
 

Policy och riktlinje för  

arbetsmiljöarbetet 
 

 

 

 

Robertsfors kommuns värdegrund:  

Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer 

och platser. 

Robertsfors kommuns värdegrund är ett gemensamt förhållningssätt kring hur kommunens 

uppdrag ska utföras. Detta dokument ska förtydliga vad värdegrunden innebär när det gäller 

arbetsmiljöarbetet, vad det består av och hur vi ska uppnå policyns intentioner.  
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Utgångspunkter 

En god arbetsmiljö i en hållbar organisation med friska medarbetare ger effekter i form av hög kvalitet, 

effektivitet mot kunderna samt ökade möjligheter att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetare. 

God hälsa och arbetsmiljö kräver gemensam helhetssyn, ledningsförankring, långsiktighet och 

uthållighet. Varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens, vilket innebär att alla frågor på 

något sätt berör vår gemensamma arbetsmiljö.   

Chefer och medarbetare på alla nivåer ska verka för att arbetsmiljöpolicyn förverkligas när arbetet 

planeras och utförs.  

Definition av begreppet arbetsmiljö: Begreppet arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på 

biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen 

eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen.  

Arbetsmiljöpolicy  

Gällande lagstiftning; Arbetsmiljölagen (AML 1997:1160), Arbetsmiljöförordningen (AMF 1977:1166) 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska ses som ett minimikrav och strävan ska hela tiden vara en 

förbättrad arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. 

Robertsfors kommun ska vara en arbetsgivare där samtliga medarbetare känner trivsel och trygghet 
samt tar ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. En arbetsplats som 
samtliga medarbetare upplever som utvecklande och stimulerande. 
 
Ledarskapet ska vara tydligt och organisationen ska uppmuntra till delaktighet och ge utrymme för god 
samverkan enligt Arbetsmiljölagen och Robertsfors kommuns Samverkansavtal (finns på 
personalwebben).  
 
Kommunen ska 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 all 
verksamhet. 

 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har huvudansvar för att kommunen följer Arbetsmiljölagen i alla sina delar. 

Arbetsmiljöuppgifterna är från Kommunstyrelsen fördelade vidare ut i organisationen. Ansvar, 

befogenheter och kompetens ska klart definieras. Den som har arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig 

ska ha de kunskaper, resurser och befogenheter som krävs för att klara uppdraget. Fördelningen av 

arbetsmiljöuppgifter ska vara skriftlig och ges av överordnad chef. Blankett för fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter finns på chefswebben. 

Förvaltningschefen ska se till att kartläggningar och riskbedömningar av den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön inom förvaltningens verksamheter genomförs. En sammanställning ska årligen 

rapporteras till Kommunstyrelse och centrala samverkansgruppen (CSG), tillsammans med en årlig 

rapportering över olyckor, tillbud, sjukfrånvaro och personalomsättning. 
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Chefens roll  

I kommunens verksamheter har chefer ansvaret för arbetsmiljön. Detta genom att vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samt i övrigt skapa en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöarbetet ska vara en del i det vardagliga arbetet och ska genomföras i samverkan med 

skyddsombud och medarbetare. 

Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända. Robertsfors kommuns 

chefer svarar för att ansvar och befogenheter förs ut i verksamheten på ett sätt som gör att 

arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.  

Skyddsombudens roll  

Skyddsombuden är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska tillsammans med chef 

arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall. På alla arbetsplatser med minst fem medarbetare ska 

ett skyddsombud utses. De fackliga organisationerna ansvarar tillsammans för att utse ett 

skyddsombud och för att meddela arbetsgivaren vem som blivit vald. Skyddsombudet ska följa 

utvecklingen och bevaka arbetsmiljön, men har inte ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska delta 

vid planering av frågor som rör arbetsmiljön och deltar i samverkansgrupperna under punkten 

arbetsmiljö (se mer om detta i samverkansavtalet som finns på personalwebben). Om det inte finns 

något skyddsombud på arbetsplatsen ska chef kontakta huvudskyddsombudet.  

