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Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Riktlinjerna ska tydliggöra arbetssättet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
god arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av
verksamheten och omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse
för arbetsmiljön.

Fysisko
p.s7kolo2isko
och sociala
orbetsfdrhdlianden

Systematiskt arbetsmiljöarbete;

•
•
•
•
•
•
•
•

Leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.
Förebygger olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet.
Ger goda arbetsförhållanden vilket kan minska sjukskrivningarna.
Ökar trivsel och engagemang i arbetet.
Minskar driftstörningar och kvalitetsförsämring.
Leder till större ordning och reda i hela kommunen och ger ökat flyt i verksamheten.
Bidrar till en bra ekonomi i organisationen.
Ger gott anseende och organisationen kan lättare behålla och rekrytera personal.

Undersök arbetsmiljön
Att regelbundet undersöka arbetsförhållandena är viktigt för att kunna främja hälsa och förebygga
ohälsa och sjukdom. Det är allas ansvar att vara delaktiga att tala om hur man mår och upplever
arbetsförhållandena. Hög korttidsfrånvaro, vantrivsel och samarbetsproblem är vamingssignaler
som risker i arbetet. Här följer några exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsledning, arbetsorganisation och samarbete
Arbetsmängd och arbetstempo
Arbetstid och arbetsuppgifternas innehåll
Möjlighet till inflytande och handlingsutrymme
Arbetsställningar och arbetsrörelser
Belysning, buller, vibrationer och farliga ämnen
Maskiner och transporter
Värme och kyla
Digitala arbetsmiljön

Undersökningsmetoder

Checklistor

Dialog mellan chef och anställda,
dokumenteras skriftligt. Använd gärna
Prevent och Suntarbetslivs checklistor.

Personalmöten

Dialog mellan chef och anställda,
dokumenteras skriftligt.
Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående
punkt på dagordningen
Dialog mellan chef och enskild anställd,
dokurnenteras skriftligt.
Kommungernensam medarbetarenkät,
obligatorisk för alla anställda.
Dialog mellan chef/-er och de fackliga
representanterna, dokurnenteras skriftligt.
Fokus kring den fysiska arbetsmiljön, den
psykosociala arbetsmiljön och den digitala
arbetsmiljön
Olika former av mätningar och intervjuer
för att följa upp arbetsmiljön.
Sjukdom, olycksfall och tillbud i arbetet.
Sjukfrånvaro och frisknärvaro.

Resultat- och
utvecklingssamtal
Medarbetarenkät
Skyddskommitt&övergripande
skyddskommitté
Skyddsronder

Mätningar och intervjuer
Statistikinsamling

G

Kontinuerligt
under året på
t.ex.
personalmöten
Enligt
respektive
arbetsplats
rutiner
1 gång/år
1 gång/år
Årsplanering
1 gång/år

Vid behov
Minst lgång/år
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Riskbedöma arbetsmiljön
De risker som framkommer i arbetsmiljön ska riskbedömas.
•
•
•
•
•

Välj ut de områden som ska riskbedömas. Utse arbetsgrupp och informera personalen.
Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är
Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
Uppskatta hur allvarligt konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera
den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.
Föreslå åtgärder och värdera effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Dessa ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå hur allvarlig risken är.
Åtgärda arbetsmiljön
Det som framkommer vid undersökning av arbetsmiljön ska åtgärdas. Prioritera och ta alltid först
hand om de allvarligaste riskerna. De brister som upptäcks och inte kan åtgärdas omgående ska
överföras till blankett för riskbedörnning och ange vem som är ansvarig för att vidta åtgärd och till
när det ska vara klart.
Den skriftliga handlingsplanen är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
Följ upp arbetsmiljön
Handlingsplan ska på respektive nivå, personalmöte, skyddskommitté samt övergripande
skyddskommitté följas upp.
Anmälan, utredning och rapportering av arbetsskada och tillbud

