Att vi lyssnar på de boende i närområdena, då människor är oroade
över gruvdriften.
Att vi går ihop med kommunerna runt Vättern och skapar en samsyn i
frågan, eftersom Vätterns vatten är en gemensam angelägenhet för alla
de som berörs av vattnet.

Som bakgrund för att besvara motionen behövs först ett klargörande av
kommunens roll inför en eventuell gruvetablering. Det är två olika tillstånd som
krävs innan grovverksamheten kan påbörjas. Det närmast förestående är
bearbetningskoncession som prövas av Bergsstaten eller regeringen. Inför beslut
om bearbetningskoncession har kommunen möjlighet att yttra sig till
länsstyrelsen som i sin tur yttrar sig till Bergsstaten. Koncessionen ger bolaget,
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Tjänsteskrivelse
2018-03-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Mhn 2018-893
Sammanfattning
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna som fastställdes av nämnden 2017-05-04 i
syfte att förebygga och åtgärda brister i arbetsmiljön vid förvaltningen.
Riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan arbetsgivarrepresentanterna och de
fackliga organisationerna vid förvaltningen. Riktlinjen gäller tillsvidare med en
årlig revidering.
Beslutsunderlag
Riktlinjer for arbetsmiljöarbetet vid miljö- och hälsoskyddsforvaltningen.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-0 l.
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner Riktlinjer for arbetsmiljöarbetet vid
miljö- och hälsoskyddsforvaltningen.
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ändringar som inte är av stor
betydelse och som tas fram under framtida revideringar överlåts till
förvaltningschef att besluta.
Ärende
Förvaltningschefen ska se till att en riktlinje for arbetsmiljöarbetet finns for
förvaltningen. De forslagna riktlinjerna gäller från 2017 och tillsvidare. Förslaget
har behandlats i enlighet med samverkansavtalet FAS 05 i samverkansgruppen
2018-02-19. Förslaget har också lämnats for synpunkter till hela förvaltningen
2018-02-20.
De nya riktlinjer bygger till stor del på de riktlinjer som nämnden fastställde
genom beslut 2017-05-04 § 182. De flesta ändringar ändrar inte innebörden av
berörd text, syftet med ändringarna är att gör innebörden tydligare. I följande fall
har dock ändringar gjmts av den ursprungliga textens innebörd:
• Tillägg om att prioriteringar ska göras på ett dokumenterat sätt.
• Tillägg av riktlinje gällande hantering av tillbud och olycksfall.
• Bomagning av text om arbetsplatsträffar på forvaltningsnivå. Sådana
träffar hålls numera enbart på enhetsnivå.
Barnkonventionen
Ärendet berör barn indirekt i enlighet med FN :s konvention om barnets
rättigheter, då flera arbetstagare vid förvaltningen är föräldrar och en bra
arbetsmiljö ökar möjligheten till ett bra föräldraskap. Att vi som arbetsgivare har
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INLEDNING
En bra arbetsmiljö är avgörande för att miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag ska
kunna genomföras. En bra arbetsmiljö gynnar både arbetstagare och arbetsgivare,
genom att arbetsförmågan upprätthålls.
Arbetsmiljöarbetet bör fokusera på individens helhetssituation för att ha en tillräcklig
effekt. I helheten ingår både den fysiska, organisatoriska och den sociala
arbetsmiljön. Medvetenhet om att individen har en privat situation bidrar också till
den slutliga effekten.

MAL FÖR ARBETSMILJÖARBETET
Arbetet imiktas på två huvudsakliga områden, förebyggande åtgärder och
rehabiliterande åtgärder. Dessutom arbetar vi särskilt med stress eftersom
medarbetarenkäter indikerar ett behov av det. För vmje del i detta avsnitt anger vi
vilka effekter vi vill uppnå och övergripande mål för respektive område.

