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Inledning 

Denna riktlinje är utformad som ett stöd för chefer och arbetsledare i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Riktlinjen ska bidra till att tydliggöra arbetsmiljöarbetet inom Dorotea kommun. I riktlinjen beskrivs 

de grundläggande aktiviteter som främjar och skapar en tillfredställande arbetsmiljö. Riktlinjen ska 

underlätta att aktiviteter genomförs och följs upp. 

 

Övergripande mål för arbetsmiljön  
Dorotea Kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare känner trivsel och trygghet 

samt tar ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. Dorotea Kommun 

ska vara en arbetsplats som samtliga medarbetaren upplever som utvecklande och stimulerande. 

Ledarskapet ska vara tydligt och organisationen ska uppmuntra till medarbetarskap.  

Kommunen skall ständigt ge akt på risker som skapar ohälsa och målmedvetet försöka minska dessa. 

Hälsa och säkerhet är frågor som ska genomsyra hela organisationen och vara ett naturligt inslag i allt 

vi gör. 

 

Arbetsgång och aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om kontinuitet, d v s att fortlöpande och 

återkommande genomföra aktiviteter som främjar en god arbetsmiljö och förebygger ohälsa och 

olycksfall.  Det finns många former av risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren måste vara 

uppmärksam på. Fysiska risker kan exempelvis vara ensidiga och upprepande arbetsuppgifter, arbete 

med farliga ämnen, arbete med maskiner samt buller. Sociala och organisatoriska risker kan 

exempelvis vara stress, organisationsförändring, hot och våld, bristande ledarskap och kränkning. 

Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön verkar vi för att reducerar dessa risker.  

 
Figur 1. Process systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Undersöka

Riskbedöma

Åtgärda

Kontrollera 
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Nedan finns de olika stegen (undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera) i processen 

systematiskt arbetsmiljöarbete konkretiserade. Denna process ligger till grund för vårt 

arbetsmiljöarbete inom Dorotea kommun. 

Undersöka 

Det finns många faktorer som påverkar arbetssituationen både positivt och negativt. Dorotea 

kommun undersöker den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom ett antal 

aktiviteter. Våra chefer arbetar med följande aktiviteter: 

 Medarbetarenkäten undersöker och kartlägger arbetsmiljön med stort fokus på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dorotea kommun ska målmedvetet arbeta med 

analys av resultatet samt reducera risker som identifierats i medarbetarenkäten. 

Medarbetarenkäten är tillika Dorotea kommuns organisatoriska och sociala skyddsrond och 

genomförs 1 ggr/år. 

 

 Arbetsplatsträffar (APT) gör det möjligt för alla medarbetare att vara delaktiga i 

arbetsmiljöarbetet. Träffarna genomförs regelbundet (minst 6 ggr/år) och ansvarig chef är 

sammankallande för träffarna.  

 

 Medarbetarsamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare med fokus på arbetsmiljö 

och hälsa. Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att på individnivå prata arbetsmiljöfrågor, 

trivsel, samarbete och ledarskap. Medarbetarsamtalet genomförs minst 1 ggr/år. Mall för 

medarbetarsamtal finns tillgängligt i chefshandboken under dokument > medarbetarsamtal. 

 

 Skyddsrond undersöker och kartlägger den fysiska samt organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skyddsrond genomförs 1 ggr/år; i vissa verksamheter kan 

skyddsronder förekomma oftare om verksamheten kräver det. Vid skyddsronden tillämpas 

checklistor som är ett bra verktyg i detta samanhang. Checklistor finns tillgängliga i 

Chefshandboken under dokument > arbetsmiljö.  

 

 Tillbud och olyckor utreds löpande och ansvarig chef ansvarar att anmälan görs till 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan (www.anmalarbetsskada.se). En kopia av 

tillbudsrapporten (bilaga A) samt anmälan skickas till personalenheten som sammanställer 

informationen löpande. Ansvarig chef informerar medarbetaren att denne kan anmäla 

skadan till AFA-försäkringar(www.afa.se). 

 

 Rehabiliteringssamtal mellan chef och medarbetare genomförs för att undersöka och 

kartlägga behov av arbetsplatsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringssamtalet ska i den mån 

det är möjligt ske i förebyggandesyfte vid exempelvis korttidsfrånvaro. Chefer använder 

dokument Tillvägagångssätt vid sjukfall som finns i chefshandboken under dokument > 

rehabilitering.  