Medarbetarnas roll  

Allt arbetsmiljöarbete i Robertsfors kommun ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och 

medarbetare.  

Medarbetarna ansvarar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de rutiner och instruktioner 

som finns för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt. Medarbetarna ska också vara observanta på 

risker i arbetsmiljön, medverka till att undanröja dem och rapportera tillbud eller olyckor till sin chef 

via stödsystemet: Arbetsmiljöverktyget https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/App/.  

Varje medarbetare ska även ta ett personligt ansvar för sin hälsa och bidra till en god stämning och 

trivsel på arbetsplatsen.  

Personalfunktionen och företagshälsans roll  

Personalfunktionen samordnar det strategiska arbetsmiljöarbetet och ansvarar för att ge 

organisationens chefer ett konsultativt stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården är en 

oberoende expertresurs i arbetsmiljöarbetet och det förebyggande hälsoarbetet, som vid behov 

kan anlitas.  

  

https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/App/
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Förebyggande arbetsmiljöarbete  

Förebyggande arbetsmiljöarbete innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp 

risker för att förebygga ohälsa. En viktig fråga för kommunen som arbetsgivare är att säkerställa att 

alla arbetsplatser  bedriver ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som en naturligt integrerad del i 

verksamheten. 

Förutsättningen för det hälsofrämjande arbetet är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för 

att behålla och utveckla friskfaktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv. Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete ska bedrivas på alla nivåer i hela organisationen, det vill säga på organisations-, 

grupp-och individnivå.  

Diskriminering och kränkande särbehandling  

Alla medarbetare ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. Robertsfors kommun som 

arbetsgivare accepterar inte att det förekommer någon form av kränkande särbehandling, sexuella 

trakasserier, trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna eller repressalier inom kommunens 

arbetsplatser och verksamheter. Alla medarbetare har rätt till att bli respektfullt bemötta, sedda, 

hörda och vara medskapande. 

Likabehandling och nolltolerans avseende diskriminering och trakasserier är ett ovillkorligt krav. Ett 

aktivt arbetsmiljöarbete ska bedrivas som förebygger, bemöter och följer upp kränkande 

särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön. Frågorna ska alltid ses som 

en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i arbetet finns på chefswebben; Policy och 

åtgärdsprogram mot kränkande särbehandling samt Riktlinje-handlingsplan sexuella trakasserier.  

Våld och hot om våld  

Alla medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö. I Robertsfors kommun ska ett aktivt arbetsmiljöarbete 

bedrivas som förebygger, bemöter och följer upp våld och hot i arbetsmiljön. Frågor som rör våld eller 

hot om våld ska alltid ses som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i arbetet med 

att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot om våld i arbetsmiljön finns på chefswebben Riktlinje 

Hot och Våld. 

Alkohol och droger  

Alla medarbetare ska känna sig trygga och väl bemötta i sin arbetsmiljö och kommunens medborgare 
ska få ett professionellt bemötande. En förutsättning för detta är att alla anställda ska vara nyktra och 
drogfria på arbetsplatsen. Chef ska ombesörja att gällande regler avseende alkohol och droger är väl 
kända hos samtliga medarbetare. Som stöd för chef finns Alkohol- och Drogpolicy inklusive Riktlinje på 
chefswebben. 

Tillbud och arbetsskador  

Tillbud och arbetsskador ska anmälas till försäkringskassan och i vissa fall till arbetsmiljöverket. Rutin 

för tillbud och arbetsskador finns på chefswebben. Statistiken ska sammanställas och rapporteras 

årligen i verksamhetens arbetsmiljörapport. 
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Samverkan och medbestämmande 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare i enlighet med 

arbetsmiljölagen. Robertsfors kommuns samverkansavtal (finns på personalwebben) ger 

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

utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Utformningen av arbetsmiljöarbetet är en uppgift inom 

ramen för samverkanssystemet där samverkan i praktiken är en förutsättning för att 

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

behandlas av de som är direkt berörda i sitt arbete.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs löpande i det dagliga arbetet. Kommunens chefer leder det 
i samverkan med medarbetarna.  
 