Förebyggande åtgärder
Arbetsmiljöarbetet ska leda till att alla kan arbeta så bra och så mycket som är rimligt
utifrån vmje individs förutsättningar. En viktig del i detta är att minska graden av
ohälsa och annan ofrivillig frånvaro. För att åstadkomma det arbetar vi på ett
systematiskt sätt (SAM) med den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Detta innebär att vi identifierar och bedömer risker i miljön och med det som grund
tar vi fram en åtgärdsplan och utför åtgärder för att minska riskerna. Vi mäter
effekten av åtgärderna genom att återigen bedöma riskerna i arbetet. Resultatet av
effektmätningen ligger till grund för revidering av åtgärdsplanen.
Effekt: Vi främjar närvaro och undviker ohälsa och ofrivillig frånvaro.
Mål: Vi genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt årscykeln och riktlinjer.

Rehabilitering och arbetsanpassning
Om frånvaro ändå uppstår ska rehabilitering och/eller arbetsanpassning leda till att
individen så snart som möjligt kan återgå till arbetet. Samtliga ärendeniAdato
(systemet för hantering av långtidsfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro) ska
handläggas och avslutas i enlighet med de tidsgränser som Adato aviserar.
Effekt: Ofrivillig frånvaro är så kort som möjligt.
Mål: Vi använder systemet Adato då arbetstagare är frånvarande mer än de
tidsgränser som finns i systemet.

stress
Arbetsmiljöarbetet ska också leda till minskad stress. Individen ska uppleva en
delaktighet i planering och i genomförande av förvaltningens arbetsuppgifter.
stressnivån minskar om individen har information om vad som sker och kan påverka
sin egen och förvaltningens utveckling. Det ska finnas tydliga och kommunicerade
mål för förvaltningen och för samtliga arbetstagare samt ett lättförståeligt
prioriteringssätt
Effekt: Anställda vid vår förvaltning upplever att graden av stress minskar.
Mål: De anställda deltar i verksamhetsplaneringen och i månatliga avstämningar
med närmaste chef.
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STRATEGI FÖR ATT NA MALEN
För att säkerställa framgången i arbetsmiljöarbetet måste följande förhållanden
fungera.
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan mellan chefer och
arbetstagare.
• Alla anställda har god kunskap om arbetsmilj öarbetet och deltar i det.
• Alla på arbetsplatsen hjälps åt att uppmärksamma eventuella risker, brister,
olycksfall och tillbud till närmaste chef eller skyddsombudet.
• Arbetsmiljöfrågorna finns med som en naturlig del i planering och utveckling
av förvaltningen.
• Ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat.

ANSVAR, ROLLER OCH KOMPETENS
Nämndens ansvar och delegering
Miljö- och hälsoskyddsnänmden har ansvaret för arbetsmiljön vid miljö- och
hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dock delegerat utförandet
av arbetsmiljöuppgifterna vid miljö- och hälsoskyddskontoret till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat genomförandet vid förvaltningens fyra
enheter till respektive enhetschef.
Förvaltningschefen behåller ansvaret för genomförande av arbetsmiljöuppgifterna för
enhetscheferna, vattensamordnaren, kemikaliestrategen och Agenda 21-samordnaren.

Chefernas ansvar
Förvaltningschefen ansvarar för att samtliga enhetschefer känner till sitt ansvar och
har möjlighet att leva upp till det. Förvaltningschefen ansvarar också för att
informera miljö- och hälsoskyddsnänmden om arbetsmiljöarbetet på förvaltningen.
San1tliga chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande regler,
avtal, policyer inom arbetsmiljöområdet och enligt dessa riktlinjer.
Detta innebär att cheferna ska:
•
•
•

•
•

se till att tilhäcldiga befogenheter, resurser och kompetens finns för
arbetsmilj ö arbetet.
utföra arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombuden och övriga
arbetstagare.
vid behov genomföra rehabilitering, arbetsanpassning och arbeta för att
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering inte förekommer på
arbetsplatsen.
utreda och anmäla olyckor, arbetsskador och tillbud.
informera personalen om riskerna i arbetet.

