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Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar 
med detta ärende huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt arbetsmiljömål för 2021.
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Nämnden har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och måste därför 
regelbundet följa upp hur detta fungerar. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det 
nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder. Nämnden ska se till att 
verksamheten har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och är därför också 
ansvarig för att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef. Ansvaret är 
kollektivt för alla ledamöter i nämnden och arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras. 
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samtidigt önskat regelbunden rapportering av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Konsekvenser för barn
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barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Arbetsmiljöaktiviteter - 2021 (Fritidsnämnden)
Månad Aktivitet Aktivitet 

från
Beskrivning Ska bara 

visas i 
årshjul?

Datum Ansvarig Kommentar

Årlig uppföljning SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för år 2020 

 
Central 
nivå

Av AFS 2001:01 §11 framgår 
arbetsgivarens skyldighet att varje år göra 
en skriftlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Ja Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-03-31

Petri 
Peltonen

Löpande analys av statistikuppgifter  
Central 
nivå

Löpande i 
arbetsmiljögrupperna/skyddskommittéerna 
(LAG, VAG och CAG) undersöks och 
analyseras 
ohälsotalen/sjukfrånvarostatistik, 
personalomsättningen och övertids- 
mertidsuttag).

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Utvecklings-/medarbetarsamtal  
Central 
nivå

Alla chefer ska regelbundet följa upp hur 
arbetssituationen ser ut för respektive 
medarbetare. I samband med det årliga 
utvecklingssamtalet ska därför dialog 
föras om hur medarbetaren upplever sin 
egen sociala och organisatoriska 
arbetsmiljö (SAM&LIMÅ). 
Utvecklingssamtalen genomförs minst en 
gång per år. Chefen ansvarar för att boka 
in utvecklingssamtalet i god tid samt att 
dokumentation finns för samtalet. 
Utvecklingssamtalet ska sedan följas upp.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Januari

Dialogsamtal/uppföljningssamtal/en-
till-en-samtal 

 
Central 
nivå

Chefer bör ha löpande samtal samt vid 
behov dialogsamtal alternativt uppföljande 
samtal med sina medarbetare (en -till-en-
samtal) i syfte att fånga upp tidiga signaler 
på hur arbetssituationen ser ut för 
respektive medarbetare samt om risker 
finns som behöver tas om hand, såsom t 
ex ohälsosam arbetsbelastning och behov 
av prioriteringsstöd, otydlighet i 

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen



Månad Aktivitet Aktivitet 
från

Beskrivning Ska bara 
visas i 
årshjul?

Datum Ansvarig Kommentar

arbetsuppgifter, ev. konflikthantering eller 
utanförskap, diskriminering etc.

Personalmöte, ledningsgrupper, 
gruppmöte 

 
Central 
nivå

1)I olika gruppkonstellationer såsom 
personalmöten, gruppmöten eller endast 
på en rast kan problem eller risker 
framkomma utifrån den gemensamma 
arbetsmiljön. 

2) Beroende på hur omfattande behovet 
av att undersöka gruppens arbetsmiljö är, 
kan det i en personalgrupp räcka med att 
gruppens deltagare får fundera över tre 
frågor: hur mår du, hur mår verksamheten 
och hur mår kunderna. Finns det risker vi 
behöver ta omhand? Om behovet av 
underär större kan det i vissa situationer 
behöva tas in representant från HR eller 
en extern expert resurs såsom 
företagshälsovården.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Utreda anmälda arbetsskador, risker 
och tillbud samt förbättringsförslag 

 
Central 
nivå

Genom att följa upp orsaker till olyckor 
och allvarliga tillbud kan vi dra erfarenhet 
av det inträffade och ta fram åtgärder för 
att förhindra liknande händelser i 
fortsättningen.

Berörd chef ansvarar för att utreda 
arbetsskador och tillbud samt att 
förebyggande åtgärder vidtas. Anmälan 
och utredning av arbetsskada och tillbud 
sker via KIA (kommunernas 
informationssystem om arbetsmiljö). I KIA 
kan även medarbetare rapportera in 
förbättringsförslag kring 
arbetsmiljöarbetet.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Årlig analys av statistikuppgifter  
Central 
nivå

En gång per år tar verksamheterna (LAG, 
VAG, CAG) fram statistik för föregående 
verksamhetsår. Statistiken omfattar 
personalomsättning, sjukfrånvaro, antal 

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum

Petri 
Peltonen



Månad Aktivitet Aktivitet 
från

Beskrivning Ska bara 
visas i 
årshjul?

Datum Ansvarig Kommentar

rehabiliteringsärenden samt analys av 
dessa, företagshälsovårdsinsatser, tillbud 
och olyckor och ev. även 
övertid/mertidsuttag.

2021-12-31

distansarbete undersöks  
Central 
nivå

Varje förvaltning undersöker och 
riskbedömer distansarbetet med hjälp av 
en skyddsrond via Netigate. HR 
distribuerar enkäten med stöd av 
förvaltningens ledgningsgrupp.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-04-30

Petri 
Peltonen

LAG- och VAG-möten genomförs 
regelbundet. 

Enheterna och förvaltningen genomför 
LAG- samt VAG-möten i syfte att belysa 
och arbeta med arbetsmiljöfrågor. Dessa 
sker tillsammans med skyddsombuden

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Arbetsmiljömål för 2021  
Central 
nivå

Utifrån OSA (Organisatorisk och social ) 
föreskriften är det lagkrav på att 
arbetsgivaren ska ta fram arbetsmiljömål 
för verksamheten. Varje förvaltning tar 
fram sina arbetsmiljömål.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

2021-01-20

Fritidsförvaltningens 
arbetsmiljömål för 
2021 är:
"Arbetet är 
organiserat på ett 
effektivt sätt så att 
jag vet vem som 
gör vad."
Målvärde 90 % 
positiva/neutrala 
och mäts i 
medarbetarenkät 
under våren 2021.

(Petri Peltonen)

Februari

Information om årets 
medarbetarenkät 

Informera medarbetare om årets 
medarbetarenkät. Förberedelsearbete 
kring dialogfrågor eller dilemmaövningar. 
Se vidare metodstödsmaterial på 
intranätet.

Startdatum
2021-02-01
Slutdatum
2021-04-30

Petri 
Peltonen



Månad Aktivitet Aktivitet 
från

Beskrivning Ska bara 
visas i 
årshjul?