Målet med arbetsmiljöarbetet är att arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla medarbetare i 
Robertsfors kommun. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete.  
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskriver hur processen går 
till och där åläggs arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, en skyldighet att 
kontinuerligt undersöka arbetsmiljön, göra riskbedömningar, åtgärda eventuella risker samt följa upp 
dessa. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt och görs av chef och skyddsombud tillsammans. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar såväl den fysiska arbetsmiljön som den sociala. I 
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) lyfter Arbetsmiljöverket fram 
förhållanden som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  
 

I  chefens arbetsmiljöuppgifter ingår, förutom det dagliga arbetsmiljöarbetet:  

 Regelbundet ha arbetsplatsträffar där arbetsmiljö är en obligatorisk punkt  

 Samarbeta med skyddsombud och fackliga organisationer  

 Genomföra skyddsrond och egenkontroll av brandskydd i verksamhetens lokaler. Protokoll 

och handlingsplan för skyddsrond finns i Arbetsmiljöverktyget 

https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/Default.aspx?url=%2fdashboard.aspx 

 Se till att riskbedömning sker innan förändringar, som inte utgör en del av den dagliga löpande 

verksamheten, genomförs. Mall för Riskbedömning och handlingsplan finns på chefswebben 

 Följa upp arbetsskador och tillbud, samt vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas  

 Årligen genomföra medarbetarsamtal där bland annat medarbetarens arbetsmiljö diskuteras  

 Analysera och följa upp medarbetarenkätens resultat  

 Aktivt verka för en arbetsplats där det ska vara enkelt för medarbetarna att vara delaktiga  

 Informera medarbetarna om kommunens policys, rutiner och riktlinjer vad gäller 

arbetsmiljöområdet  

 Nogsamt följa upp såväl lång- som korttidsfrånvaro  

 Tillsammans med skyddsombud årligen sammanställa underlag för Arbetsmiljörapport, mall 

finns på chefswebben  

https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/Default.aspx?url=%2fdashboard.aspx
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Medarbetarna har en skyldighet att:  

 Aktivt delta i de samverkansformer som finns enligt Robertsfors kommuns samverkansavtal 

(finns på personalwebben) 

 Rapportera tillbud och arbetsskador i Arbetsmiljöverktyget 
https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/App/ 

 Lyfta eventuella risker eller problem gällande arbetsmiljön med chef  

 Följa de rutiner, riktlinjer, regler och instruktioner som finns på arbetsplatsen samt använda 
de hjälpmedel som erbjuds  

 

Rehabilitering 

Rehabilitering innebär att man med tidiga och samordnade insatser arbetar för att den sjuke 

medarbetaren ska kunna återgå i ordinarie arbete. Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att 

medarbetare som drabbats av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada ska få ta del av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering omfattar de åtgärder som behövs, 

utöver medicinsk rehabilitering, för att arbetstagaren så fort som möjligt ska kunna återgå i arbete.  

Personalansvarig chef ska vid hel eller partiell sjukfrånvaro undersöka medarbetarens behov av 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder och så tidigt som möjligt påbörja arbetet. Till hjälp i det 

arbetet finns Personalfunktionen och Robertsforshälsan. Rehabiliteringsarbetet ska fortlöpande 

dokumenteras i stödsystemet Win-Las. Den sjukskrivne medarbetaren har skyldighet att delta i sin 

rehabilitering. Rehabiliteringsarbetet förtydligas i Robertsfors kommuns Rehabiliteringspolicy som 

finns på chefswebben.  

 

https://robertsfors.arbetsmiljoverktyget.se/App/