 

Fortsättning nästa sida > 
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 Sjukfrånvarostatistik genereras från systemet sjuk- och friskanmälan (www.previa.se). Varje 

chef har ett ansvar att sammanställa och analysera sjukfrånvaron inom sin egen verksamhet.  

Riskbedöma 

När ansvarig chef har undersökt och sammanställt riskerna på arbetsplatsen genomförs en 

riskbedömning. Bedömningen ska innefatta både fysiska samt organisatoriska och sociala risker. 

Riskbedömningen bedömer hur allvarlig en risk är och hur troligt det är att en skada inträffar. 

Utgångspunkten är att risker ska reduceras så långt det är möjligt och att allvarliga risker ska 

prioriteras. Riskerna i arbetsmiljön klassas utifrån en enkel riskklassning och förs in i bilaga B 

(Riskbedömning och handlingsplan): 

 

Låg  Försumbar eller liten risk 

Medel   

Hög  Allvarlig eller mycket allvarlig risk 

 

Arbetslivet präglas av förändringar och en framgångsfaktor i förändringsarbetet är att förutse och 

bedöma konsekvenser och risker. En väl utförd riskbedömning ger möjlighet att förbättra utfallet av 

förändringen och minska problem kopplat till den. Riskbedömning inför förändring i verksamheten 

undersöker den fysiska samt sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Förändringar som är föremål 

för riskbedömning kan vara organisationsförändring, arbetstidsförändring, personalförändring och 

ombyggnation av lokaler; skyddsombud ska vara delaktig i denna typ av riskbedömningar. Använd 

dokumentet konsekvensanalys (bilaga C). 

Åtgärda 

Risker som identifierats och bedömts förs in i en handlingsplan. Alla risker förs in i handlingsplanen 

men allvarliga risker åtgärdas omedelbart. Handlingsplanen är ett verktyg att strukturera de åtgärder 

som ska genomföras i arbetsmiljön. Handlingsplanen specificerar när åtgärden ska vara genomförd, 

vem som ansvarar för genomförandet och vem som ansvarar för uppföljningen. Ibland kan det 

saknas information för att reducera en risk och en åtgärd kan då vara att begära information från 

tillverkare eller genomföra mätning av buller. Skyddsombud ska vara delaktig vid upprättandet av 

handlingsplaner. Använd dokumentet Riskbedömning och handlingsplan (bilaga B). 

Om ansvarig chef inte kan åtgärda en brist i arbetsmiljön ska denna uppgift föras vidare till den chef 

som har rätt befogenheter.  

Kontrollera 

Åtgärder följs upp för att kontrollera att utfallet blev som det var tänkt. Ett resultat av uppföljningen 

kan vara att risken är eliminerad eller att ytterligare åtgärder bör vidtas. Ansvaret att följa upp 

handlingsplanen åligger ansvarig chef.   

En årlig sammanställning av sjukfrånvarostatistik, olycksfall och tillbud upprättas för varje 

verksamhet och ansvaret åligger ansvarig chef. Personalenheten ansvarar för den 

organisationsövergripande sammanställningen samt analysen av denna.  

Fortsättning nästa sida > 
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Varje år genomförs en kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet som säkerställer att 

organisationens arbetsmiljörutiner efterföljs. Uppföljningen sker i samverkan mellan berört 

skyddsombud och ansvarig chef. Använd dokumentet Årlig kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(bilaga F).  

 

Figur 2. Årsplanering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ansvarsfördelning 

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. De förtroendevalda politikerna är arbetsgivare och 

därmed huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Politikerna har delegerat detta ansvar till 

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

uppgiftsfördelningen även ansvarig för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Den som tilldelas 

arbetsmiljöansvar enligt Delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter (bilaga D, E) ska ha kompetens, 

befogenheter och resurser som krävs att utföra uppgiften. Om den som mottagit arbetsmiljöansvar 

inte anser sig ha kompetens, befogenheter eller resurser att utföra uppgiften ska uppgiften 

returneras till den ursprunglige personen.  

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar om det övergripande arbetsmiljöarbetet, däribland föreliggande 

arbetsmiljöpolicy, men saknar rätt att besluta i ärenden som rör den löpande verksamheten. 

Kommunfullmäktige delegerar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen är organisationens högsta instans gällande arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen 

ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga befattningshavare med 

tillräckliga befogenheter och resurser i arbetsmiljöuppgifter.  

