BENGTSFORS
KOMMUN

0

Personuppgifter
0Bnomförda
År

som lämnas

kommer

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

att användas

arbetsmiljöåtgärder

- fysisk

i vårt datasystem.
miljö

2020
Åtgärd
' Säker personalparkering
" Låsta lokaler dygnet om med kodlås.

Enhet

Björkåsen

" Personliga

Hemsjukvården

larm vid ensamarbete

IFO

' Köpt in kontorsstolar
' Ordnat omklädningsrum
" Nytt inpasseringssystem

Koföiden

' Nya trygghetslarm

LSS

' Köpt in arbetskläder

installerade

' Inköp av portabla

' Införskaffat
pga sovande
LSS personliga

AC

avdelarvägg
jour

för skydd

" Kompletterande
arbetskläder
' Arbetsbyxor
beställda

assistenter

av insyn

mellan

kök och vardagsrum

kommit

" Handledning
och vägledning
i hantering
av brukares
beteende för att eliminera risk hos personalen
" Nytt lås på knivskåp
" Tak på altan fixat

Granåsgården

insatt

" Resurspersonal

tar hand om soptunnor

" Fulla soptunnor

flyttas

nu varje vecka

Björklunda

" Inköp av ny kontorsstol

till assistenten

Solbacken

" Byte av larmsystem

Kolaregården

Hemtjänst

Norr

" Utbildning
i förflyttningsteknik
' Bas-utbildning
steg 2

Hemtjänst

Söder

" Omorganisation
har fått ett större

Åföärder

som

inte

Hemsjukvården

påbörjad

Killar har fått eget omklädningsrum

- fysisk
miliö
Atgärd
" Carportparkering
för tjänstebilar
" Målning av lokalerna på Rehab

" Belysning
trygghet

Koföiden
assistenter

vid innergården

" Renovering
" Behov
städa

Granåsgården

lokaler.

av vaktmästare

och tjejerna

qenomförts

Enh;t

LSS personliga

utåtagerande

Motivering

för

av kök

av mer personal

allmänna

utrymmen

Tekniska

inte hunnit

för att hinna
på

avdelning.
Enligt hygienregler
' Upphandling
av inkontinentsskydd.
Dåliga, ger merarbete
" AC-anläggning
i matsal
" Sätta upp bättre skyddsgardiner

på

takluckorna

E-posl

Telefon

Fax

Hemsida

Bengtsfors kommun

kommun@bengtsfors.se

0531-526000

0531-12452

www.bengtsfors.se

Postadtess

Besöksadress

Oiganisationsnr

Box M
666 21 Bengtsfors

Majbergsvägen

1

212000-1470

BENGTSFORS
KOMMUN
Personuppgiffer

som lämnas

kommer

att användas

i vårt datasystem.

" Omklädningsrum
för herrar behövs
" Behöver ordna separat tvätt- och
torkmöjligheter
för de boende resp
arbetskläder

Björklunda

Solbacken
Hemtjänst

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

" AC
Söder

Genomförda

' Rutiner,
arbetsmiljöåtgärder

ansvar

relaterat

- psykosocial

till fordon
miljö

År
2020

Biståndsenheten

Åtgärd
' Risk- och konsekvensanalys
angående
Biståndsenheten
Dals-Ed och Bengtsfors

Hemsjukvården

' ArbetsmiIjökarIäggning

Enhet

"
"

Ändrad mötesstruktur
Ärendegenomföring

" Utifrån brandtilbud
191217-200131

arbetsmiljö

och återupptagit
av extern aktör

nattetid

gällande

" Riskbedömning
och handlingsplan
brukare hade ett aggigerat
beteende
" Personal
har uttryckt svårigheter
livetsslutskede.
Palliativa teameti

" Processhandledning

under

vinter

assistenter

" Regelbundna
samtal med personalen
" Medarbetarsamtal
genomförda

Solbacken

" Gruppsamtal
' Genomgång

" Två av tre grupper

har Tått utbildning

Norr

" Medarbetare

Hemtjänst

Söder

" Överfallslarm nattpatrullen

Åtgärder

som

genomförts

- psykosocial
Åtgärd

med att

brukare

påbörjad

för alla HÖK-

kring sparförslaget

Kolaregården

om omsämja på arbetsplatsen
av KIA om hot och våld i arbetet

Hemtjänst

inte

in

-2Q

Kolaregården

Enhet

i samband

kring utåtagerande

Utbildning
Grundkurs
för personliga
anställda
personliga
assistenter

assistenter

extrapersonal

om fem semesterperioder

har upprättats

"
LSS personliga

beslut

sattes

att bemöta anhörig till patient i vård i
Uddevalla
besökte APT 2C11007

' Handledning
under sista kvartalet
' KamratstödjarutbiIdning

LSS

APT

på Granåsgården

" Risk- och konsekvensanalys
istället för två är gjord
Korttiden

av

med FHV

" Intervju av externa aktör angående
" Utredning
kränkande
särbehandling
IFO

sammanslagning

blir erbjudna

vaccin

i demens

mot säsongsinfluensa

miljö
Motivering

' Handledning
IFO

" Organisationsförändring

" Inväntar
" Inväntar

LSS

" Processhandledning

" Kommer

besked från externa aktör
sektorchef
och socialchef

att fortsätta

under

våren

-21

E-post

Telefon

Fax

Hemsida

Bengtsfors kommun

kommun@bengtsfors.se

0531-526000

0531-12452

www.bengtsfors.se

Postatkess

Besöksadress

Orgatusationsnr

Box 14
666 21 Bengtsfors

Majbergsvägen

1

212000-1470

BENGTSFORS
KOMMUN
Personuppgiffer

som lämnas

kommer

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

att användas

i vårt datasystem.