Datum Ansvarig Kommentar

Löpande Covid-19 arbete  
Central 
nivå

Undersök och riskbedöm verksamheten 
utifrån pandemin och genomför RKA (risk 
och konsekvensanalyser) löpande i 
verksamehterna.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-06-30

Petri 
Peltonen

Mars LIMÅ rond (Likabehandling och 
mångfald - skyddsrond) 

 
Central 
nivå

Varje chef med personalansvar ska enligt 
Diskrimineringslagen löpande undersöka 
och skapa aktiva åtgärder utifrån samtliga 
sju diskrimineringsgrunder och inom  sex 
områden: 1) Arbetsförhållanden, 2) Lön 
och anställningsvillkor, 3) rekrytering och 
befordran, 4) utbildning och 
kompetensutveckling, 5) förvärvsarbete 
och föräldraskap och 6) trakasserier. Till 
din hjälp finns en LIMÅ-rond i Stratys som 
du genomför under första delen av året. 
Ronden hittar du under fliken "undersök, 
riskbedöm och åtgärda" - "löpande 
undersökning, riskbedömning och 
åtgärder" -välj skyddsrond - längst ner i 
listan finns LIMÅ-rond.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-05-30

Petri 
Peltonen

April Medarbetarenkät 2021 Under våren kommer kommunen att 
genomföra en medarbetarenkät i större 
format. Enkäten i år är ca 50 tal frågor och 
HME (Hållbart medarbetarengagemang). 
resultat från enkäten kommer att 
distribueras ut till chefer i mitten av maj.

Startdatum
2021-04-01
Slutdatum
2021-04-30

Petri 
Peltonen

Gå igenom arbetsmiljörutiner  
Central 
nivå

Se till att det finns arbetsmiljörutiner som 
verksamheten är i behov av alternativt 
revidera befintliga och gör dem kända för 
medarbetarna.

Ja Startdatum
2021-04-01
Slutdatum
2021-12-30

Petri 
Peltonen

Maj

Gå igenom och säkerställ att arbetet 
med aktiva åtgärder kring 
likabehandling och 
mångfaldsarbetet fungerar. 

Följ upp att ni inom verksamheterna 
arbetar med inkluderingsfrågor inom 
LIMÅ. Aktiva undersökningsmetoder och 
aktiva åtgärder ska dokumenteras i 
Stratsys (se dokumentsymbolen till höger 

Startdatum
2021-04-01
Slutdatum
2021-12-10

Petri 
Peltonen



Månad Aktivitet Aktivitet 
från

Beskrivning Ska bara 
visas i 
årshjul?

Datum Ansvarig Kommentar

om rubriken). Till er hjälp ska LIMÅ ronden 
vara genomförd sista maj. Utifrån LIMÅ-
rondens frågor kan åtgärder läggas in 
löpande.

Juni Inför sommarsemestern  
Central 
nivå

1) Utse ersättare i KIA vid semester 
(längre än 3 veckor i följd)
2) Utse ersättare för 
arbetsmiljöuppgiftsfördelningen vid 
semester (längre än 3 veckor i följd)
3) Fördela arbetsmiljlöuppgifter till chefer 
som har ansvar för sommarungdomar

Startdatum
2021-06-01
Slutdatum
2021-06-30

Petri 
Peltonen

Juli

Augusti

September Medarbetarenkätens handlingsplan 
följs upp i verksamheterna 

 
Central 
nivå

Handlingsplaner och aktiviteter är 
framtagna i personalgrupperna utifrån 
årets medarbetarenkät och 
handlingsplaner behöver följas upp och 
aktualiseras löpande.

Startdatum
2021-09-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen

Oktober

November

December Systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) 

 
Central 
nivå

Följ upp under året att det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA) fungerar. 
Själva ronden för SBA görs i separat 
system Ignesko.

Ja Startdatum
2021-12-01
Slutdatum
2021-12-31

Petri 
Peltonen
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1. Inledning
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan risker och brister upptäckas på 
arbetsplatsen innan det inträffar en olycka eller någon drabbas av ohälsa. Ett väl 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder också till ökad trivsel, kreativitet och 
produktivitet. SAM är grunden i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt likabehandling och mångfaldsarbetet 
(LIMÅ) innebär att vi ska undersöka arbetsmiljön löpande så vi kan åtgärda 
eventuella risker och brister innan det leder till ohälsa. Därför är det viktigt att 
åtgärda risker och brister för att sedan kontrollera att åtgärderna har haft avsedd 
effekt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och inkluderingsarbetet ingår som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar både fysiska, organisatoriska 
och sociala förhållanden. I Vallentuna kommun innebär det att arbetsmiljöfrågor 
integreras i den befintliga mötesstrukturen och i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen. 

Som chef har du ansvar för att driva arbetsmiljöarbetet och skapa förutsättningar för 
en god arbetsmiljö. Som medarbetare har du ett ansvar för arbetsmiljön genom att 
följa lagar och riktlinjer och påtala eventuella risker och brister. Varje medarbetare 
ansvarar för sin egen hälsa och har ett ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat. 
Vallentuna kommuns målsättning är att uppnå en god och hälsofrämjande 
arbetsmiljö. För att åstadkomma detta arbetar vi inom tre områden: 

 Främjande åtgärder
 Förebyggande åtgärder
 Efterhjälpande åtgärder 

1.1 Främjande åtgärder

Handlar om att skapa en god arbetsmiljö och uppnås bland annat genom att:

 verka för ett öppet, respektfullt och inkluderande arbetsklimat 
 motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
 ge möjlighet till delaktighet och stöd med tydliga mål och uppdrag
 alla bidrar med sin kompetens så allsidigt som möjligt
 alla tar eget ansvar för sin hälsa, livsstil och att sätta gränser mellan arbetet 

och privatlivet

1.2 Förebyggande åtgärder

Handlar om att:

 bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (enligt denna rutin)
 genomföra riskbedömningar

1.3 Efterhjälpande åtgärder

Handlar om att:
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 kunna erbjuda stöd och hjälp i samband med arbetsanpassning, 
rehabilitering, risk- och missbruksproblem

 anmäla, utreda och följa upp arbetsskador och tillbud

2. Så skapar vi en god arbetsmiljö
Arbetsgivaren är skyldig att i samverkan med medarbetare och skyddsombud:

1. ta fram en skriftlig arbetsmiljöpolicy
2. ta fram arbetsmiljömål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
3. årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra 

vid behov
4. fördela arbetsmiljöuppgifterna med befogenheter och resurser till chefer och 

arbetsledare
5. ta fram skriftliga rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till
6. ge arbetstagarna kunskaper om arbetet och dess risker
7. ge chefer särskilda kunskaper om arbetet med att skapa en god arbetsmiljö
8. undersöka verksamheten och bedöma riskerna i arbetsmiljön regelbundet, 

bland annat vid planerade förändringar 
9. omedelbart undanröja risker och brister i arbetsmiljön och upprätta en 

skriftlig handlingsplan för åtgärder som inte kan vidtas omgående
10. kontrollera genomförda åtgärder
11. utreda arbetsskador och allvarliga tillbud
12. vid behov anlita företagshälsovården eller annan sakkunnig hjälp

