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Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå  
– rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas ”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i ar-
betet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”  (Definition enligt AFS 
2001:1, § 2) 
 

 

Syfte 
Du som chef ska se till att dina anställda inte skadas eller blir sjuka av jobbet. Du ska 
hela tiden arbeta och planera för en bra arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
är en av de viktigaste reglerna som beskriver hur man ska arbeta steg för steg med ar-
betsmiljön. Arbetet ska planeras på ett bra sätt och de anställda ska trivas tillsammans.  
 
Här följer en förenklad tidplan för ditt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet: 
 

januari/februari  
• Följ upp statistik för sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbudsrapporte-

ring, rehabiliteringsutredningar m.m. 
• Följ upp genomförda åtgärder 
• Planera kartläggningen 
• Din dagliga tillsyn och de indikationer om problem du får från dina 

medarbetare ingår i kartläggningen.  

 
Arbetsplatsträffar  regelbundet, minst en gång/månad 
 
Uppföljning av statistik och genomförda åtgärder januari 
 
Kartläggning av arbetsmiljön  februari klart 28 februari 
 
Riskbedömning och ev. handlingsplan feb/mars klart 15 mars 
 
Åtgärder enligt handlingsplanen som kan genom- 
föras på arbetsplatsen genomförs under året 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  januari klart 28 februari 
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• Fler signalkällor:  
o enkäter och intervjuer 
o skyddsronds/arbetsmiljörondsprotokoll 
o anteckningar från arbetsplatsträffar 
o anteckningar från utvecklingssamtal 
o anteckningar från avvecklingssamtal 
o statistik över sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 
o mätningar, undersökningar och kartläggningar         

 
• Dokumentera allt du och dina medarbetare går igenom, även det 

som fungerar och därför inte behöver riskbedömas. Blankett för 
sammanställning av kartläggningen hittar du på kommunens hem-
sida under Anställd/Din anställning/Arbetsmiljö och rehabilite-
ring/Systematiskt arbetsmiljöarbete/Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Kartläggning av arbetsmiljön ska vara klar senast den 28 februari 
 

 
• Genomför en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöar-

betet 
• Använd blanketten ”Årlig uppföljning för chef”, årlig uppföljning 

för chef och medarbetare” samt ”Årlig uppföljning för chef och 
skyddsombud”.  

• Du hittar blanketterna på kommunens hemsida under Anställd/Din 
anställning/Arbetsmiljö och rehabilitering/Systematiskt arbetsmil-
jöarbete/Systematiskt arbetsmiljöarbete  

• Senast den 28 februari ska en sammanställning av föregående års 
systematiska arbetsmiljöarbete lämnas av respektive chef till för-
valtningen. Dessa bevaras och lämnas till centralarkivet.  

• Spara en kopia av den årliga uppföljningen för uppföljning näst-
kommande år.  
 

Den årliga uppföljningen ska vara klar senast den 28 februari 
 

 

februari/mars     
• De risker i arbetsmiljön som ska åtgärdas förs upp på riskbedöm-

nings- och handlingsplansblanketten med åtföljande riskbedöm-
ning. Utgå från riskbedömningsmatrisen som finns i informations-
häftet. Du hittar blanketten och informationshäfte på kommunens 
hemsida under Anställd/Din anställning/Arbetsmiljö och rehabili-
tering/Systematiskt arbetsmiljöarbete/Systematiskt arbetsmiljöar-
bete  

• De expeditionella arbetsmiljöronderna och fastighetssynerna ge-
nomförs. Kalla skyddsombud/arbetsplatsombud. Om det inte finns 
ett ombud på arbetsplatsen så kallas huvudskyddsombud.  



 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 
 
 
 

3 (4) 

 

 
 
 

• Den lokala handlingsplanen (alltså den som ni åtgärdar inom egen 
budget) lämnas till förvaltningen. Handlingsplanerna bevaras och 
lämnas till centralarkivet.  

• Behåll kopia att arbete efter.  
• De åtgärder som inte kan genomföras med lokala budgetmedel 

samlar skolintendenten in vid de expeditionella genomgångarna av 
arbetsmiljön. Skolintendenten lämnar sedan vidare till ÖSK, Hults-
freds bostäder, Serviceenheten, IT-avdelningen eller andra berörda.  
 

Riskbedömning och handlingsplan ska vara klar senast den 15 mars 
 

Som stöd vid kartläggningen finns det ett antal checklistor hos Arbetsmil-
jöverket på: http://www.av.se/ 

 

Genomförs under året 
• Åtgärda omgående de brister som kan åtgärdas med lokala bud-

getmedel 
• Genomför åtgärder enligt ev. handlingsplan 
• Du ska följa upp varje vidtagen åtgärd för kontroll om det gav en 

förbättring eller lösning på problemet 
• Vid uppföljningen ska du engagera medarbetare och skyddsombud 

så de får ge sin syn på resultatet  
• Planera nya åtgärder om problemet kvarstår. Skriv in dem i en ny 

handlingsplan  
 
 

Förändring av verksamhet   
Du ska också göra en konsekvensanalys vid förändringar i verksamheten. Använd 
samma blankett för riskbedömning och handlingsplan. Lämna originalet till förvaltning-
en. Dessa bevaras och lämnas till centralarkivet.  
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Januari 
Uppföljning statistik och 
åtgärder. Planering av 
kartläggning. 
 
Årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmil-
jöarbetet 

 Februari 
 Kartläggning av   
  arbetsmiljön  
(arbetsmiljöronder) 
 Klar 28 februari 
 
Årliga uppföljningen  
inlämnad senast 28 

 

Mars 
Riskbedömning och 
handlingsplan  
Klar 15 mars 

Kontinuerligt under året 
Uppföljning av ev. hand-
lingsplan – Förbättring eller 
problem löst? 

Riskbedömning även 
vid förändring 
Använd blankett för riskbe-
dömning 

Bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
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