Kommunchef 

Kommunchefen ansvarar för samtliga arbetsmiljöuppgifter som kommunstyrelsen delegerar enligt 

delegationsordningen.  

Verksamhetsansvarig 

Verksamhetsansvarig ansvarar för samtliga arbetsmiljöuppgifter som kommunchefen delegerar enligt 

delegationsordningen. 

Enhetsansvarig 

Enhetsansvarig ansvarar för samtliga arbetsmiljöuppgifter som verksamheten delegerar enligt 

delegationsordningen. 

Skyddsorganisationen 

Skyddsområden 

Dorotea kommun är uppdelat i ett antal skyddsområden. Indelningen är utformad utifrån den 

organisatoriska indelningen. Inom varje skyddsområde sker samverkan mellan chefer, skyddsombud 

och medarbetare.  

Skyddsombud 

Arbetsmiljölagen tydliggör att arbetsplatser med minst fem anställda ska utse ett skyddsombud. 

Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen som är bunden av kollektivavtal med 

arbetsgivaren. Skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren som ansvarar att det blir känt ute i 

verksamheten vem som är skyddsombud.  

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor, och bevakar arbetsmiljöfrågorna 

inom sitt skyddsområde. Skyddsombudet ska: 

 delta vid förändringar i verksamheten. 

 delta vid planering av kemikalieanvändning och andra farliga ämnen. 

 delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön. 

 vända sig till chefer gällande undersökningar i arbetsmiljön. 

Skyddskommitté 

En skyddskommitté är ett organ som samråder om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Enligt 

Arbetsmiljölagen ska kommittén alltid finnas på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. 

Skyddskommittén består av företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. 

Arbetstagarna företräds i första hand av skyddsombud. Skyddskommittén ska delta i planering och 

uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöförordningen påtalar att skyddskommittén bör 

sammanträda minst en gång var tredje månad. På lokal nivå (förvaltningsnivå) behandlar 

skyddskommittén följande frågor: 

http://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/Skyddsombud/
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 planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och 

ändrad arbetsorganisation.  

 planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. 

 arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet (dock inte individärenden). 

 följa upp tillbud, olycksrapporteringar och sjukfrånvarostatistik 

 handlingsplaner enligt 3 kap. 2a § i Arbetsmiljölagen. 

Central skyddskommitté behandlar samma frågor som de lokala skyddskommittéerna men på en 

övergripande nivå. Med övergripande nivå menas frågor som berör organisationen som helhet. 

Företagshälsovård och dess roll är en fråga som berör hela organisationen och som därav behandlas i 

den centrala skyddskommittén. Även frågor om utbildning inom arbetsmiljöarbetet behandlas i 

central skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor som av någon anledning inte kan behandlas i lokal 

skyddskommitté hanteras i den centrala skyddskommittén.  

Utbildning 

Dorotea kommun undersöker årligen behovet av utbildning inom arbetsmiljöområdet. Utbildningar 

inom arbetsmiljö är återkommande och vissa utbildningsinsatser är obligatoriska för chefer med 

arbetsmiljöansvar. Utbildningsinsatser riktas i första hand till chefer, arbetsledare, skyddsombud och 

medlemmar i skyddskommitté. Samordning av utbildning inom arbetsmiljöområdet hanteras i den 

centrala skyddskommittén. Dorotea kommun tar hjälp av företagshälsovård eller liknande aktör när 

den egna kompetensen inte är tillräcklig.  

I Dorotea kommuns stora ledningsgrupp hanteras löpande frågan om utbildning för nytillkomna 

chefer samt chefer som är på väg att rekryteras. Målsättningen är att utbilda flera chefer vid samma 

tillfälle men om det krävs kan individuella utbildningsinsatser bli aktuella.  

 

 

 

 

http://vision.se/Din-trygghet/Rattigheter/Lagar-i-arbetslivet/Arbetsmiljolagen/


   

Besöksadress Telefon E-post Postgiro Organisationsnr. 