3. Arbetsmiljöansvar 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) på 
arbetsgivaren. Ansvarig arbetsgivare för varje förvaltning är nämnden. Fullmäktige 
ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt uppdrag. De 
förtroendevalda i varje nämnd har, enligt kommunallagen, det yttersta ansvaret för 
varje nämnds verksamhet. Det är nämnden som kollektivt ska se till att 
arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet och bestämmer hur arbetsuppgifter 
och befogenheter ska fördelas till förvaltningschef i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Nämnden ska se till att förvaltningschefen har befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningarna har tagit fram olika blanketter för arbetsmiljöuppgiftsfördelningen 
utifrån verksamhetens krav. Ett exempel på hur en beskrivning av vilka 
arbetsmiljöuppgifter som fördelats finns på intranätet under ”Arbetsmiljö och hälsa – 
arbetsmiljö…”

I samband med fördelningen genomförs ett samtal där uppgifterna beskrivs. 
Överordnad chef säkerställer samtidigt att chefens kunskaper och erfarenheter är 
tillräckliga för att överta uppgifterna. Fördelningen upprättas i två exemplar och 
skrivs under och ett original skickas därefter till kansliet på 
Kommunledningskontoret och det andra originalet sparas av mottagande chef i 
personakten. 
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3.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna

Fullmäktige har den 12 juni 2016 § 131 beslutat att fördela följande 
arbetsmiljöuppgifter till nämnden:

1. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön

2. Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta 
arbetsmiljömål tas fram

3. Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

4. Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet

5. Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna 
och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer 
med 

6. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
7. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget
8. Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp och fungerar 

både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna

Efter det att förvaltningschef har fått befogenhet att fördela arbetsmiljöuppgifter 
vidare i organisationen kan också avdelningschef, verksamhetschef och andra 
eventuella medarbetare få arbetsmiljöuppgifter tilldelade sig. Arbetsgivaren skall se 
till att de som får arbetsmiljöuppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter 
och resurser som behövs. Fördelningen ska vara tydlig och fördelad så att inga 
uppgifter faller mellan stolarna. Det är också viktigt att bestämma vad som gäller vid 
sjukfrånvaro och semester. Arbetsmiljöuppgifterna ska dokumenteras skriftligt.

3.2 Medarbetares medverkan
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetstagaren medverka i 
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga 
arbetet. För att kunna ta detta ansvar så har alla på en arbetsplats rätt till information 
och kunskap om sin arbetsmiljö. Flera förvaltningar har valt att tydliggöra 
medarbetarnas ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet.

3.3 Skyddsombud och skyddsorganisation

 Ska finnas på alla arbetsställen med fem eller fler arbetstagare och 
elevskyddsombud ska finnas i skolor från och med årskurs sju

 Utses i första hand av fackliga organisationer (som har kollektivavtal med 
arbetsgivaren

 Får sin rättsliga status när valet av skyddsombud skickats till 
arbetsgivaren. Där ska ingå skriftliga uppgifter om namn, kontaktuppgifter, 
skyddsområde och mandatperiod.  Arbetsgivaren ska sedan anslå detta på 
t.ex. intranät eller anslagstavla
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 Företräder alla anställda inom sitt skyddsområde - även dem som inte tillhör 
facklig organisation. Skyddsombudet har rätt till arbetsmiljöutbildning 
och den ledighet som uppdraget fordrar (som beslutas i samråd med 
arbetsgivaren alt. i avtal) och har då bibehållna anställningsförmåner

 Vakar över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt 
att interna ”skyddsregler” fungerar på arbetsplatsen

 Verkar för en god arbetsmiljö, deltar i planering (i ett tidigt skede) och 
genomförande av åtgärder

 Måste följa regler om tystnadsplikt och sekretess. Brott mot detta kan leda till 
straff t.ex. böter eller skadestånd.

 Kan direkt begära en skyddskommittés behandling av en arbetsmiljöfråga
 Kan begära att Arbetsmiljöverket tar ställning till föreläggande eller förbud

En skyddskommitté tillika arbetsmiljögrupp består av personer från både arbetsgivar- 
och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Representanter för arbetstagarna utses av 
facket. Om arbetsplatsen saknar facklig organisation utses representanten av 
arbetstagarna. I Vallentuna finns tre nivåer av arbetsmiljögrupper tillika 
skyddskommittéer; LAG (Lokal arbetsmiljögrupp), VAG (verksamhetens, 
förvaltningens arbetsmiljögrupp) och CAG (central övergripande arbetsmiljögrupp).

Arbetsmiljögruppen bör träffas minst var tredje månad för att komma överens om de 
stora dragen i arbetsmiljöarbetet – sådant som rör hela verksamheten. Det handlar 
alltså om övergripande och principiella frågor. 

3.3.1 Arbetsmiljögrupp

I kommunen har vi tre olika nivåer på arbetsmiljögrupper samt personalmöten. De 
grupper som finns i kommunen är: den lokala arbetsmiljögruppen (LAG), 
verksamheternas arbetsmiljögrupp (VAG), central arbetsmiljögrupp (CAG). I 
grupperna behandlas frågor om:

- Företagshälsovård
- Handlingsplaner enligt föreskrifterna om SAM
- Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar,

arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
- Användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller

olycksfall 
- Likabehandling och mångfald
- Arbetsförhållanden och arbetsbelastning
- Information och utbildning rörande arbetsmiljön
- Ohälsotal, tillbud och skador och annan statistik
- Arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsstället

3.4 Skriftlig arbetsmiljöpolicy och OSA mål
1. Alla verksamheter ska ha en arbetsmiljöpolicy, enligt föreskrifterna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete
2. I de ”nya” föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) finns 

krav om mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
3. Arbetsgivaren bör ha en tydlig strategi för arbetet med att uppnå målen. Det 

är viktigt att målen är förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av 
organisationen

4. Det gäller också att kontinuerligt stämma av målen för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön
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4. Undersök arbetsförhållanden
För att förebygga att våra medarbetare blir sjuka, skadade eller på något annat sätt far 
illa ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

 Detta sker bl.a. genom:  
 Analys av statistikuppgifter 
 Skyddsronder 
 Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal
 Dialogsamtal/uppföljande samtal/en-till-en samtal
 Personalmöte, gruppmöte, rast
 Arbetsmiljögrupper (LAG, VAG, CAG)
 Medarbetarundersökning, enkäter, mätningar etc
 Utreda arbetsskador/tillbud
 Undersöka lika rättigheter och möjligheter
 Med mera

Arbetsgivaren ska undersöka löpande om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.