Om arbetstagare skadar sig i sitt arbete eller på väg till/från sitt arbete ska arbetsskadeanrnälan på
https://anmalarbetsskada.se/ ifyllas. Även allvarliga tillbud ska anmälas via denna länk. Vid detta
tillfålle kan det också vara lämpligt att anmäla till AFA försäkring.
Övriga tillbud rapporteras internt på särskild blankett. Tillbudsrapportering är i första hand till i
preventivt syfte, alltså för att infonnera andra om att det vid liknande situationer kan hända en
olycka/skada.
Både arbetsskador och tillbud ska utredas och nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att
olyckaiskada ska uppkornma i framtiden. Till stöd använd Arbetsmiljöverkets blankett "Utredning
av olycksfall och tillbud".
Förvaltningschef informerar om tillbudsrapporterna i den egna skyddskommitt61. Tas även upp av
HR-enheten i den övergripande skyddskommittål. VD i bolag informerar sin styrelse.
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Risk- och konsekvensanalys
När förändringar i verksamheten planeras ska en risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön göras
för att bedöma om förändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
Det gäller exempelvis vid personalneddragningar, ornorganisationer, ombyggnationer,
produktionsförändringar eller nya tillverkningsmetoder.

Risk- och konsekvensanalysen ska dokumenteras skriftligt och beskriva:
• Vilka förändringarna är
• Var förändringarna ska göras
• Vilka arbetstagargmpper som påverkas
• Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra
• Hur personalen medverkat i arbetet med risk- och konskevensanalysen
Kontakta alltid berörd arbetstagarorganisation och rådgör om ev. deltagande. Risk- och
konsekvensanalysen ska alltid delges arbetstagarorganisationen.

Ansvar
Kommunfullmäktiges uppgift
•
•

Delegera ansvaret för arbetsmiljöuppgifter till nämnd/styrelse
Ge nämnd/styrelser ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga
budgetbeslut

Kommunstyrelsens uppgift
•
•
•

Fastställa mål för arbetsrniljöarbetet i kommunen
Följa upp att nämnd/styrelse driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn
Samordna och följa upp frågor som rör företagshälsovård, friskvård, rehabilitering,
jämställdhet och mångfaldsarbete
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Nämnd/styrelses uppgift

•
•
•
•

•
•
•

Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön samt kommunens arbetsmiljöpolicy
Verkställa fullmäktiges beslut och se till att arbetsmiljömålen nås
Se till att förvaltningschefen/VD har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att
kunna driva arbetsmiljöarbetet
Ge förvaltningschefen/VD rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att SAM kan
drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens följer med
Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar
Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget
Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna

Förvaltningschefens/VD:s uppgift

•

•
•
•
•
•

Att hålla en skyddskommitté enligt gällande lagstiftning
Att inom förvaltningen/bolaget upprätta en uppgiftsfördelning på arbetsmiljöområdet
Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet
Säkerställa att rutiner enligt arbetsmiljöpolicyn följs
Att vid förändringsarbeten i verksamheten se till att risk- och konsekvensanalys genomförs
I budgetarbetet beakta de arbetsrniljöinvesteringar som behöver göras
Tillgodose utbildningsbehov för underställd arbetsledning och/eller skyddsornbud på
arbetsmiljöornrådet
Årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive arbetsskador/sjukdom,
tillbud, hot och våld samt hur rehabiliteringsarbetet fungerar inom förvaltningen
Informera skyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet
Göra en bedömning av förvaltnings-/bolagsövergripande arbetsmiljöärenden, och i första
hand svara för att åtgärder vidtas och i andra hand föra frågan vidare till nämnd/styrelse
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Chefens uppgift

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hålla sig väl informerad om lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på
arbetsmiljöområdet
Informera personalen om gällande lagar och föreskrifter, riktlinjer och rutiner på
arbetsrniljöområdet
Säkerställa introduktionen av nyanställda i arbetsmiljöfrågor
Genomföra resultat- och utvecklingssamtal och personalträffar
Utöva tillsyn över den dagliga verksamheten beträffande arbetsmiljön
Informera skyddsombud om allt som rör dennes verksamhet
Kontinuerligt genomföra arbetsmiljöuppföljning inom verksamheten i enlighet med
arbetsmiljöpolicyn
I budgetarbetet äska de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras
Göra anmälan och utredning om arbetsskador/sjukdorn, tillbud samt hot och våld.
Skyddsombud ska delta.
Genomföra rehabiliteringsarbetet enligt rehabiliteringspolicyn
Att vid behov fördela arbetsuppgifter på arbetsmiljöområdet inom verksamheten
Årligen genomföra skyddsrond tillsammans med skyddsombud.

Returnering
Förvaltningschef/chef som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga
befogenheter, resurser eller kunskaper ska returnera uppgiften till närmast överordnad
chef/styrelseordförande. Returneringen ska vara skriftlig och innehålla beskrivning av uppgiften och
orsaken till att den returneras.