Storgatan 42 0942 – 140 00 vx info@dorotea.se 6 50 30 – 9 212000 – 2809 
Postadress Telefax Hemsida Bankgiro 

917 81  DOROTEA 0942 – 100 81 http://www.dorotea.se 601 – 7404  

 DOROTEA KOMMUN 
 

 Personal- och löneenheten 

 

 

     

Tillbudsrapport 

 

1. När inträffade tillbudet? …….dagen den …………20…… kl…………… 

 

2. Var inträffade tillbudet?………………………………………………………………………………… 

 

3. Under vilket arbete/arbetsmoment?……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Vad inträffade vid tillbudet? …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Vad är den troliga orsaken till att tillbudet inträffade?…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Vad kunde konsekvenserna ha resulterat i? …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Vilka åtgärder behövs för att undvika att tillbudet upprepas?…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Vem ansvarar för att åtgärder vidtages? ………………………………………………………………. 

9. Vilket datum skall åtgärderna vara utförda?…………………………………………………………… 

   

 

Rapporten upprättad den …………………. 

 

Namn……………………………………. 

 

Ansvarig chef/arbetsledare informerad den …………….. 

 

Namn…………………………………………………….. 

 

Skyddsombudet tagit del den……………………………. 

 

Namn……………………………………………………. 

 

Övrig personal informerad den…………………….sign…………. 

 

 

 

A. 



 
Riskbedömning och handlingsplan, Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Dorotea Kommun  

 

Riskbedömningen omfattar följande plats/platser: 

 

Datum: 

 

Riskbedömningen genomförd av: 

 

 

Riskbedömning Handlingsplan 
Riskkällor och risker Allvarlig 

risk 
Annan 

risk 
Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning/ 

kontroll 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

B. 



   

 DOROTEA KOMMUN  

 

 

Konsekvensanalys  

Risker och Möjligheter 
samt 

förebyggande åtgärder 
vid  

planerade verksamhetsförändringar 

 

 
Aktuell verksamhet       
 
Påbörjad analys       Avslutad analys       
 
 
 
Ansvarig       
 
Facklig företrädare       
 

C 
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Blankett A 

Var kommer förändring  
att genomföras? 

Typ av förändring Berörda arbetstagare/  
grupper av arbetstagare 

Riskkällor Riskbedömning 

1                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

2                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

3                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

4                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

5                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 
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6                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

7                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

8                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

9                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 

   

10                         Ingen  Risk Allvarlig 
 risk  risk 
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Blankett B 

Risk  
nr 

Åtgärd Ansvarig 
Namn/funktion 

Klart 
Datum 

Uppföljning 
Datum 

Resultat Ev. ny åtgärd Ansvarig 
Namn/funktion 

Färdig 
Datum 

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
 

    
 

                  

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
 

    
 

                  

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
 

    
 

                  

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
 

    
 

                  

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
 

    
 

                  

                            Tillräcklig Ej tillräcklig 
 åtgärd åtgärd 
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Möjligheter 

Var kommer förändring att ske? Typ av förändring Berörda arbetstagare Möjligheter 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 



 

Delegationsordning 

för 

arbetsmiljöuppgifter 

 

 

 

Dorotea Kommun 

 

 

 

KS 2015-05-19, § 23  

D. 



Uppgiftsfördelning Arbetsmiljö 

Den beskrivning av arbetsmiljöuppgifter som nedan redovisas omfattar fyra ansvarsområden. 

Nivå 1 Kommunstyrelsen 

Nivå 2 Kommunchef 

Nivå 3 Verksamhetsansvarig 

Nivå 4 Enhetsansvarig 

 

Nivå 1 Arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen  

 Ansvara för att organisering av arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och 

kontroll inom styrelsens verksamhetsområde 

 Se att verksamheten systematiskt planeras, leds och kontrolleras på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och de skrifter som har meddelats med 

stöd av lagen samt Dorotea kommuns rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Se till att alla åtgärder som behövs vidtas för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och 

olycksfall 

 Se till att det inom styrelsens verksamhetsområde finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

 Svara för att den företagshälsovård finns att tillgå som förhållandena inom styrelsens 

verksamhetsområde kräver  

 Ansvara för att delegationsordningen inom styrelsens verksamhetsområde klart visar vem i 

organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga 

 Ansvara för att verksamhets- och enhetsansvariga får den utbildning, resurser och befogenheter 

som krävs för att leda arbetsmiljöarbetet i organisationen 

 Se till att brister inom arbetsmiljöområdet åtgärdas enligt givna delegationer eller att frågan 

returneras till den som givit delegationen 

 Ansvara för att ålägganden inom delegationsnivå 2, 3 och 4 efterföljs  

Nivå 2 Arbetsmiljöuppgifter Kommunchef 

 Ansvara för samtliga arbetsmiljöuppgifter som kommunstyrelsen delegerar med rätt till 