Undersökningar som genomförs ska identifiera strukturella risker för diskriminering 
eller repressalier, eller om det finns andra hinder. Begreppet hinder avser såväl reella 
hinder som hinder i form av attityder och strukturer. 

4.1.1 Diskriminering

Arbetsgivaren ska löpande undersöka verksamheten och då risker eller brister 
uppmärksammas arbeta med aktiva åtgärder som omfattar samtliga sju 
diskrimineringsgrunder; 

 Kön
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
 Ålder

Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt arbete för att främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Det finns nu krav på att 
arbetsgivaren ska dokumentera åtgärder utifrån nedan sex områden. Se vidare förslag 
i kommunens arbetssätt kring likabehandling och mångfald (LIMÅ).  

 Arbetsförhållanden
 Lön och anställningsvillkor
 Rekrytering och befordran
 Utbildning och kompetensutveckling
 Förvärvsarbete och föräldraskap
 Trakasserier
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4.1.2 Metoder för att undersöka och analysera 

Nedan är några av metoderna som används i Vallentuna kommun för att undersöka 
och analysera vilka aktiva åtgärder som behöver genomföras i verksamheterna. 

I kommunens verktyg för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning – Stratsys, 
dokumenteras de undersökningar och analyser som genomförs.

Aktivitet Dokument/info (förslag på 
undersökande metoder):

Tidplan Var Ansvarig

Analys av 
statistikuppgifter

Löpande i arbetsmiljögrupperna (LAG, VAG 
och CAG) undersöks och analyseras 
ohälsotalen/sjukfrånvarostatistik, 
personalomsättningen och övertids- 
mertidsuttag). 

Hela året Alla nivåer Chef

Analys av 
statistikuppgifter

En gång per år tar respektive chef fram 
statistik för föregående verksamhetsår. 
Statistiken omfattar personalomsättning, 
sjukfrånvaro, antal rehabiliteringsärenden 
samt analys av dessa, kostnad för 
företagshälsovård, tillbud och olyckor och 
eventuellt också övertid/mertidsuttag. 
Analys görs även utifrån ett LIMÅ perspektiv.

Dec-feb Alla nivåer Chef

Skyddsrond Tillsammans med skyddsombudet genomför 
chefen skyddsrond. Checklistor för fysisk och 
organisatorisk och social skyddsrond 
kompletteras vid behov med checklistor som 
är mer verksamhetsanpassade. Checklistor 
för skyddsrond finns på t ex; 
Prevent: http://www.prevent.se/checklistor/ 
Arbetsmiljöverket: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/checklistor/
Inkludera LIMÅ perspektivet i skyddsrond

Årligen Enhet/Avdel
ning 

Chef

Genomföra 
utvecklingssamtal

Chefer ska regelbundet följa upp hur 
arbetssituationen ser ut för respektive 
medarbetare. I samband med 
utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet ska 
därför dialog föras om hur medarbetaren 
upplever sin egen psykosociala och 
organisatoriska arbetsmiljö. 
Utvecklingssamtalen genomförs minst en 
gång per år.

Årligen Alla nivåer Chef

Dialogsamtal/upp
följningssamtal/e
n-till-en samtal

Chefer bör ha dialogsamtal löpande 
alternativt uppföljande samtal med sina 
medarbetare i syfte att fånga upp tidiga 
signaler på hur arbetssituationen ser ut för 
respektive medarbetare samt om risker finns 
som behöver tas om hand, såsom t ex 
ohälsosam arbetsbelastning och behov av 
prioriteringsstöd, trakasserier eller 
konflikthantering.

Löpande, 
vid behov 

Alla nivåer Chef

Personalmöte, 
ledningsgrupper, 

I olika gruppkonstellationer såsom 
personalmöten, gruppmöten, spontana 

Löpande Alla nivåer Chef

http://www.prevent.se/checklistor/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/checklistor/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/checklistor/
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gruppmöte, rast 
etc

möten eller liknande, kan bakomliggande 
orsaker lyftas fram utifrån riskområdena i 
den gemensamma arbetsmiljön. I vissa 
situationer behöva tas in en extern resurs 
såsom företagshälsovården. 

Gruppmöten Varje verksamhet ska, inom ramen för den 
ordinarie mötesstrukturen, samtala om den 
fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön för att bedöma vilka 
arbetsförhållanden som kan medföra risk för 
ohälsa. Chef ansvarar för att kalla till mötet 
och som underlag till dialogen används 
statistikuppgifter och resultatet från 
skyddsronder, enskilda möten, gruppsamtal 
samt medarbetarundersökning eller andra 
mätningar.

Löpande Enhet, 
avdelning, 
ledningsgrup
per

Chef, alla

Genomföra 
medarbetarunder
sökning, enkäter, 
mätningar

Vartannat år har en kommunövergripande 
medarbetarundersökning genomförts för 
samtliga medarbetare. Varje år görs en 
undersökning av HME, dvs hållbart 
medarbetarengagemang. När resultatet 
redovisas ansvarar varje chef för att 
tillsammans med sina medarbetare diskutera 
förbättringsområden och prioriteringar för 
det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Bra forum 
för arbetet är i på personalmötet, LAG 
eller/och VAG samt CAG. Andra mätningar 
som rekommenderas att genomföras är 
tertialavstämningar såsom 
”temperaturmätningar” eller 
”trafikljusmodellen” enskilt eller i grupp. Se 
vidare information på intranätet.

Årligen Alla HR, chef

Utreda 
arbetsskador och 
tillbud samt 
förbättringsförsla
g

Genom att följa upp orsaker till olyckor och 
allvarliga tillbud kan vi dra erfarenhet av det 
inträffade och ta fram åtgärder för att 
förhindra liknande händelser i 
fortsättningen. Berörd chef ansvarar för att 
utreda arbetsskador och tillbud samt att 
förebyggande åtgärder vidtas. Anmälan och 
utredning av arbetsskada och tillbud sker via 
KIA (kommunernas informationssystem om 
arbetsmiljö). I KIA kan även medarbetare 
rapportera in förbättringsförslag kring 
arbetsmiljöarbetet.

