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Inledning 

Denna riktlinje är utformad som en arbetsmiljöhandbok. Här beskrivs Ronneby 

kommuns grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. 

Syftet med riktlinjerna är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs 

på ett effektivt och planerat sätt.  

 

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn 

till arbetets natur. Det står vidare att arbetet ska utformas så att arbetstagaren inte 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 

olycksfall. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social 

kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  

 

För att följa lagen behöver arbetsgivaren ständigt vara uppmärksam på hur 

arbetsmiljön fungerar. När vi arbetar systematiskt säkerställer vi att 

arbetsmiljöarbetet inte stannar av, utan följer hela kedjan undersöka, 

riskbedöma, åtgärda och följa upp så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en 

tillfredställande arbetsmiljö uppnås.  

 

Att bygga upp en bra arbetsmiljö och sedan behålla den kräver kontinuerligt 

arbete. Dessutom förändras vår omvärld ständigt vilket naturligtvis också 

påverkar arbetsförhållanden på våra arbetsplatser. Ny teknik och nya lokaler tas i 

bruk, de ekonomiska förutsättningarna ändras, medarbetare slutar och nyanställs. 

Alla dessa förändringar inverkar på arbetsmiljön. Ett aktivt arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet resulterar i goda arbetsförhållanden, mer ordning 

och reda och även en god ekonomi i verksamheten. En bra arbetsmiljö ökar trivsel 

och engagemang samt ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och 

utveckla medarbetarna, det vill säga vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Riskbedömning av arbetsmiljön 

 

Det finns många former av risker i arbetsmiljön, exempel på riskkällor kan vara:  

 

 

 

Riskerna i arbetet behöver regelbundet undersökas och bedömas systematiskt. 

Förutom att detta görs ständigt i den dagliga verksamheten så görs det enligt 

följande rutiner.   

 

 Vid skyddsrond en gång per år samt när misstanke om risk föreligger.  

 

 Riskbedömning inför förändring i verksamheten. Blanketten 

Riskbedömning vid förändring finns som stöd. Du hittar en blankett på 

Ronja under fliken Arbetsmiljö. 

 

 Medarbetarsamtal genomförs en gång per år med alla anställda. Samtalet 

ska exempelvis ta upp trivsel, arbetsbelastning, relationer mellan anställda 

och upplevda gränser mellan privat- och arbetsliv. Medarbetarsamtalet är 

en viktig del i att undersöka vår fysiska- och psykosociala arbetsmiljö. 

RUS-blanketten används som stöd i detta samtal. Du hittar blanketten på 

Ronja under rubriken Personalblanketter. 

 

 Vid arbetsplatsträffar, APT ska arbetsmiljön vara en stående punkt på 

agendan. Detta är ett forum för dialog inom arbetsgruppen där risker kan 

fångas upp, undersökas och åtgärdas. Vid APT är det lämpligt att föra 

diskussioner om aktuella frågor kring arbetsmiljön, arbetsmiljöregler samt 

inträffade tillbud och olyckor. 

 

 Medarbetarenkäten utförs vartannat år. Medarbetarenkäten är en viktig del 

i att undersöka vår fysiska- och psykosociala arbetsmiljö. 

 

 

Fysiska risker 

 

• Ensidiga och upprepande 

arbete  

• Arbete med farliga ämnen 

eller maskiner  

• Buller  

• Fysisk belastning  

• Våld 

• Trafikrisker 

 

 

 

Psykosociala risker 

 

• Stress 

• Förändringar  

• Hot 

• Oklara förväntningar och 

roller 

• Bristande ledarskap 

• Kränkningar och 

trakasserier 

• Konflikter 
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Åtgärdande av risker 

Ju större sannolikhet det är för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå eller ju större 

konsekvensen bedöms vara, desto allvarligare bedöms risken. Ju allvarligare risk 

desto snabbare bör den åtgärdas. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. 

Använd gärna blanketten Riskbedömning/Handlingsplan som stöd. Du hittar den 

på Ronja under rubriken Arbetsmiljö. 

 

Åtgärda de risker som framkommit, prioritera de allvarligaste. Alla risker kan inte 

undanröjas helt, men kan förebyggas genom särskilda instruktioner, stöd och 

handledning, utbildning, hjälpmedel eller genom användande av skyddsutrustning. 