Dessutom ska cheferna:
•
•
•

bevaka övertidsuttag och flexsaldo.
uppmuntra till friskvård.
skapa delaktighet.
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•
•
•
•
•

delegera på ett tydligt sätt.
skapa en jämn fördelning av arbetsuppgifter samt vid behov stödja
medarbetaren vid svåra prioriteringar.
främja öppen kommunikation.
ge utbildning om stress och hur skadlig stress kan förebyggas.
ge feedback.

skyddsombudets ansvar
skyddsombudet eller skyddsombuden på förvaltningen företräder arbetstagarna i
arbetsmiljöfrågor. För att fungera som sådan företrädare ska skyddsombudet(n):
•
•
•

delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet
informera berörd chef om den brister i utövande av sitt arbetsmiljöansvar.
avbryta arbetet (skyddsombudsstopp) och meddela chefen, om det finns en
omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv.

Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren medverkar i arbetsmilj öarbetet och ska därför:
•
•
•
•
•
•

delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god
arbetsmiljö.
påpeka brister i arbetsmilj ön till skyddsombud eller chef.
ge förslag till åtgärder och synpunkter på åtgärder.
använda skyddsutrustning och följa föreskrifter.
omedelbart underrätta närmaste chef eller skyddsombud om arbetet innebär
akut och allvarlig fara för liv eller hälsa.
anmäla tillbud och arbetsskada till närmaste chef.

Dessutom ska arbetstagaren:
•

•
•
•
•
•

skilja på arbetsliv och privatliv. Detta innebär att bete sig på ett professionellt
sätt på arbetsplatsen samt att beakta det som sägs i det nedanstående avsnittet
om tillgänglighet utanför arbetstid.
ta eget ansvar för att ta pauser och raster.
hjälpas åt på arbetsplatsen när arbetsbelastningen är stor.
ställa rimliga krav på sig själv och på andra.
uppmuntra varandra och ge konstruktiv feedback.
se om sin hälsa och utöva friskvård.

Kommunhälsans roll
Kommunhälsan är en oberoende expertresurs som arbetar dels med förebyggande
arbetsmiljöarbete, dels med rehabilitering. Vid behov får vmje anställd ta kontakt
med Kommunhälsan för rådgivning och hjälp utan att be om tillåtelse hos chefen.
Kontakt med Kommunhälsan kan t.ex. tas då kompetensen inom den egna
verksamheten inte räcker till för att utföra det systematiska arbetsmilj öarbetet på ett
bra sätt eller vid anpassnings- och rehabiliteringsinsatser. All personal vid
Kommunhälsan arbetar under tystnadsplikt.
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Nödvändig kompetens
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får tillräcklig kompetens för sitt övergripande
ansvar genom den information som nämnden får från förvaltningen.
Förvaltningschefen ska kontinuerligt rappottera tillnämnden om effekten av
arbetsmiljöarbetet Det ska minst ske i samband med delårsbokslutet och
årsbokslutet. Förvaltningschefen ska också i samband med verksamhetsplaneringen
beskriva för nämnden vilket resursbehov som finns under det kommande året för
förvaltningens arbetsmilj öarbete.
Chefer och skyddsombud ska ha tillräcklig kompetens för ett bra arbetsmiljöarbete.
Minimikravet är att cheferna och skyddsombudet har gått baskursen i arbetsmiljö.
Baskunskapen ska uppdateras vmt tredje år. Därutöver bör de delta i
fi:ukostseminarier om nyheter och förändringar inom arbetsmiljöarbetet

REGELVERK, POLICYER OCH ÖVRIGA RIKTLINJER
Sestyrande dokument på kommunens externa webbplats samt i
Arbetsmiljöhandboken på kommunens intranät. Inga utskrifter av dokumenten lagras
lokalt på G:/MK1 eller i vått m·kiv.
Övergripande lag är Arbetsmiljölagen (1977:1160).
Övergripande föreskrifter är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Kmmnunens policyer för arbetsmiljö hittas bland annat i Program för m·betsmiljö,
rehabilitering och friskvård.