Löpande Alla Chef

(CAG) Den 
partsammansatta 
centrala 
arbetsmiljögrupp
en, kommunens 
centrala 
skyddskommitté 

Personalchef, HR-konsulter och 
huvudskyddsombud. Är ett forum för 
förankring av främjande och förebyggande 
strategiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandling- och mångfaldsarbete av 
kommungemensam karaktär.

Löpand
e (ca 6 
ggr/år)

Centralt Personalch
ef
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(VAG) Den 
partsammansatta 
verksamhetsöverg
ripande 
arbetsmiljögrupp
en är 
förvaltningens 
skyddskommitté. 

Förvaltningschef och förvaltningens 
huvudskyddsombud. Gruppen är ett forum 
för förankring av arbetsmiljöarbetet och 
likabehandling- och mångfaldsfrågor av 
förvaltningsspecifik karaktär.

Löpand
e (ca 6 
ggr/år)

Förvaltni
ng

FC, 
deltagare: 
HSO och 
adjungeran
de personal

(LAG) Den 
partsammansatta 
lokala 
arbetsmiljögrupp
en LAG är 
arbetsplatsens 
skyddskommitté.

Gruppen är ett forum för förankring av 
arbetsmiljöfrågorna och likabehandling- och 
mångfaldsfrågor av arbetsplatsspecifik 
karaktär.

Arbets-
platsen

Löpande Chef och 
lokala 
skyddsomb
ud.

Personalmöte Personalmöten är ett forum för alla 
medarbetare att bli delaktiga i arbetet kring 
likabehandling och mångfald.

Arbets-
platsen

Löpande Chef

Lönekartläggning Lönekartläggning och handlingsplan för 
jämställda löner.

Övergri
p-ande

Årligen HR

Kompetens Analys av bemannings- och 
kompetensutvecklingsbehov.

Arbets-
platsen

Löpande Chef

Riskbedömning 
inför förändringar 
i verksamheten

Ha med likabehandlingsperspektivet i risk- 
och konsekvensanalyser.

Arbets-
platsen

Löpande Chef

Diskussion i 
arbetsgrupp

Dialogfrågor, värdegrundsfrågor, filmer eller 
övningar alternativt dilemman utifrån 
likabehandling och mångfald att diskutera i 
grupp.

Arbets-
platsen

Årligen Chef

4.2 Riskbedömningar 

Utifrån de undersökningar som gjorts systematiskt i arbetsgrupperna och enskilt ska 
arbetsgivaren bedöma vilka arbetsförhållanden som kan medföra en risk för ohälsa 
eller olycksfall. Bedömningen utgör ett viktigt underlag för det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet och ska dokumenteras och resultera i en handlingsplan. I Stratsys 
genereras handlingsplanen då åtgärder skapas utifrån riskbedömningar.

4.2.1 Göra riskbedömning

Utifrån underlaget bedöms vilka arbetsförhållanden som kan komma att medföra en 
risk. I bedömningen ingår även att avgöra om hur stor sannolikheten är att risken 
inträffar och sedan bedöma vilka konsekvenser risken innebär. Utifrån svaren ges ett 
riskvärde som signalerar hur skyndsamt åtgärder behöver vidtas.  Dokumentation 
sker i Stratsys under fliken riskhantering och åtgärder.
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4.2.2 Riskbedömning löpande

Riskbedömning ska genomföras fortlöpande i verksamheterna. Risker ska 
dokumenteras.

4.2.3 Riskbedömning inför planerade förändringar

När ändringar i verksamheten planeras, t.ex. organisationsförändringar, inköp av ny 
arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer, ska en bedömning, så 
kallad konsekvensbedömning, göras om vilka risker för ohälsa förändringarna kan 
medföra för medarbetarna och även för övriga intressenter, kunder, elever, ekonomin 
osv. 

Mall och instruktioner för genomförandet av risk- och konsekvensbedömning finns i 
Stratsys.

Chef inom respektive verksamhet, där förändring planeras, ansvarar för att 
konsekvensbedömning utförs tillsammans med skyddsombud alternativt 
huvudskyddsombud (om ej skyddsombud finns på plats eller på grund av annat skäl) 
och eventuellt medarbetarrepresentanter.

4.2.4 Riskbedömning vid tillbud och olycksfall/arbetsskada

Riskbedömning ska genomföras efter ett inträffat tillbud eller olycksfall. 

5. Åtgärda
För att förebygga ohälsa och olycksfall och för att uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö måste arbetsgivaren omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, 
åtgärda de risker som framkommit.  

Om risken inte kan åtgärdas omedelbart ska planerade åtgärder föras in i 
handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 
mångfaldsarbetet. 

Chef ansvarar för att omedelbart åtgärda de allvarliga risker som framkommit. 
Även om uppgiften fördelas till annan kvarstår chefens ansvar att följa upp att 
åtgärden utförts. De åtgärder som behöver vidtas ska planeras och genomföras så 
snart som möjligt.

5.1 Upprätta handlingsplan

De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska föras in i en skriftlig 
handlingsplan.  I Stratsys skapas åtgärder utifrån riskbedömningar som resulterar i 
en handlingsplan med tidsatta aktiviteter med ansvarig åtgärdsutförare.

I planen specificeras följande uppgifter:
 Vilka åtgärder som ska genomföras
 Vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs
 När åtgärderna ska vara genomförda
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 Vem som ska kontrollera, följa upp att åtgärderna genomförts

5.1.1 Upprätta handlingsplan inom respektive verksamhet

Varje verksamhet arbetar systematiskt med SAM och LIMÅ under året. Åtgärder som 
skapas i handlingsplanen under året arbetas med fortlöpande och följs upp. 

5.1.2 Verksamheternas handlingsplan på förvaltningsnivå 

Varje förvaltning går igenom och följer upp arbetsmiljöarbetet och den centrala 
handlingsplanen i den förvaltningsövergripande arbetsmiljögruppen VAG 
systematiskt under året. Om det finns kommunövergripande områden som behöver 
lyftas så lämnas de vidare till den centrala arbetsmiljögruppen CAG. 

5.1.3 Övergripande sammanställning för Vallentuna kommun 

Den kommungemensamma sammanställningen visar övergripande vilka styrkor samt 
förbättrings områden som finns i kommunen. Förvaltningarnas handlingsplaner 
utgör ett viktigt underlag för det kommande kommunövergripande 
arbetsmiljöarbetet.  I den centrala arbetsmiljögruppen CAG följs arbetet med SAM 
och LIMÅ upp och analyseras.