Om en medarbetare råkar ut för ohälsa, olycksfall eller om något allvarligt tillbud 

inträffar i arbetet ska orsakerna utredas och åtgärder vidtas så att detta inte uppstår 

igen. 

 

Det finns två typer av åtgärder:  

 

 Direktåtgärder åtgärdas direkt efter att risk konstaterats. Direktåtgärder genomförs 

samma dag eller någon av de närmast följande dagarna. 

 

 I de fall det inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att åtgärda direkt ska en 

handlingsplaner upprättas. I handlingsplanen ska det anges när åtgärderna ska vara 

genomförda och vem som är ansvarig. Handlingsplanen ska vara skriftlig.  

 

Det är viktigt att även följa upp hur en åtgärd fallit ut. Är risken eliminerad eller 

behövs ytterligare åtgärder? 

 

 

När en risk har upptäckts och ska åtgärdas finns fyra nivåer. Dessa ska prioriteras 

i kronologisk ordning: 

 

1. Det absolut effektivaste sättet är att ta bort eller byta ut riskkällan. Om det 

tillexempel finns en maskin eller utrustning som inte är säker kan den bytas ut. 

 

2. Bygg in riskkällan. Genom att begränsa möjligheterna att komma i kontakt 

med riskkällan, tillexempel genom avspärrning, kan man minska riskerna. 

 

3. I vissa fall måste man jobba i farliga situationer, men genom 

skyddsutrustning minskas risken för att medarbetaren utsätts för risk.  

 

4. Om inga anda möjligheter finns tillgängliga kan ökad utbildning och/eller 

säkrare arbetsmetoder och detaljerade rutiner minska risken. 
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Rapportering och utredning av arbetsskador och tillbud  

Att hantera arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Görs det på rätt sätt kan risker förebyggas och allvarligare 

händelser undvikas.  

 

 

Definition av begreppen arbetsskada och tillbud 

 

En bra tumregel är att skilja på AJ och OJ. Om en händelse resulterat i ett aj är det 

fråga om arbetsskada men om vi sagt oj definieras händelsen som ett tillbud.  

 

 

Riskbedömning efter inträffade arbetsskador eller tillbud 

 

Arbetsskador och tillbud ska alltid leda till en riskbedömning. Använd gärna 

blanketten ”Tillbudsrapportering” när det är tillbud, eller blanketten 

”Riskbedömning” när det är en arbetsskada. Båda blanketterna finns på Ronja 

under rubriken Arbetsmiljö. Riskbedömningar för både arbetsskador och tillbud 

ska följas upp på Arbetsplatsträffar och sedan vid behov lyftas vidare inom ramen 

för samverkan. Det kan finnas fler som kan ha nytta av informationen, eller så 

behövs extra resurser för att kunna utföra de åtgärder som bedömts nödvändiga. 

 

 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan  

 

Utöver den viktiga riskbedömningen ska arbetsskador och tillbud rapporteras 

vidare utanför kommunen. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en 

gemensam länk som guidar oss i rapporteringen, www.anmalarbetsskada.se. I 

länken beskrivs vilka händelser som ska rapporteras och vart. Länken skiljer 

mellan sju rubriker där man klickar sig vidare beroende vilken händelse det gäller.  

 

När länken används skapas en kvittens som ska skrivas ut i fem exemplar. Dessa 

fördelas mellan den drabbade, Skyddsombudet, ansvarig chef, Förvaltningschef 

och Personalenheten.  

 

 

AFA försäkring 

 

Vi rekommenderar att samtliga arbetsskador anmäls till AFA Försäkring. 

Blanketten till AFA Försäkring fylls enklast i på www.afa.se.   

 

Blanketten kan även hämtas i pappersform på Personalenheten. Sidan ett fylls då i 

av den drabbade och sidan två av Personalenheten som sedan vidarebefordrar den 

till AFA.  

 

 

 

 

http://www.anmalarbetsskada.se/
http://www.afa.se/
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Ansvar och uppgiftsfördelning  

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I kommunen är de 

förtroendevalda politikerna arbetsgivare och därigenom huvudansvariga för en 

god arbetsmiljö. Politikerna ger i sin tur styrelser och nämnder förutsättningar för 

arbetsmiljöarbetet. Varje chef med personal- och verksamhetsansvar är i enlighet 

med uppgiftsfördelningen även ansvarig för arbetsmiljöarbetet inom sitt 

verksamhetsområde. Detta ska dokumenteras skriftligen.  