FÖREBYGGANDEARBETE
Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
Inom lönköpings kommunen har arbetsgivare och de facldiga organisationerna
teclmat ett avtal om samverkan, hälsa och arbetsmiljö (FAS 05). Avtalet bestämmer
bland annat syftet och innehåll i arbetsplatsträffar (möte med chefer och
medarbetare) och möten mellan chefer och facldiga representanter
(samverkans gruppen).

Arbetsplatsträffar
Arbetsplatsträffar genomförs en gång i månaden per enhet. Förutsättningen för att
samverkansavtalet ska fungera är att alla närvm·ar vid dessa träffat·. I mötet deltar
enhetschef tillsanm1ans med medarbetarna. ltmehållet i mötena berör främst den egna
enheten. De personer som inte ingår i en av förvaltningens fyra enheter hm· istället ett
möte med förvaltningschefen med motsvararande innehåll som de enhetsvisa
mötena.
Samverkansgruppen
I samverkansgruppen ingår förvaltningens samtliga chefer tillsammans med
skyddsombud och övriga fackliga representanter. Samverkansgruppen hm· ett möte i
månaden. Protokoll upprättas och publiceras dels i pärmen för samverkan och i mapp
i Utforskaren med samverkansgruppens möten.
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Fördelning av arbetsuppgifter och återkoppling
Arbetsuppgifterna ska vara fördelad mellan enheter och arbetstagare på ett sådant sätt
att alla ser tydligt vilka målen är. Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade,
realistiska och tidsbestämda (målen formuleras enligt konceptet SMART). Målen ska
följas upp på individnivå en gång per månad och cheferna ska återkoppla
måluppfyllelsen till arbetstagaren. Alla månatliga avstämningar ska sammanfattas på
individnivå i den årliga lönerevisionen. De arbetsuppgifter som följs upp vid de
månatliga avstämningarna består dels av de uppgifter som framgår av reglementet för
miljö- och hälsoskyddsnämnden och dels av utvecklingsåtgärder för att bibehålla och
förebygga brister i verksamhetens kompetens.
Arbetsuppgifterna ska vara fördelade så att de inte medför onödigt hög stressnivå.

Riskbedömning vid förändring
Vid varje förändring av arbetsmiljön ska chefen göra en riskbedömning tillsammans
med skyddsombud och berörda arbetstagare. Om riskerna bedöms så stora att
åtgärder måste utföras, ansvarar chefen för att åtgärderna dokumenteras och
genomförs. Effekten av åtgärderna ska bedömas av chef och arbetstagare
tillsammans senast två veckor efter genomförande av förändringen.

stress
Stress är ett vanligt problem inom stora delar av arbetslivet och en vanlig orsak till
frånvaro. Orsaken till stresskänslan är bland annat osäkerhet om man klarar av den
arbetssituation man befinner sig i. Förebyggande åtgärder är många, bland de
viktigaste är verksamhetsplanering och att vi tar fram tydliga mål för individerna,
tillsammans med de månatliga avstämningarna mellan chef och arbetstagare.
Förutsättningen för att allt detta ska fungera är att det finns en tillräcklig kontakt
mellan arbetstagare och chef.
Vid förvaltningen ska stress och orsaker till stress vara ett återkommande
samtalsämne. Upplever arbetstagaren att arbetet bidrar till en alltför hög stress ska
chefen tillsammans med arbetstagaren ta fi·am en plan för att åtgärda detta. Chefens
ansvar är att följa upp varje individs grad av stress. Arbetstagarens ansvar är att
informera chefen om att den egna stressgraden är alltför hög.

Tillbud och olycksfall
Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat leda till ett olycksfall. Både tillbud
och olycksfall ska rapporteras till närmaste chef och/eller skyddsombud. Syftet med
rapporteringen är att åtgärder ska kunna utföras för att minimera ohälsa hos den
drabbade. Dessutom ska åtgärder för att förhindra framtida olycksfall kunna
genomföras. Ä ven händelser som skulle ha kunnat påverka den psykiska hälsan är
tillbud som ska rapporteras. Mer information om tillbud, skada och olycksfall finns
på Intranätet, sök med sökordet tillbud.

