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Tjänsteskrivelse
1(2)
2018-05-28 | Dnr: BN 2018/2

Bildningsnämnden

Inkomna skrivelser maj
Förslag till beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna inkomna skrivelser enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut § 56/2018: Handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
och medarbetarenkäten för 2018
Inkom: 2018-04-25
Ärende: KS 2017/407
SEKRETESS
BN Bilaga § 18/2018
Dom gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
Socialnämndens beslut 2018-01-31
Dom meddelad 2018-04-27
BN Bilaga § 19/2018
Dom gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
Socialnämndens beslut 2017-11-27
Dom meddelad 2018-04-27

Beslutsunderlag


Inkomna skrivelser maj

Bildning

_________________________
Hanna Sandberg
Nämndsekreterare bildningsnämnden

Bildningsnämnden
Hanna Sandberg
• Hanna.Sandberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen, protokoll
2018-04-25

18(42)
Dnr: KS 2018/124

§56

Handlingsplaner för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) och
medarbetarenkäten för 2018
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplan för respektive nämnd och styrelse godkänns och fastställs, enligt beslutsunderlag.
Övergripande handlingsplan godkänns och fastställs, enligt beslutsunderlag.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning måste arbetsgivaren årligen följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM). Detta görs genom uppföljning av bland annat mål, rutiner, delegering,
befogenheter och kompetens. Uppföljningen leder till olika åtgärder, exempelvis att rutiner för
det systematiska arbetsmiljöarbetet förändras och nya rutiner kan tillkomma. Det kan även leda
till nya mål för en förbättrad arbetsmiljö.

Signature reference: 26536687-3265-43b5-ada4-ac8a492a05f4

Medarbetarundesökningen utifrån HME(hållbart medarbetarengagemang) utgördes under
hösten 2017. Planerade åtgärder utifrån uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt
medarbetarenkäten har samlats i en gemensam handlingsplan på respektive nivå.
CESAM (central samverkansgrupp) har tagit fram en övergripande handlingsplan med
förbättringsområden som här återrapporteras i form av skriftlig handlingsplan på
kommunövergripande nivå.
NÄSAM (Nämndövergripande samverkansgrupp) för kommunkansliet, miljö och teknik,
socialtjänsten samt bildning har tagit fram handlingsplaner med förbättringsområden som
liksom övergripande, här återrapporteras i form av en skriftlig handlingsplan. För bildning är
handlingsplanen framtagen per verksamhetsområde.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen, protokoll
2018-04-25

19(42)

Beslutsunderlag
x
x
x
x
x
x

x

Handlingsplan för SAM och medarbetarenkäten 2018, tjänsteskrivelse
SAM handlingsplan Kommunkansliet 2018
SAM Handlingsplan Bildning 2018
SAM Handlingsplan Lärcentrum 2018
SAM handlingsplan Miljö-Teknik 2018
SAM handlingsplan för Socialtjänsten 2018
Handlingsplan Övergripande SAM 2018

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

Signature reference: 26536687-3265-43b5-ada4-ac8a492a05f4

För kännedom
Elin Willerud HR-chef
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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