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1. INLEDNING. 

Kommunen arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Målet är att skapa en fysiskt, psykiskt, 
socialt och organisatoriskt sund och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare, där risker 
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  
Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Genom fördelade 
arbetsmiljöuppgifter samordnar och driver chefer det löpande arbetsmiljöarbetet genom 
samverkan och delaktighet från medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud.  
Kommunens vision och mål med tillhörande värdeord är en del i arbetsmiljöarbetet och 
bidrar till att skapa goda förutsättningar för den fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Ett gott arbetsmiljöarbetet är även en framgångsfaktor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

2. ARBETSMILJÖ- OCH HÄLSOSTRATEGI. 

Arbetsmiljö- och hälsostrategin i samverkan med personalpolicy jämställs med 
arbetsmiljöpolicy enligt arbetsmiljölagen § 5 i AFS 2001:1 och som beskriver de 
övergripande målen för kommunens arbetsmiljöarbete.  
Strategin tas fram i samverkan mellan arbetsgivarparten och arbetstagarparten och är 
kommunens styrande och vägledande dokument för arbetsmiljöarbetet tillsammans med 
gällande lagstiftning för arbetsmiljön. Vid antagande av strategi samt vid behov görs 
översyn av underliggande riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet.  

2.1 Omfattning. 
Arbetsmiljö- och hälsostrategin antas av kommunstyrelsen och omfattar samtliga nämnder, 
förvaltningar och medarbetare inom Örnsköldsviks kommun. 

2.2 Utgångspunkter. 
Arbetsmiljö och hälsostrategi har tagits fram utifrån följande utgångspunkter: 

• lagstiftning tillhörande arbetsmiljöområdet1 
• personalpolicy med tillhörande strategier 
• dialogdag samverkansrådet 2018. 
• samverkansavtal 
• rutiner, riktlinjer tillhörande arbetsmiljö, hälsa samt rehabilitering 
• gällande system för tillbud och arbetskador samt rehabilitering 
• avtal för företagshälsovård 
• projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. 

                                              
1 Arbetsmiljöförordning, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, gällande föreskrifter från arbetsmiljöverket (AFS) samt 
Diskrimineringslagen  
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• samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Försäkringskassan 

2.3 Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet. 
Huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (AML). 
Arbetsgivaren ska vidta alla förebyggande åtgärder som behövs för att förhindra att 
medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.  
Genom att fördela arbetsmiljöuppgifterna till arbetsgivarens företrädare från högsta nivå i 
organisationen och nedåt, ges förutsättningar att utöva kontroll av arbetsmiljöarbetet och 
möjlighet att genomföra förbättringar. Inom kommunen räknas nämnd/styrelse som högsta 
ansvarsnivå i organisationen. Arbetsmiljöuppgifter fördelas enligt nedanstående: 

• nämnd till 
• förvaltningschef, skolchef till 
• verksamhets-, avdelnings-, områdeschef eller motsvarande till 
• enhetschef, rektor, arbetsledare till 
• enskilda medarbetare utifrån specifika behov. 

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god och säker 
arbetsmiljö. Genom samverkan, medverkan och delaktighet stärks arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen genom att:  

• chef: leder och fördelar arbetet genom sitt arbetsmiljö-, verksamhets-, och 
ekonomiansvar samt samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet. 

• skyddsombud: företräder medarbetarna och ska medverka, samverka och 
uppmärksamma/påtala risker i arbetsmiljön för arbetsplatsen som helhet.  

• medarbetare: är delaktiga i att skapa en god arbetsmiljö genom att medverka, 
samverka och ta ansvar för verksamhets- och arbetsmiljöfrågor samt att följa givna 
föreskrifter, rutiner samt påtala risker. 

2.4 Definitioner för arbetsmiljö och hälsa. 
Arbetsmiljö är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en sammanfattande benämning på 
biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i 
arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen. 
EU:s ramdirektiv2  för arbetsmiljö beskriver en modern inställning som innebär att hänsyn 
tas både till teknisk säkerhet och allmänt förebyggande av ohälsa.  
Uttrycket "hälsa" i samband med arbete innebär inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
nedsatt arbetsförmåga, det omfattar också de fysiska och psykiska faktorer som påverkar 
hälsan och som har direkt samband med säkerhet och yrkeshygieniska förhållanden3 i 
arbetet. 

                                              
2 I enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 155.  
3 Med yrkeshygieniska förhållanden avses Arbetsmiljöverkets föreskrifter som AFS 2018:1 Hygienska gränsvärden,  
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3. MÅL FÖR ARBETSMILJÖARBETET. 

3.1  En god och säker arbetsmiljö. 
Medarbetare inom Örnköldsviks kommun ska ha kunskap om mål för arbetsmiljöarbetet. 

Organisation, uppdrag och mål för verksamheten ska vara tydliga. Den organisatoriska 
arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och 
styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter 
samt krav, resurser och ansvar. 

Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön skapas i verksamheten och bidrar till 
arbetssätt och metoder för en god och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska ge medarbetarna 
möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att medarbetarna känner 
till dem. 

På arbetsplatsen ska verksamhetens mål, innehåll och arbetsmetoder utformas tillsammans 
med medarbetarna för att skapa ett hållbart arbetsliv.  

