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Arbetsmiljö – lokalt arbete 

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvaret för att det vidtas 

konkreta åtgärder för att uppnå fastställda mål. 
 

Konsekvensbedömningar 

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att 

drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. De risker som kan förekomma ska regelbundet kartläggas. Vid MBL-

förhandlingar angående arbetstider, bemanning och arbetsorganisation ska konsekvenserna av förändringar ana-

lyseras och ingå som ett naturligt led i förhandlingsprocessen. Det är av gemensamt intresse för parterna att i 

samförstånd söka lösa de frågor som uppstår. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsgivaren ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarenska tillsammans med den lokala arbets-

tagarparten följa upp och utvärdera arbetet minst en gång per år. 

Formerna för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till utformas efter de lokala förutsättningarna och efter samverkan 

med den lokala fackliga organisationen. 

 

Förbundsparterna är överens om att rekommendera följande arbetsordning: 

1. Regelbunden partsgemensam genomgång där arbetsmiljömål 

    fastställs och arbetsmiljöfrågor listas 

2. Prioritering av arbetsmiljöfrågor 

3. Genomförande av eventuella åtgärder 

4. Uppföljning och utvärdering minst en gång per år 

5. Ny partsgemensam genomgång med uppdatering av prioriteringslista 

 

För att åstadkomma ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete ska parterna då behov föreligger uppdatera listan 

med prioriterade åtgärder. I syfte att få till stånd ett konstruktivt arbete där konkreta åtgärder genomförs är det 

lämpligt att fokusera på ett fåtal frågor som blir grundligt genomlysta och effektivt åtgärdade. 
 

Rehabilitering 

Det är viktigt att åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering sätts in så tidigt som möjligt.  

 

Den anställdes arbetsplats eller driftsenhet ska undersökas för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att den 

anställde ska kunna återgå till sitt arbete. Om det inte är möjligt för den anställde att återgå till sina gamla arbets-

uppgifter, ska arbetsgivaren inrikta undersökningen på arbetsuppgifter inom annan del av företaget eller inom 

andra driftsenheter. 

 

Arbetet med rehabilitering sker i samverkan mellan de lokala parterna, försäkringskassan, företagshälsovården 

och den anställde. För att uppnå goda resultat i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet är den enskilde 

skyldig att aktivt medverka. 

 

Företagshälsovård 
För att ett långsiktigt, framgångsrikt och förebyggande arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas krävs att det inom 

företaget finns tillgång till kunskap inom följande områden: 

- Belastningsergonomi 

- Branschspecifik teknisk kompetens 

- Psykosocial kompetens  

- Medicinsk kompetens gällande arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall 

- Fysiska påverkansfaktorer 

- Psykiska påverkansfaktorer 

- Rehabilitering 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med före-

tagshälsovård avses en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska sär-

skilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera och 

beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.  

 

Saknar företaget egen kompetens inom nämnda områden ska dessa upphandlas i form av företagshälsovård eller 

motsvarande på orten. Det är angeläget att den lokala arbetstagarorganisationen får möjlighet att delta vid upp-

handling av företagshälsovård och vid uppdragets utformning. 

ARBETSMILJÖ 
 

Utbildning av chefer och skyddsombud 

God utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer, skyddsombud och anställda med uppgifter och funktioner som på-

verkar arbetsvillkoren är en nödvändig förutsättning för all verksamhet. Dessa liksom exempelvis ledamöter i 

skyddskommittéer ska beredas tillfälle att genomgå grundutbildningarna BAM och SAM samt vidareutbildning. 

I syfte att uppnå goda förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöfrågor bör det eftersträvas att skyddsombud och 

chefer gemensamt genomgår utbildningarna. 

Utbildningarna ska förläggas till ordinarie arbetstid och bekostas av arbetsgivaren. Har utbildningen på arbetsgi-

varens begäranförlagts utanför ordinarie arbetstid ska utöver ordinarie lön även övertidsersättning utges. 

 

I grundutbildningarna för skyddsombud ska de av Prevent framtagna partsgemensamma studiematerialen “Bättre 

arbetsmiljö” och “Systematiskt arbetsmiljöarbete” (40 timmar vardera) eller motsvarande av parterna godkänt 

material användas. Utbildningen bör genomföras inom tre månader efter det att arbetsgivaren underrättats om det 

fackliga uppdraget. Skyddsombud ska dock ha erhållit utbildningen senast tolv månader efter det att arbetsgiva-

ren underrättats om det fackliga uppdraget. 
 

Introduktion 

Det är arbetsgivarens uppgift att genom introduktion/utbildning se till att alla anställda har kunskap om risker i 

det egna arbetet. Arbetsgivaren ska genom ett systematiskt arbete säkerställa att de anställda får kunskap om de 

åtgärder som vidtagits för att förebygga risker i det egna arbetet. Berörda arbetstagare ska ges möjlighet att få 

introduktion/utbildning i arbetsmiljöfrågor under arbetstid. 

 

De lokala parterna ska gemensamt utforma introduktionen efter förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen. 

Vid introduktion av nyanställda ska risker i den aktuella verksamheten särskilt belysas. Introduktionen ska ges så 

snart som möjligt efter påbörjad anställning. Vid introduktionen ska den lokala fackliga organisationen ges till-

fälle att lämna information. Om inte lokal överenskommelse om annat träffas, kan det av Prevent framtagna 

partsgemensamma verktyget Aril med fördel användas. 

  

När arbetsuppgifter, arbetsutrustning och arbetsmetoder förändras samt vid längre frånvaro från arbetsuppgif-

terna ska berörda arbetstagare ges möjlighet att komplettera kunskaperna. 
 

Rådet för arbetsmiljö-, kollektivavtals- och arbetstidsfrågor (AKA-rådet) 

I syfte att förstärka de lokala parternas samarbete i arbetsmiljöfrågor inrättas ett särskilt råd för behandling av bl 

a arbetsmiljöfrågor; Rådet för arbetsmiljö-, kollektivavtals- och arbetstidsfrågor (AKA-rådet). 

 

I de fall då de lokala parterna inte är överens i viss fråga kan endera parten hänskjuta frågan till AKA-rådet. Att 

en fråga hänskjuts till AKA-rådet hindrar inte att övriga processer/förhandlingar fortgår.  
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