Kommunens medarbetaride
Medarbetariden beskriver medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och
samverkan. Att följa medarbetariden bidrar till en bra arbetsmiljö. Anställda på
miljö- och hälsoskyddskontoret ska tillämpa medarbetariden. Syftet med
medarbetariden är att anställda i kommunen ska inspireras att bete sig på ett bra sätt
gentemot kommuninvånarna och i samverkan med andra kommunanställda.
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Tillgänglighet utanför arbetstid
En bra återhämtning mellan arbetspassen är viktig för att minska graden av stress
orsakad av arbetslivet.
Det finns därför inget luav på att arbetstagarna ska vara tillgängliga för arbetsgivaren
utanför förvaltningens normala arbetstid. Fritiden bör istället användas för
återhämtning.
För att inte bli påmind om arbetet under fritiden bör arbetsmobil slås av eller
åtminstone sättas på ljudlöst läge. Aviseringsfunktionen för arbetsmejl bör slås av.
Arbetsmejl bör inte tas emot eller skickas under fritid. Vad gäller påminnelse om
kommande möten bör påminnelsetiden ställas in så att den sker inom normal
arbetstid.
Kompetensutveckling ska utföras under arbetstid, inte under fritiden.

Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling är helt oacceptabelt. På miljö- och hälsoskyddskontoret
råder därmed noll-tolerans vad gäller luänkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering. Om det förekommer eller om det finns misstanke om att det
förekommer ska följande göras.
l . Information om den luänkande särbehandling lämnas till en chef eller till
skyddsombud. Den som lämnar informationen kan vara anonym men eliminering av
den luänkande särbehandlingen blir effektivare om chefen kan ha direkt kontakt med
den som känner sig luänkt. Informationen kan lämnas direkt eller indirekt till
mottagaren. Chefen kan vara annan chef än den som har arbetsmiljöansvaret Om det
är ett skyddsombud som tar emot informationen bör skyddsombudet lämna
infmmationen vidare till en chef.
2. Den chef som är ansvarig för arbetsmiljön för den som är utsatt för luänkande
särbehandling ska meddela den luänkte att informationen är mottagen och vad som
händer nu. Chefen ska snarast bedöma om en omedelbar åtgärd ska genomföras.
Exempelvis kan ett snabbt arrangerat stödjande samtal hos Kommunhälsan vara
positivt för den utsatte. Observera att om det är den närmaste chefen som anses vara
den luänkande ska samtalet med personen som känner sig luänkt göras av en annan
chef.
3. Chefen ska därefter utreda kränkningen för att bestänm1a vilken som är den bästa
åtgärden för långsiktig lösning av problemet. Syftet med åtgärden ska vara att stödja
den luänkte för att minimera risken för ohälsa. Ytterligare ett syfte ska vara att
påverka den luänkande individen att upphöra med det beteende som uppfattas som
luänkande. Utredningen bör göras tillsammans med förvaltningschef, skyddsombud
och/eller Kommunhälsan i san1råd med den luänkte. Som stöd i utredningen kan
dokumentet Utredning luänkande särbehandling och trakasserier som hittas på
Intranätet
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SYSTEMATISKT ARBETsMILJÖARBETE (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer en årscykel som är synkroniserad med
årscykeln för planeringen av förvaltningens verksamhet. Utöver de aktiviteter som
ska genomföras under särskild månad ska följande aktiviteter genomföras
kontinuerligt.
• En gång per månad ska vmje arbetstagare ha ett avstämningsmöte med närmaste
chef.
• Förändringar av verksamheten som kan påverka arbetsmiljön ska riskbedömas
vid behov. Åtgärder som bestäms utifi·ån riskbedömningen ska följas upp senast
två veckor efter förändringen.
• De åtgärder som ingår i åtgärdsplanen som upprättas i oktober ska genomföras
utan onödigt dröjsmål.
• Information och utbildning om olika delar av arbetsmiljöarbetet Detta kan
exempelvis handla om hällicande särbehandling.