5.2 Arbetssätt kring Likabehandling och mångfald 
(LIMÅ)

I kommunen finns ett arbetssätt kring inkluderingsfrågor som är framtaget som 
vägledning och stöd i det löpande arbetsmiljöarbetet. Även likabehandling och 
mångfaldsarbetet har sin grund i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp 
aktiviteter. Arbetet ska fungera som en naturlig del av verksamheten och vävs in i det 
övriga systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhet ska ta fram undersökande 
aktiviteter kring LIMÅ, riskbedöma dessa och sedan dokumentera de åtgärder som 
vidtas för att främja en inkluderande arbetsmiljö och motverka diskriminering. 
Åtgärderna ska sedan följas upp och kontrolleras att de haft avsedd effekt. I bilaga 3 
finns det samlade dokumentet kring kommunens arbetssätt kring LIMÅ.

5.2.1 Förslag på aktiva åtgärder

 I kommunens verktyg för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning – 
Stratsys, dokumenteras de åtgärder som genomförs.

Område Förslag på aktiva åtgärder Ansvarig Forum När

Samtal Genomför medarbetarsamtal en gång per 
år och följ med fördel upp, stäm av 
medarbetares situation. Fånga upp risker 
eller saker som behöver åtgärdas.

Chef Arbetsplatsen Årligen
och vid 
behov
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Stöd, handledning Genomför vid behov handledning för 
grupper eller enskilt. Stöd eller coachande 
samtal vid behov.

Chef Arbetsplatsen Vid 
behov 

Bemanning, 
arbetstider, 
schemaläggning

Se över bemanningen, eventuellt ändra, 
anpassa schemaläggningen på enheten för 
att främja hälsa och trivsel. Riskbedöm, 
beakta det i vissa verksamheter 
”gränslösa” arbetet (t ex att titta i sin 
jobbmejl även utanför arbetstid) .

Chef Arbetsplatsen Vid 
behov 

Medarbetarundersö
kning

Genomför medarbetarundersökning varje 
år.

HR Övergripande Årligen

Enkäter, mätningar Genomför enkäter och undersökningar 
såsom  t ex: bullermätning, ljus, 
ventilation och ljudmätningar, hot och 
våld eller enkäter kring trivsel eller OSA.

Chef Arbetsplatsen Årligen, 
vid 
behov 

Ergonomi Inköp och anpassning för den enskilde i 
form av hjälpmedel, lyftanordningar etc.

Chef Arbetsplatsen Årligen
och vid 
behov

Gruppaktiviteter Främjande och förebyggande syfte för att 
stärka arbetsklimatet och gruppens 
teamkänsla. 

Chef Arbetsplatsen Vid 
behov 

Arbetsmetoder Ta fram, anpassa, medvetandegör 
arbetsmetoder, rutiner eller styrdokument 
för medarbetarna.

Chef Arbetsplatsen Årligen
och vid 
behov

Minimera riskerna Eliminera helst, annars minimera risker 
och bristerna i det löpande 
arbetsmiljöarbetet.

Chef Arbetsplatsen Löpande

Chefer, ledare Uppmärksamma chefer och ledares 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 
Säkerställ att stöd finns vid behov. 
Överväg att erbjuda fadder. Följ upp och 
stäm av chefer, ledares löpande 
arbetsförhållanden och arbetsbelastning. 
Var noga med en bra och tydlig 
introduktion.

Ledningsgru
pper, Chefer, 
HR

Övergripande, 
förvaltning, 
arbetsplatsen

Löpande

Arbetsför-
hållanden

Högre 
sysselsättningsgrad

Se till att alla deltidsanställda får 
information om hur de ska gå tillväga för 
att anmäla önskemål om företräde till 
högre sysselsättningsgrad.

Vid omfördelning av arbetstidsresurser, 
t.ex. i samband med vakanser, alltid pröva 
möjligheten att i första hand öka 
sysselsättningsgraden för deltidsanställda.

Chef Arbetsplatsen Årligen
och vid 
behov
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Arbetsför-
hållanden

Lika möjligheter

Alla arbetsplatser ska vara utformade på 
sådant sätt att de utgör en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö för alla oavsett 
kön, könsöverskridande identitet, etnisk 
tillhörighet religion eller annan 
trosuppfattning, ålder, 
funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning.

Chef 

 

Arbetsplatsen Årligen

Arbetsför-
hållanden

Rutiner, 
styrdokument

Se över kommungemensamma rutiner, 
riktlinjer, regler och policydokument.

Se över arbetsplatsens rutiner och 
styrdokument.

HR

Chef

Övergripande

Arbetsplatsen

Årligen

Lön och 
anställnings-villkor

Vidta åtgärder för jämställda löner utifrån 
lönekartläggningen.

Utbilda lönesättande chefer i 
lönebildning.

Informera anställda om kommunens 
lönebildningsprocess.

HR

Chef

Övergripande

Arbetsplatsen

Årligen

Rekrytering och 
befordran

Ange i platsannonser att kommunen vill ta 
tillvara de kvaliteter som en jämn 
könsfördelning samt mångfald tillför 
verksamheten. 

Beakta följande i samband med 
rekrytering och urval:
- kravprofil och annonser ska vara 
utformade för att främja lika möjligheter
- bemöt alla sökanden på ett likvärdigt 
sätt
- ha ett likabehandlingsperspektiv vid 
nyanställning

Chef Arbetsplatsen Vid 
rekryter-
ing

Utbildning och 
kompetens-
utveckling

Utbilda chefer i arbetsmiljö- 
likabehandlingsfrågor.

HR Övergripande Årligen

Utbildning och 
kompetens-
utveckling

Motivera och stimulera till deltagande i 
kommungemensamma 
kompetensutvecklingsaktiviteter.

Chef Arbetsplatsen Vid 
behov

Utbildning och 
kompetens-
utveckling

Formulera en individuell utvecklingsplan 
där kompetensutvecklingsbehov ses över, 
för varje medarbetare i samband med 
utvecklingssamtalet.