vidaredelegation till nivå 3 

Nivå 3 Arbetsmiljöuppgifter Verksamhetsansvarig 

 Ansvara för samtliga arbetsmiljöuppgifter som kommunchefen delegerar med rätt till 

vidaredelegation till nivå 4 

Nivå 4 Arbetsmiljöuppgifter Enhetsansvarig 

 Ansvara för samtliga arbetsmiljöuppgifter som verksamhetsansvarig delegerar med rätt till 

vidaredelegation till övrig personal 



 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

Arbetsmiljöuppgifterna skall delegeras så att uppgifterna placeras på den nivå/person i 

organisationen som har den bästa kännedomen om verksamheten och möjligheten att så snabbt som 

möjligt påverka arbetsmiljön på arbetsstället.  

Uppgifterna delegeras från kommunstyrelsen till kommunchefen som i sin tur delegerar till 

verksamhetsansvariga som i sin tur delegerar till enhetsansvariga. Som framgår av nedanstående 

fördelning ligger delar av arbetsmiljöansvaret kvar på flera nivåer beroende på kommunens platta 

organisationsstruktur. 

Delegationen görs skriftligen. Om den som mottagit delegationen inte kan fullfölja sitt uppdrag skall 

uppgiften returneras till den som meddelat delegationen. Arbetsmiljöansvaret följer med 

verksamhetsansvaret och förutsätter att man har godtagbara skäl för returnering av ansvaret. 

K=kommunchef V=verksamhetsansvarig E=enhetsansvarig 

Arbetsmiljöuppgifter K V E Kommentar 

Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande 
och kontroll inom ditt verksamhetsområde 

X X X  

Se till att chefer och arbetsledare får introduktion om sitt 
arbetsmiljöansvar och att de får erfoderlig kunskap och utbildning 
inom området 

X X   

Regelbundet undersöka arbetsförhållanden inom ditt 
verksamhetsområde 

X X X  

Regelbundet och vid förändringar i verksamheten undersöka 
riskerna för ohälsa och olycksfall inom ditt verksamhetsområde 

X X X  

Genomföra skyddsrond minst en gång per år inom ditt 
verksamhetsområde 

X X X  

Regelbundet kontrollera att vidtagna arbetsmiljöåtgärder har fått 
avsett resultat 

X X X  

Se till att anförtrodda uppgifter utförs enligt gällande lagregler, 
arbetsmiljöverkets föreskrifter och förelägganden och våra interna 
arbetsmiljöföreskrifter 

X X X Se Chefshandboken 

Beakta arbetsmiljöaspekter inför beslut angående verksamhetens 
utformning, särskilt beträffande personal- och organisationsfrågor 

X X X  

Se till att medarbetare vid nyanställning och fortlöpande får den 
information och de instruktioner som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall 

X X X  

Uppmuntra och engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet X X X  

Se till att lokala skyddsföreskrifter upprättas och hålls aktuella X X   

Omgående åtgärda akuta brister i arbetsmiljön X X X  

Omgående möta konflikter och relationsproblem på arbetsplatsen X X X  

Se till att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och 
tillbud 

X   Se Chefshandboken 

Omedelbart anmäla allvarlig olycka till Arbetsmiljöverket X X X  

Tydliggöra vilka arbetsmiljöuppgifter som fördelas på underställd 
personal 

X X X  



Se till att det finns ersättare för dig med tillräcklig kompetens som 
kan agera i akuta frågor 

X X X  

Returnera arbetsmiljöuppgifter som inte kunnat utföras på grund 
av bristande resurser eller befogenheter 

X X X  

Genomföra årlig revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom verksamhetsområdet 

X X X  

 

Befogenheter 

Den person som mottagit delegering av arbetsmiljöansvar har befogenheter att utföra de 

arbetsmiljöuppgifter som ingår i uppdraget 

Resurser 

Den person som mottagit delegering av arbetsmiljöansvar har befogenheter att utföra de 

arbetsmiljöuppgifter som ingår i uppdraget inom ramen för sin årliga budget. Om ytterligare medel 

krävs ska framställan om detta göras till den person som meddelat delegationen. 
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Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunstyrelsen har 2015-05-19 fastställt fördelning av arbetsmiljö som följer av 

arbetsmiljölagen och föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppgiftsfördelningen framgår av bilaga. Arbetsmiljöuppgifterna delegeras så att 

uppgifterna placeras på den nivå/person i organisationen som har den bästa 

kännedomen om verksamheten och möjligheten att så snabbt som möjligt påverka 

arbetsmiljön på arbetsstället.  