Arscykel
Följande aktiviteter genomförs vissa månader.
December

•
•
•

Verksamhetsplanen fastställs av nämnden
I verksamhetsplanen framgår eventuellt fokusområde för arbetsmiljöarbetet
under det kommande året
Uppföljning av åtgärdsplanen från skyddsronden utförd i september

Januari

•
•

Fördelning av arbetsuppgifter utifi·ån verksamhetsplanen är klar
Uppföljning av riskbedömningar vid förändringar som genomfö1is under det
senaste året

Februari

•
•

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen
Arsbokslut
Rappmiering av arbetsmiljöarbetet
Rapportering av sjukfrånvaro och rehabiliteringar
Rappmiering av arbetsskador och tillbud

Mars

•

Information om riktlinjerna vid APT

Maj

•

Uppföljning av åtgärdsplanen

Augusti

•

Delårsbokslut
Rappmiering av arbetsmiljöarbetet
Rappmiering av sjukfrånvaro och rehabiliteringar
Rappmiering av arbetsskador och tillbud
8

September

•

skyddsrond genomförs

Oktober

•

Åtgärdsplan efter skyddsrond är uppdaterad och Idar

November

•

Uppföljning av SAM (ansvar Kommunhälsan)

Rutiner
Ovanstående aktiviteter genomförs i enlighet med de mtiner som finns i
arbetsmiljöhandboken och med hjälp av de mallar och bedömningsvägledningar som
hör till handboken.

Dokumentation
Dessa riktlinjer, åtgärdsplanen och riskbedömningar vid förändringar lagras i
mappen Arbetsmiljö under G:\MKl \1 Kvalitetshandbok\1 Styrande
dokument\Arbetsmiljö\[År] och i pärmen Arbetsmiljö i arkivet.
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har tagits fram genom analys av resultatet och arbetet under 2017 .
Handlingsplanen och analysen redovisas i dokumentet Handlingsplan får
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Inledning
Under 2017 har jämställdhetsarbetet på förvaltningen letts av den jämställdhetsgrupp
som infördes under 2016. Gruppen har gjort ett bra arbete och långsiktiga jämställdhetsarbetet är säkrat. Deltagande i kommunens nätverk för jämställdhet är en trygghet. Ar
2017 har dock innehållit flera större förändringar och påfrestningar på förvaltningen varför
tillräcklig effekt av ambitionerna inte helt infunnit sig .

Mål och åtgärder
Övergripande jämställdhetsmål
Beskrivning av mål
Alla kvinnor och män, flickor och pojkar, som är invånare eller vistas i Jönköpings kommun ska ha rätt till bemötande, service och myndighetsutövning som är likvärdig oavsett
kön.
Uppföljning och analys
Miljö- och hälsoskyddsnämndens, och förvaltningens, arbete är av övervägande teknisk
natur. Nämnden ser att den främsta utmaningen är att kommunicera och interagera med
mottagare i kommunen på ett sätt att kvinnor och män och pojkar och flickor får samma
förutsättningar. Aktiviteter under 2017 var att öka förmågan att kommunicera med klarspråk (mottagaranpassning), att öka medvetenheten om att mer eller mindre omedvetna
normer påverkar vårt beteende och att öka förmågan till jämställt bemötande.
Under 2017 har förvaltningens jämställdhetsgrupp fortsatt sitt arbete för att stödja förvaltningens arbete med ovanstående utmaning och att delta i kommunens övergripande jämställdhetsnätverk. En konkret åtgärd har varit att samtliga anställda deltagit i en heldags
utbildning i hur man skriver på klarspråk samt därefter påbörjat arbetet att skriva om de
vanligaste besluts- och brevmallar. Förvaltningschefen och en representant från förvaltningens jämställdhetsgrupp har också deltagit i kommunens jämställdhetsnätverk. Förvaltningen planerade att kompetensutveckla i normkritiskt tänkande men på grund av resursbrist och en hög grad av förändringsarbete har denna aktivitet flyttats till 2018 .
Handlingsplan för jämställdhet 2017 med uppföljning 2016 antogs av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut MhN 2017-03-09, § 161 .
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Minskad sjukfrånvaro
Beskrivning av mål
sjukfrånvaron hos kommunens medarbetare ska minska under mandatperioden. Särskild
vikt ska ägnas anställda kvinnor eftersom sjukfrånvaron är avsevärt högre bland dem än
bland män.
Uppföljning och analys
För att minska sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa på förvaltningen förs dialog med
kommunhälsan . Det systematiska arbetsmiljöarbetet skärps, varvid Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska beaktas. l samarbete med kommunhälsan har samtliga anställda på förvaltningen erbjudits
hälsosamtal med möjlighet att genomföra en s.k. livsstilsbarometer. Trivselaktiviteter och
friskvård uppmuntras. För att minska sjukfrånvaro och ohälsa har även en förbättrad ledningsstruktur införts genom att tillsätta chefer för varje tillsynsenhet Det är nödvändigt att
införa effektivare arbetssätt på förvaltningen .
Enligt senaste uppgifter om sjuktal för 2017 uppgår sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddskontoret till totalt 5,7% av arbetstiden (7 ,0% för kvinnor och 2,5% för män) . Den
totala sjukfrånvaron ligger därmed under genomsnittet för kommunen på sammanlagt
7,3% (7 ,9% för kvinnor och 5,0% för män).
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strukturella åtgärder för att implementera uppdraget jämställdhet
Jämställdhetsarbetet