Chef Arbetsplatsen Årligen

Förvärvs-arbete 
och föräldraskap

Alla ska uppmuntras och stöttas till att ta 
ut föräldraledighet. Chefer ska informera 
sina medarbetare att vi har en positiv 

Chef Arbetsplatsen Årligen
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5.3 Utreda tillbud och olyckor

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål informera Arbetsmiljöverket vid dödsfall och svårare 
personskada eller när flera personer samtidigt har drabbats av en arbetsskada. 
Tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa omfattas också av 
anmälningsskyldigheten. På sidan www.anmalarbetsskada.se anmäler du dessa.
Vid olyckor eller tillbud ska arbetsgivaren utreda orsakerna till det inträffade så att 
risker kan förebyggas i fortsättningen. Som stöd för detta arbete används KIA.

inställning till föräldraledighet och att vi 
ser föräldraledigheten som en värdefull 
erfarenhet.

Förvärvs-arbete 
och föräldraskap

Föräldralediga ska ingå i löneöversynen 
som om de var i arbete och i enlighet med 
kommunens lönepolicy.

Chef Arbetsplatsen Årligen

Förvärvs-arbete 
och föräldraskap

Håll kontakt med föräldraledig och 
sjukfrånvarande personal och informera 
om väsentliga förändringar i 
verksamheten. Exempelvis genom att 
sända hem mötesprotokoll (i den mån 
medarbetaren själv önskar) samt att bjuda 
med dem på planeringsdagar och 
personalaktiviteter. 

Chef Arbetsplatsen Löpande

Förvärvs-arbete 
och föräldraskap

Uppdatera och genomför en introduktion 
av medarbetare som återgår till arbetet 
igen (till exempel föräldralediga och 
sjukfrånvarande).

Chef Arbetsplatsen Löpande

Förvärvs-arbete 
och föräldraskap

Genomföra utbildningar och möten på 
tider så att även småbarnsföräldrar har 
möjlighet att delta.

Chef och HR Övergripande 
och 
arbetsplatsen

Löpande

Trakasserier Attityder, språkbruk och jargong som 
uppfattas som diskriminerande ska aktivt 
motverkas.

Alla 
medarbetare

Arbetsplatsen Alltid

Trakasserier Se till att det finns en skriftlig rutin kring 
trakasserier, kränkande särbehandling, 
diskriminering och mobbning och gör 
rutinen känd för medarbetarna. (Det finns 
en central rutin i kommunen som ska 
användas alt. att den anpassas efter 
verksamhetens behov)

Alla 
medarbetare

Arbetsplatsen Årligen 
och vid 
behov

Trakasserier Omedelbart vidta åtgärder om 
trakasserier förekommer på arbetsplatsen. 
Repressalier kan komma ifråga vid 
diskriminerande handlingar. 

Chef Arbetsplatsen Alltid

http://www.anmalarbetsskada.se/
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5.4 Rehabilitering och arbetsanpassning

 Målet är att den anställde återgår i arbete och att rehabiliteringsärendet kan 
avslutas

 Medarbetarens arbetskapacitet behålls så långt det är möjligt
 Medarbetarens fysiska som psykiska hälsa behålls eller fås tillbaka
 Medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering

Det ska finnas tydliga och väl kända rutiner på arbetsplatsen för hur en sjukanmälan 
ska göras. Helst bör chef ta en första kontakt med sin medarbetare under de första två 
dagarna i sjukperioden. När chef får uppfattningen att orsaken till sjukanmälan 
verkar vara något som eventuellt inte är snabbt övergående, är det viktigt att chef så 
fort som möjligt upprättar rutiner för att hålla kontakt med din medarbetare. 

Försäkringskassan har från 1 november 2016 ändrat sina rutiner för utbetalning av 
sjukpenning. Det innebär att Försäkringskassan inte längre betalar ut sjukpenning 
per automatik i och med att de får ett läkarintyg. From 1 juni 2018 så gäller för de 
medarbetare som då får en indragen sjukpenning från Försäkringskassan, får ansöka 
om sjukpenning från AFA Försäkring.

 Det är medarbetarens närmaste chef som har ansvaret för att hålla kontakt 
med medarbetaren under sjukskrivningen och för att säkerställa att 
rehabiliteringen påbörjas, genomförs och följs upp

 Medarbetaren har skyldighet och ett stort eget ansvar för att bidra till och 
delta i sin egen rehabilitering

 Vid behov kan även företagshälsovården, skyddsombud, facklig representant, 
Försäkringskassan, HR, vårdcentralen eller annan specialist delta i 
rehabiliteringsutredningen

5.4.1 Rehabiliteringsutredning/Rehabsamtal

Rehabiliteringsutredning/rehabiliteringssamtal ska göras när en medarbetare är 
sjukskriven eller haft upprepad korttidssjukfrånvaro, det vill säga fler än fyra tillfällen 
med kort sjukfrånvaro under de senaste 12 kalendermånaderna. 
Rehabiliteringsutredning/ rehabiliteringssamtal ska även göras om eller när en 
medarbetare visar tecken på att må dåligt, eller inte klarar av att utföra 
arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. Det är viktigt att både chef och 
medarbetare skriver på det man kommit överens om i rehabiliteringsplanen.

5.4.2 Rehabiliteringsplan

När en medarbetare blir sjukskriven är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång 
så tidigt som möjligt. Målet är att den anställde återgår i arbete och att 
rehabiliteringsärendet kan avslutas.

Från och med 1 juli 2018 förstärks skyldigheten för arbetsgivare att upprätta en 
rehabiliteringsplan för individens återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare 
som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara 
frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

För hjälp och stöd kontaktar du HR-avdelningen. Rehabiliteringsplanen finns på 
intranätet "skapa rehabiliteringsplan".
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5.4.3 Arbetsanpassning och arbetsträning

Arbetsgivaren behöver anpassa arbetet så att det underlättar för medarbetaren att 
återgå i arbete. Det är viktigt att ansvarig chef i ett så tidigt skede som möjligt under 
sjukskrivningsperioden (under de första 180 dagarna), rekommenderar sin 
medarbetare att ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Det är 
för att öka möjligheterna för medarbetaren att eventuellt kunna arbetsträna under 
tiden med sjukpenning/rehabiliteringsersättning.

5.5 Företagshälsovård eller annan extern sakkunnig 
resurs

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån 
anlitas. När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den 
vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser 
för detta arbete. Respektive chef ansvarar för beställning av företagshälsovård.

5.5.1 Krisjour

Om det uppstår akuta situationer med arbetsmiljön och personal så finns hjälp att få 
för chefer och HR i form av krisjour. Krisjouren kan nås dygnet runt och året runt vid 
alla tidpunkter. Telefonnumret till krisjouren finns på intranätet.