 

Notera att uppgiftsfördelningen inte innebär att en överordnad nivå kan frånsäga 

sig ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Mer om detta kan du läsa i Samverkansavtal 

FAS-05 punkt 7. 

 

Krav vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter:  

 

 Uppgiftsfördelningen ska alltid vara skriftlig och det ska klart framgå i 

dokumentationen vad som fördelats och till vem. Som stöd finns blanketten 

”Uppgiftsfördelning” på Ronja under rubriken Arbetsmiljö. Den ifyllda blanketten 

förvaras hos den som delegerar och den som mottar uppgiften samt en kopia hos 

respektive Förvaltningschef.  

 Lägg uppgiften på den nivå där den bäst kan utföras. 

 Vid längre frånvaro ska ersättare utses. 

 Informera arbetstagarna om uppgiftsfördelningen exempelvis vid APT-möte. 

 

Uppföljning av fördelade arbetsuppgifter  

Den som fördelat arbetsmiljöuppgifter har alltid kvar sitt ansvar. Ansvaret kan 

inte delegeras bort. Därför ska det finnas tydliga rutiner för hur delegerande chef 

följer upp hur arbetet fungerar. Nedanstående punkter kan fungera som checklista 

för uppföljningen.  

 

1. Hur väl lever arbetsplatsen upp till intentionerna i kommunens arbetsmiljöpolicy?  

2. Hur fungerar de arbetsuppgifter som fördelats?  

3. Finns tillräckliga resurser i form av ekonomiska medel, personal, stöd, utrustning, 

lokaler och tid att tillgå?  

4. Är kunskaperna tillräckliga för att utföra de arbetsmiljöuppgifter dom delegerats?  

5. Hur fungerar samverkansarbetet?  

6. Hur introduceras nya medarbetare? Hur informeras de om de risker som finns? 

 

 
Vid behov av åtgärder med anledning av uppföljningen dokumenteras och tids-

planeras en individuell utvecklingsplan. 
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Returnering av tilldelad arbetsuppgift  

Den som inte har möjlighet att utföra en tilldelad arbetsmiljöuppgift på grund av 

brister i befogenheter, resurser eller kunskaper ska omgående informera sin chef. 

Om bristerna inte kan åtgärdas ska aktuell uppgift returneras. Returneringen ska 

ske skriftligt. En blankett, ”Returnering av arbetsmiljöuppgifter” finns på Ronja 

under rubriken Arbetsmiljö. 

 

 

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

 

Utöver att genomförda åtgärder inom arbetsmiljöområdet ska kontrolleras och 

följas upp kontinuerligt i enlighet med handlingsplanens tidsangivelse ska det 

enligt AFS2001:1 8§ göras en årlig sammanställning av hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerar.  
 

Syftet med att göra en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att 

upptäcka brister som behöver åtgärdas. Genom en årlig uppföljning säkerställer 

arbetsgivaren att alla delar av verksamheten lever upp till 

arbetsmiljöföreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 

arbetsmiljölagen och att arbetsmiljöarbetet i Ronneby kommun fungerar bra. 

 

Personalenheten ansvarar för att varje förvaltning får instruktioner och material 

för att redovisa sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det som ska sammanställas på 

kommunnivå är:  

 

1. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

2. Redovisning av olycksfall och rapporterade tillbud. 

 

 

Den årliga uppföljningen samverkas i den centrala samverkansgruppen (CSG) och 

behandlas därefter i kommunens Personalberedning för att slutligen fastställas av 

kommunstyrelsen och rapporteras till kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 



 

Av: Maia Carlsson, Personalenheten 

 

 

 

Dokumentationskrav 

 

Enligt Arbetsmiljöföreskriften för Systematiskt Arbetsmiljöarbete krävs handling 

– både i form av åtgärder och i form av dokumentation. Dokumentationen har 

inget egenvärde men förenklar när den väl finns. Den skapar ordning och det blir 

tydligt för alla vad som gäller.  

 

Vad som enligt lag ska dokumenteras skriftligt är:  

 

 Arbetsmiljöpolicy  

 Aktuell uppgiftsfördelning  

 Samtliga riskbedömningar  

 Sammanställning av arbetsskador och tillbud  

 Instruktioner då allvarliga risker finns  

 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete   

 

 

 

 

Ny i rollen som chef eller Skyddsombud på Ronneby 

kommun 

 

Vi alla är varandras arbetsmiljö. Med det menas att vi alla har ett ansvar att bidra 

till att arbetsplatsen blir så trevlig som möjligt, men också så riskfri som möjligt. 