" Återuppta

måltidsuppehåll
" Vil inte ha Bemanningsenheten,
fixa vikarier själva

Granåsgården

" Personal önskar längre
semesterperiod
" Hög arbetsbelastning
för assistenten

Björklunda

Hemtjänst

Norr

Hemtjänst

Söder

" En av tre grupper
utbildning
demens
" Handledning

Bilaga:

vill

samtliga

för planeringsenhetens

medarbetare

handlingsplarier

Bengtsfors kommun
Postadress
Box 14
666 21 Bengtsfors

har inte fått

E-post

Telefon

Fax

Hemsida

kommun@bengtsfors.se
Besöksadress
Majbergsvägen 1

0531-526000

0531-12452

www.bengtsfors.se

Organisationsnt
212000-1470

BENGTSFORS
KOMMUN

4$

Personuppgifter
Genomförda

som lämnas

kommer

arbetsmiliöåföärder

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

att användas
- fysisk

i vårt datasystem.
miliö

År

2020
Enhet

Åtgärd

Hemsjukvården

" Adekvat

skyddsutrustning

relaterad

' Risk- och konsekvensbedömning

" Packlista
ska finnas
bilarna

inte

samt ordnat

med

av munskydd
med vilken skyddsutrustning
som
iordningställt
och sedan lagts i

till medarbetare

angående

Komiden

- fysisk
miljö
Åtgärd
" Cirkulation
och värme
' Nya golv

nya direktiv

Covid19

genomförts

Enhet

Genomförda
År

Covid-1 9.

" Vid varje misstanke
eller bekräftat fall av Covid-19 ställs en låda med
skyddsutrustning
in hos aktuell brukare
" Information
angående
vårdhygien
utlagd på intranätet

Norr/Söder

som

händer)

till samtliga bilar i hemtjänsten
i bilarna färdigställt.
Utrustning

' Information

Åtgärder

(Flitiga

" Hygienstation
vid entrån infört
" Ny rutin avseende
användande

Kolaregården

Hemtjänst

gjord avseende

Handlingsplan
framtagen.
" Besöksförbud
pga Covid-19
' Satt upp plastskydd
vid kassa
spritstationer

LSS

till Covid-19

arbetsmiljöåtgärder

- psykosocial

Motivering

" Covid-19,
reda ut vem som gör vad
' Pausat pga Covid-19

miljö

2020
Enhet

Atgärd

Hemsjukvården

" KamratstödjarutbiIdning

IFO

' Arbetsgivare
har erbjudit
situation (Covid-19)

' Handlingsplaner
(utifrån pandemi)
Koföiden

gjorda

LSS
LSS personliga

assistenter

" Oro bland personal
uppdaterar
löpande

Norr/Söder

Bengtsfors kommun
Postadress
Box 14
666 21 Bengtsfors

inställt

har upprättats

pga social

" Information

hantering

vid

distansiering.

krin corona

pga att besöksförbud

på intranätet

angående

ska hanteras

pga Covid-19

" Risk- och konsekvensbedömning

Kolaregården

stöd från FHV pga rådande

för att veta hur stor överbeläggning

utomhus

" Samordningsmöte

till Covid-19

alla medarbetare

" Rutiner och handlingsplaner
Corona-pandemin
' APT har hållits

Hemtjänst

relaterat

angående

rutiner

klar samt handlingsplan

upphävs.

gällande

Enhetschef

skyddsutrustning

mm

E-post

Telefon

Fax

Hemsida

kommun@bengtsfors.se
Bestiksadress
Majbergsvägen "I

0531-52 60 00
Organisationsnr
212000-1 470

0531-124 52

www.bengtsfors.se

BENGTSFORS
KOMMUN

0

Personuppgifter

som

Atgärder
Enhet

inte

LSS

som

lämnas

kommer

genomförts

Sammanställning
av
handlingsplaner
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete

att användas

-

i vårt

psykosocial

datasystem.

miljö

Åtgärd

personliga

assistenter

Motivering

" Utbildning

i lågaffektivt

" Oro för smitta
Granåsgården

personal

bemötande

av Covid19

pga boende

som

" Covid-19

bland
växelvis

är

på korttidsboende

Bilaga:

samtliga

handlingsplar;er

E-post

TeleTon

kommun@bengtsfors.se

0531-52

Postadress

Besöksadress

Organisationsnr

Box 14

Majbergsvägen

Bengtsfors

kommun

666 21 Bengtsfors

1

Fax

60 00

2a12000-i 470

0531-i24

Hemsida

52

www.bengtsfors.se