 

Uppgifterna delegeras från kommunstyrelsen till kommunchefen som i sin tur 

delegerar hela eller delar av uppgifterna till verksamhetsansvariga som i sin tur 

delegerar till enhetsansvariga. Som framgår av uppgiftsfördelningen ligger delar av 

arbetsmiljöuppgifterna kvar på flera nivåer beroende på kommunens platta 

organisationsstruktur. 

 

Delegationen görs skriftligen. Om den som mottagit delegationen inte kan fullfölja 

sitt uppdrag skall uppgiften returneras till den som meddelat delegationen. 

Arbetsmiljöuppgifterna följer med verksamhetsansvaret och förutsätter att man har 

godtagbara skäl för returnering av uppgiften. 

 

Vidaredelegering 

Härmed vidaredelegerar jag i egenskap av chef eller verksamhetsansvarig de 

uppgifter som enligt arbetsmiljölagern och föreskrifterna för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ligger inom ditt ansvarsområde. Uppgifterna framgår av bif matris. 

 

Datum  

 

 

------------------------------------------------- 

Underskrift av delegat 

 

-------------------------------------------------- 

Befattning 

 

Härmed bekräftas mottagandet av uppgifter som enligt arbetsmiljölagern och 

föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger inom mitt ansvarsområde. 

 

Datum  

 

 

------------------------------------------------- 

Underskrift av mottagare av delegationen 

 

-------------------------------------------------- 

Befattning 

Du bemyndigas att i din tur vidaredelegera hela eller delar av dina arbetsmiljö-

uppgifter inom ansvarsområdet. 

E

.  



 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Dorotea kommun 

 

Datum: 

 

Arbetsplats: 

 

Deltagare 

 

 

Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 

Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 

      

Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd och aktuell.       

Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för minst följande 
aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 Säkerställa samverkan 

 Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet 

 Säkerställa att chefer och arbetstagare har tillräckliga 
kunskaper och tillräcklig kompetens 

 Undersöka arbetsmiljön 

 Göra riskbedömningar och genomföra åtgärder 

 Rapportera och utreda tillbud och olyckor 

 Ta fram handlingsplaner 

 Göra årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

      

Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad. 
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell 

      

De som har uppgifter att utföra i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har: 

 Kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om 
arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, 
kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) 

 Tid att utföra sina uppgifter 

 Andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina 
uppgifter 

      

 

 

 

      

F. 



 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Dorotea kommun 

 

Chefer, skyddsombud och arbetstagare har de kunskaper som 
krävs 

 om arbetsmiljölagstiftningen, 

 om risker som förekommer i arbetet samt 

 om hur man ska arbeta på ett säkert sätt 

Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra rutiner, 
genom att 

 gå skyddsronder  

 genomföra medarbetarsamtal  

 genomföra bullermätningar  

 undersöka arbetet med maskiner 

 undersöka ergonomiska faktorer 

      

Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker 
som finns i verksamheten och som beskriver om risken är 
allvarlig eller inte. 

      

Vi åtgärdar de risker som framkommer.        

Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade 
riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär 
och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. 

      

För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och som vi 
inte har kunnat genomföra med en gång har vi upprättat 
dokumenterade handlingsplaner som tar upp vad som ska göras, 
vem som ska göra det och när det ska vara klart. 

      

Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått 
önskad effekt. 

      

Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i 
verksamheten. 

      

Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud & olycksfall har 
inträffat. 

      

Vi har beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förebygga att ett tillbud eller en olycka ska hända igen. 

      

 

 
      



 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Dorotea kommun 

 

Vi har återkopplat resultatet av utredningar av tillbud och 
olyckor och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda 
arbetstagare. 

Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.        

Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när det 
behövs till exempel för vissa utbildningar, undersökningar och 
rehabiliteringsärenden.  

      

Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till 
Arbetsmiljöverket. 

      

Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och annan 
lagstiftning som vi omfattas av inom arbetsmiljöområdet. 

      

 
Den årliga uppföljningen är generell för Dorotea kommun och kompletteras med arbetsplatsspecifika frågor.   
 
Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur vi under det gångna året arbetat med 
arbetsmiljöfrågorna. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen kan leda till att det 
behövs göras förbättringar av arbetssättet, den årliga uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år. 
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