O Pågående enligt plan
Uppdragsbeskrivning
Jämställdhetsarbetet ska fortsätta utifrån den antagna jämstäl/dhetsplanen.
Uppföljning och analys
Jämställdhetsarbetet leds och följs upp av förvaltningens jämställdhetsgrupp sedan 2016.
Gruppen träffas regelbundet för att initiera, styra och följa upp samtliga åtgärder som direkt påverkar jämställdheten inom förvaltningens ansvarsområde. Två representanter deltar som regel i möten för kommunens jämställdhetsnätverk. Därutöver deltar två personer
från förvaltningens jämställdhetsgrupp i kommunens nätverk för mänskliga rättigheter.
Gruppen driver sitt arbete tillsammans utan att någon särskild processledare är tydlgit utpekad . Vi fördelar uppgifterna mellan samtliga medlemmar.
Vad gäller kompetensutvecklingen inom jämställdhetsområdet är det en större del i jämställdhetsarbetet. strategin är bland annat att jämställdheten ska förbättras genom medvetandegörande om de ojämställda förhållandena . Även analys av könsuppdelad statistik
är en tydlig del i vår strategi.
Jämställdhetsgruppen har representanter från förvaltningens samtliga enheter. Genom
gruppmedlemmarna informeras hela förvaltningen om jämställdhetsarbetet. lnformationen
är återkommande under arbetsplatsträffar.
l den verksamhet som nämnden och förvaltningen ansvarar för är det en mindre del som
är möjlig att ha könsuppdelade mål för. Det är främst mål för förvaltningsinterna förhållanden som är könsuppdelad. Antalet könsuppdelade mål är sex stycken och andelen är
ca 9 %. Dessa är könsfördelning i hela personalen, könsfördelning i diverse arbetsgrupper, löneskillnader mellan kvinnor och män , möjlighet till kompetensutveckling , sjukfrånvaro och antalet busskort Den mest uppenbara förändringen under 2017 är att sjuktalen
för kvinnor går ned vilket bland annat beror på ett förbättrat fokus på arbetsmiljön .
För kärnuppgifterna tillsyn och kontroll är könsuppdelade mål i allmänhet mycket svårt att
arbeta med . Som en följd av detta finns ingen könskonsekvensbeskrivning i 2017 års beslut.
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Inte heller har det gjorts någon analys av jämställd resursfördelning eller någon upphandling med beaktat jämställdhetsperspektiv.