5.6 Rutiner

I AFS 2001:1 § 5 står det att ”det ska finnas rutiner som beskriver hur 
arbetsmiljöarbetet ska gå till... Rutinerna ska vara skriftliga.”

Vidare står det i § 7 att när riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga 
instruktioner för arbetet (rutiner). Nedan föreslås ett antal ämnesområden som kan 
vara till hjälp för att upprätta arbetsmiljörutiner för arbetsplatserna alternativt 
förvaltningsövergripande. 

Lagen säger att syftet är att det ska vara till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Det är lämpligt 
att arbetsgivare och medarbetare och skyddsombud tillsammans tar fram de 
dokument som behövs. 

I rutinen ska i förväg bestämda tillvägagångssätt beskrivas. Rutinerna ska ge besked 
om NÄR, HUR och av VEM arbetsmiljöarbetet ska genomföras samt vilka som ska 
medverka. 

5.6.1 Förslag på ämnesområden – som kan innebära att 
skriftliga rutiner behöver tas fram:

 Policy för hälsa och arbetsmiljö (finns centralt)*
 Policy för alkohol och droger (finns centralt)*
 Arbetssätt för likabehandling och mångfaldsarbetet (finns centralt)*
 Hot och våld*
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 SAM & inkludering (LIMÅ) – undersöka – analysera – riskbedöm –åtgärda – 
följa upp*

 Introduktion av medarbetare*
 Introduktion av chefer*
 Krishantering (lilla, mellan och stora krisen)*
 Brandskyddsarbetet och brandövningar*
 Hantering av trakasserier, kränkningar, mobbning (finns central rutin)*
 Hantering av ohälsosam arbetsbelastning (fokus på förebyggande insatser) 

samt tydliggörande av medarbetarnas arbetsuppgifter (central rutin finns)*
 Utflykter, evenemangsarbete
 Ensamarbete 
 Öppning och stängning
 Arbetsmiljöuppgiftsfördelningen vid vakans eller tf skap, semestertider*
 Minderåriga i arbetslivet/sommarungdomar*
 Olycksfall, skador, tillbud, miljö, förbättringsförslag (KIA)*
 Rehabilitering och arbetsanpassning (finns centralt)* t ex rutin för 

sjukfrånvaroanmälan
 Lyftteknik, skyddsanordningar, larm, skyddsutrustning
 Bildskärmsarbete, belastningsergonomi
 Digital arbetsmiljö
 Att arbeta i öppna kontorsytor, spelregler
 Att arbeta på annan ort, distansarbete, det gränslösa arbetet etc
 Ergonomi
 Kemikaliehantering
 …övriga behov av rutiner?

*Obligatoriska lagstadgade skriftliga rutiner.

5.7 Kunskapskrav

Enligt föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 säger 
föreskriften i 6 § att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har 
nedanstående kunskaper:

1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge
utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans.
Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden
har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshälsovård
eller annan resurs med kompetens inom området.
Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, en
rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare.
I checklistan för årlig uppföljning av SAM, som finns i Stratsys under 
uppföljningsfliken, finns frågor som undersöker kunskapskraven i verksamheten. På 
så vis fångas området upp och brister eller utvecklingsområden kan tas tillvara inför 
kommande år.
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6. Följ upp och utvärdera arbetet
Samtliga verksamheter vid årets början följer upp checklista SAM & LIMÅ  samt 
personalnyckeltal, resultat av medarbetarenkät, arbetsskador och tillbud, 
personalomsättning osv och gör en samlad handlingsplan utifrån helheten. Det är 
sedan denna handlingsplan som följs upp i arbetsmiljögrupperna eller förslagsvis vid 
varje tertialavstämning och vid årets slut och som med fördel delges nämnd och 
fullmäktige för ställningstagande till arbetsmiljöinvesteringar och andra åtgärder.

AFS 2001:1 säger att arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte har fungerat bra ska det förbättras. 

Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och sker i Stratsys under fliken 
”Uppföljning” ”Checklista för uppföljning av SAM och LIMÅ”.

Respektive chef ansvarar för att checklistan följs upp i samband med upprättandet av 
handlingsplan under perioden: vid årets slut till och med  vid nästkommande års 
början. Beroende på vad som passar verksamheten. Varje verksamhet följer upp SAM 
och LIMÅ från året som varit utifrån checklistan i Stratsys. Verksamheternas 
uppföljningar av året sammanställs på förvaltningsövergripande nivå och analyseras 
och förbättringsområden tas fram inför nästkommande år. I den centrala 
arbetsmiljögruppen analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och 
kommunövergripande insatser tas fram vid behov.

Förslag på metoder för att följa upp och 
utvärdera

När Forum Ansvarig

I kommunens centrala arbetsmiljögrupp (CAG), 
utvärderas och följs frågor upp kring SAM och 
likabehandling och mångfald av kommungemensam 
karaktär.

Löpande 
(cirka 6 
gånger per år)

Övergrip-
ande

Personalchef 
och 
huvudskydds
-ombud

I de verksamhetsövergripande arbetsmiljögrupperna 
(VAG), utvärderas och följs frågor upp kring SAM och 
likabehandling och mångfald av förvaltningsspecifik 
karaktär.

Löpande 
(cirka 6 
gånger per år)

Förvaltni
ngen

Förvaltnings
chef och 
förvaltningen
s 
huvudskydds
-ombud.

I de lokala arbetsmiljögrupperna (LAG), utvärderas och 
följs frågor upp kring SAM och likabehandling och 
mångfald av arbetsplatsspecifik karaktär. 

Löpande Arbets-
platsen

Chef och 
lokala 
skyddsombu
d

I personalmöten kan arbetsmiljöfrågor och 
likabehandling och mångfaldsområden följas upp och 
utvärderas. Detta är ett forum för alla medarbetare att 
bli delaktiga i arbetet kring likabehandling och 
mångfald.

Löpande Arbets-
platsen

Chef

I utvecklings-/medarbetarsamtal utvärderas och följs 
det gångna året upp. I denna dialog ska trivsel, 
arbetsmiljö och likabehandling- och 

Årligen Arbets-
platsen

Chef
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mångfaldsperspektivet finnas med.

Stratsys modul SAM & LIMÅ Löpande Alla 
nivåer

Chef

Löpande uppföljning i verksamheten av undersökande 
aktiviteter/metoder, risker och åtgärder. Dokumenteras 
främst i Stratsys (andra system som används för 
dokumentation av SAM, LIMÅ är t ex KIA, Ingresso, 
treserva, webblord, platina, intranätet, office360 m.fl.)

Löpande Alla 
nivåer

Chef
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