Medarbetarens uppgift
•
•
•
•
•

1r-.

Ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet
Delta i genomförande av åtgärder
Följa givna föreskrifter
Använda skyddsanordningar och iaktta försiktighet i övrigt för att förebygga ohälsa och
olycksfall
Delta i personalmöten och resultat- och utvecklingssamtal samt genomföra
medarbetarenkäten
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Aktiva åtgärder
Diskrimineringslagen ställer krav på aktiva åtgärder, se riktlinjer för diskriminering och
likabehandling. Dessa kan med fördel integreras med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid
användande av checklistor ska frågorna besvaras med beaktande av aktiva åtgärder och
diskrimineringsgrunderna.

Kränkande särbehandling
Definition
Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till
ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsen gemenskap.
I det som sammanfattningsvis brukar kallas kränkande särbehandling ingår bland annat
vuxenmobbing, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier.

Exempel på kränkande särbehandling:
•
•
•
•

Förtal av enskild medarbetare eller dennes familj
Undanhållande av information eller lämnande av felaktig information
Medvetet försvårande av utförande av arbetet
Medveten negligering eller utfrysning av medarbetare
Hot och förnedring t.ex. sexuella trakasserier
Medvetna förolämpningar och överkritiskt eller negativt bemötande
Utövande av kontroll mot medarbetare i skadande syfte

Det är viktigt att förstå att ti1lflliga meningsmotsättningar, konflikter och att man tycker olika är att
betrakta som normala företeelser.

Förebyggande åtgärder
Varje chef/arbetsledare har ansvar för att tidiga insatser görs för att motverka kränkande
särbehandling. Exempel på insatser är resultat- och utvecklingssamtal, information vid
personalmöten och utbildning i psykosociala arbetsmiljöfrågor.
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Arbetsgivarens ansvar
•
•
•
•
•
•
•

Ge nyanställda en bra introduktion och ett gott omhändertagande.
Genom regelbundna personalmöten och resultat- och medarbetarsamtal informera om
verksamhetens mål och arbetets innehåll.
Vara uppmärksam på tidiga signaler och ta tag i konflikter.
Att ta den anställdes upplevelse av kränkning på allvar.
Medverka till ett öppet arbetsklimat. Chefer och arbetsledande personal har en nyckelroll.
Ta tillvara på de anställdas kompetens.
Skapa kunskap om kränkande särbehandling.

Vad kan du som arbetskamrat göra?
•
•
•

Visa respekt och acceptera varandras olikheter.
Våga ta ställning och reagera mot utfrysning och utstötning.
Ge stöd till den som drabbas.

Anmälan, råd och stöd
Den som anser sig utsatt för eller bevittnar kränkande särbehandling ska i första hand vända sig till
närmaste chef. Om detta inte är möjligt eller att det är chefen som särbehandlar, kontaktas överordnad
chef, HR-enheten eller arbetstagarorganisation. Alla medarbetare ska känna sig trygga med att kunna göra
en anmälan.
Den som tar emot anmälan ska:
• Dokumentera skriftligt vad som hänt med konkreta beskrivningar, daffirn och klockslag. Använd
blanketten "Anmälan om krärikande särbehandling och diskriminering" i Chefsguiden.
• Kontakta HR-enheten.
• Stöd ska omgående erbjudas via företagshälsovården för alla inblandade, men framför allt till den
som drabbats.
• En utredning ska skyndsamt påbörjas. Förhållningssättet ska vara att agera snabbt, diskret och
metodiskt. Den som genomför en utredning ska ha tillräcklig kompetens, vara opartisk och ha de
berördas förtroende. Utredningar om kränkande särbehandling genomförs företrädesvis av
företagshälsovården, med utredningsstöd av HR-enheten.
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Arbetsrättsliga åtgärder

Under särskilt allvarliga omständigheter, där kränkande särbehandling inte upphört trots stödj ande
åtgärder, kan arbetsgivaren tvingas vidta arbetsrättsliga åtgärder. Arbetsrättsliga åtgärder kan exempelvis
innebära omplacering eller att anställningen upphör. Vid omplacering har arbetsgivaren att avgöra
vem/vilka av medarbetarna som ska omplaceras. Eventuella åtgärder hanteras enligt delegation.
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