Alla medarbetare har därmed ett ansvar att dra sitt strå till stacken genom att visa 

respekt för varandra men också att påtala risker i arbetsmiljön. Du som chef eller 

Skyddsombud är nyckelperson i detta ständigt pågående arbete. Du bör därför ha 

kunskaper inom arbetsmiljöområdet och nedan följer en kort presentation av vad 

du bör veta. Som chef är du ansvarig och behöver därmed kunna mer än om du är 

Skyddsombud. Dock förväntas du som Skyddsombud kunna mer än övriga 

medarbetare. 

 

Lagar och föreskrifter för arbetsmiljöarbetet  

Arbetsmiljöområdet regleras av ett stort antal lagar och föreskrifter som alla anger 

minimikraven. Arbetsmiljöarbetet styrs främst av:  

 

 Arbetsmiljölagen(AML), en ramlag med principer, riktlinjer och krav inom 

arbetsmiljön. 

 Arbetsmiljöförordningen (AMF). En praktisk anvisning från regeringen som 

kompletterar och förtydligar lagen.  
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 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) som är bindande och innehåller 

detaljbestämmelser om arbetsmiljön som är utarbetade av Arbetsmiljöverket på 

uppdrag av regeringen. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en av dessa föreskrifter.  

 

 

Varje verksamhetsområde är unikt och måste därför upprätta egna rutiner för att 

säkerställa att man följer lagen inom det specifika området. Det är viktigt att vara 

klar över vilka föreskrifter och krav som gäller inom respektive verksamhet.  

 

Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) på www.av.se . 

 

Samverkan och medbestämmande  

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare 

i enlighet med arbetsmiljölagen. Ronneby kommuns samverkansavtal ger 

förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, 

delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Utformningen av 

arbetsmiljöarbetet är en uppgift inom ramen för samverkanssystemet där 

samverkan i praktiken är en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska bli 

effektivt. Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt 

behandlas av de som är direkt berörda i sitt arbete.  

Läs mer om samverkanssystemet i Samverkansavtal FAS-05 punkt 3. 

 

Skyddsombud 

För ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ska en skyddsorganisation finnas. 

Huvudstrukturen för kommunens skyddsorganisation framgår av 

samverkansavtalet FAS-05 punkt 7.3.  

 

Skyddsombud utses i första hand av facket. Det finns inget krav på att välja egna 

medlemmar men detta är det vanligaste. Arbetstagarorganisationen anmäler 

utnämning av skyddsombud till Personalenheten. Om det finns flera fackliga 

organisationer representerade på ett arbetsställe bestämmer de själva om de ska ha 

gemensamma skyddsombud.  

 

Mer information om skyddsombudet och dess roll finns i Arbetsmiljölagen Kap. 6 

samt på Arbetsmiljöverkets hemsida.  

 

Kunskaper om arbetsmiljön  

För att säkerställa en god hälsa och arbetsmiljö krävs det en kontinuerlig 

kompetensutveckling för chefer och skyddsombud.  

Arbetsgivaren ska se till att den som tar emot en uppgiftsfördelning inom 

arbetsmiljöområdet också har tillräckliga kunskaper för uppdraget. Kommunen 

anordnar regelbundet utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. För 

anmälan och information om nästa tillfälle kontakta Personalenheten. 
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Relevanta länkar 

 

www.av.se 

www.prevent.se 

www.afa.se 

www.suntarbetsliv.se 

www.skl.se 

www.anmalarbetskada.se 

 

Nedanstående länk tar dig till rubriken Arbetsmiljö på Ronja. 

 

http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/page.aspx?id=11428 

 

 

 

Arbetet med att bibehålla och förbättra arbetsmiljön på Ronneby Kommun pågår 

ständigt. Detta dokument revideras därför efterhand. Vid frågor och tips om 

förbättringar inom arbetsmiljöområdet kontakta Personalenheten. 

http://www.av.se/
http://www.prevent.se/
http://www.afa.se/
http://www.suntarbetsliv.se/
http://www.skl.se/
http://portalr.ronneby.se/intranet/templates/page.aspx?id=11428