Sammanställning och analys av
verksamhetsperspektivet
Inför 2017 inriktades jämställdhetsarbetet särskilt på normkritiskt tänkande och analys av
statistisk. Mer konkret skulle arbete genomföras för att nå ett likvärdigt bemötande internt
inom förvaltningen, inom kommunen och externt gentemot medborgare. En viktig del var
att använda ett tydligare språk i möten människor emellan och i texter.
På grund av skapandet av ny ledningsstrukturen och det därmed nödvändiga arbetet att
arbeta in den, har resultatet av jämställdhetsarbetet blivit blygsamt. Ny energi måste införas under 2018 för att arbetet ska få mer tydlig och permanent effekt.

Arbetsgivarperspektivet jämställdhet
Arbetsförhållanden
Införandet av enhetschefer har lett till mycket bättre förutsättningar för genomförandet av
flera strategier med sikte på bättre arbetsmiljö och därmed hälsa. Med kortare avstånd till
närmaste chef kan snabbare åtgärder för minskad sjukfrånvaro vidtas. Det har redan under 2017 gett effekt på sjuktalen . Men mer arbete måste göras under 2018 och framåt vilket säkerställs genom de nya personalansvariga cheferna. Det systematiskt arbetsmiljöarbete har strukturerats betydligt och har nu ett långsiktigt hållbar genomförande. Uppföljning av resultatet av livsstilsbarometern har flyttats fram till 2018.

Förvärvsarbete och föräldraskap
Under 2017 analyserades lönestatistik och resultat visar inga uppenbara snedsitsar beroende av kön . Det arbetas också medvetet med att eliminera risken för att föräldraskap
ska leda till negativa effekter vad gäller löneutveckling och andra arbetsförhållanden.

6

Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017

Trakasserier
Vad gäller trakasserier har det i riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet tydl iggjorts att trakasserier är oacceptabla. Även vid arbetsplatsträffar har den inställningen framförts . Under året
har inga fall av trakasserier eller kränkande särbehandling kommit ledningen till känna.
Utbildning om vad trakasserier och härskarteknik innebär har dock flyttats fram till 2018.

Rekrytering, utbildning och kompetensutveckling
Förvaltningen har inte kunnat införa den planerade avidentifieringen av ansökningarna i
rekryteringsprocessen . De tekniska förutsättningarna saknas. Det som återstår för att
göra rekryteringsprocessen icke-diskriminerande är en striktare grund i metoden kompetensbaserade rekrytering samt att rekryterande chefer än mer normkritiskt medveten .

Lön
En lönekartläggning genomfördes inför lönerevisionen 2018 . Analysen genomfördes enbart för miljö- och hälsoskyddsinspektör inkluderat livsmedelsinspektörer. övriga yrkesgrupper har enbart kvinnor anställda. l analysen korrelerades varje individs lön mot antalet år i yrket. Antalet yrkesår bestämdes på samma sätt som vid en bestämning av underlaget till en ingångslön . Det innebär att även yrkeserfarenheter som är positiva för inspektörsarbetet men inte direkt genomförts i yrket bidrar till yrkesåren. Resultatet av analysen visar att det inte finns någon uppenbar skillnad beroende av kön .
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Handlingsplan för jämställdhet
2018
Jämställdhetsarbetet under 2018 fortsätter med de åtgärder som inte till fullo blev genomförda under 2017. Normkritiskt tänkande, medvetandegörande av personalen och analyser är exempel på detta. Vad gäller arbetsgivarperspektivet ska förvaltningen fortsätta
att stärka arbetsmiljöarbetet i syfte att ytterligare minska sjuktalen för kvinnor. Trots en
tydlig nedgång för kvinnor under 2017 jämfört med 2016 är sjuktalen för kvinnor fortfarande tydligt högre än för männen . En viktig del i arbetsmiljöarbetet är uppföljning av den
livsstilsbarometer som genomfördes 2016/2017.
Ramavtalet för arbetskläder har ett sortiment som är sämre anpassat till kvinnor. Under
2018 ska möjligheten utredas om det finns möjlighet till förbättringar.
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