Inriktning Arbetsätt Ansvar och samverkan 

Kommunens medarbetare och 
ledare ska ha kunskap om 
målen i kommunens 
arbetsmiljö och hälsostrategi.  

Kommunicera och 
implementera kommunens 
strategi för arbetsmiljö och 
hälsa på alla nivåer. 

Personalavdelning.  
Förvaltning. 
Samverkansråd  
Chef 

På kommunens arbetsplatser 
ska verksamhetens mål, 
arbetsinnehåll och arbets-
metoder vara tydliga och 
kända.  

Att tillsammans genom dialog, 
delaktighet och samverkan 
utforma mål som bidrar till en 
god och säker arbetsmiljö för 
alla på arbetsplatsen.  

Chef. 
Skyddsombud. 
Medarbetare. 

3.1.1 Uppföljning  
Arbetsmiljö- och hälsostrategin utvärderas årligen av personalavdelningen. 
Framtagna mål och åtgärder för arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras och följas upp i 
verksamheten. 
 
 
 
 

                                              
AFS 2018:2 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:4 smittrisker samt 2018:7 Gravida och ammande arbetstagare. 
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3.2  Systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Örnsköldsviks kommun ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön för att förebygga risker. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att kraven i arbetsmiljölag, 
arbetsmiljöförordning och föreskrifter uppfylls.  
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan illustreras som ett hjul 
där samverkan är navet genom att: 

• undersöka och bedöma fysiska, organisatoriska och sociala 
risker i verksamheten  

• rapportera, förebygga och utreda tillbud och arbetskador 

• genomföra åtgärder för att utveckla och förbättra 
arbetsmiljöförhållanden 

• följa upp genomförda åtgärder. 
Förutsättningar för arbetsmiljöarbetet stärks och utvecklas genom samverkan på 
arbetsplatsen. 

Inriktning Arbetsätt Ansvar och samverkan 

Kommunens chefer ska 
arbeta systematisk med 
arbetsmiljön. 

Utforma ett årshjul för årlig 
undersökning, kontroll och 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Personalavdelning. 
Förvaltning. 
Samverkansråd 
Chef. 

På kommunens 
arbetsplatser ska det finnas 
kunskap för att minska 
risker för ohälsa, 
arbetsrelaterade olycksfall 
och sjukdom.  

Utbildningsinsatser för det 
förebyggande arbetsmiljöarbete 
samt kunskap om rapportering 
och hantering i gällande system 
för tillbud och arbetskador. 

Personalavdelning. 
Chef. 
Skyddsombud. 
Medarbetare 
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3.2.1 Uppföljning  
Tillbud och arbetsskador rapporteras av medarbetare i gällande system och utreds samt följs 
upp i verksamheten4 av chef.  
Andelen tillbudsrapporteringar ska öka jmf medföregående år i syfte att förebygga risker i 
arbetsmiljön. 

  

                                              
4 Uppföljning och dialog kring risker i arbetsmiljön ska ske kontinuerligt under året, vid inträffade händelser samt 
årligen enligt SAM. 
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3.3. Arbetsmiljö och hälsa. 
Sjukfrånvaron i Örnsköldsviks kommun ska uppgå till högst 5 % av den arbetade tiden.  

Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande 
åtgärder där risk- och friskfaktorer identifieras, det innebär att: 

• hälsofrämjande åtgärder ökar förutsättningarna för den individuella samt gruppens hälsa 
och mående 

• förebyggande åtgärder minskar risker för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall på 
arbetsplatsen 

• rehabiliterande åtgärder bidrar till att återfå arbetsförmåga till arbete oavsett orsak till 
ohälsa.   

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet utformas tillsammans på arbetsplatsen, genom delaktighet och 
samverkan bidrar det till ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare och blivande 
medarbetare. 

Inriktning Arbetsätt Ansvar och samverkan 

Kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare genom 
att verka såväl hälso-
främjande, förebyggande 
som rehabiliterande.  

Utifrån förvaltningarnas behov, 
förutsättningar och utmaningar 
ge stöd och verktyg till 
verksamheternas arbetsmiljö-, 
rehabiliterings- och hälsoarbete. 

Personalavdelningen. 
Arbetsmiljöhandledare. 
Förvaltning. 
Chef. 

Kommunens verksamheter 
och arbetsplatser ska 
systematiskt arbeta med att 
förebygga risker för ohälsa 
och sjukfrånvaro. 

Det systematiska arbetet för att 
minska ohälsa och sjukfrånvaro 
genomförs genom organisering 
av arbetet och åtgärder5 som 
stöd till chef och medarbetare. 
 

Chef. 
Medarbetare. 
Personalavdelning. 
Företagshälsa. 
Försäkringskassa. 
 

3.3.1 Uppföljning 
På kommun och förvaltningsövergripande nivå följs sjukfrånvaro i förhållande till arbetad 
tid årligen, varje tertial samt i verksamheten.  
Riskförbyggande och rehabiliterande aktiviteter och åtgärder dokumenteras och följs upp i 
gällande system för rehabilitering. 
  

                                              
5 Exempel på åtgärder/arbetssätt: hälsosupport, tillbudsrapportering, utvecklings- och omtankesamtal, 
rehabiliteringsprocess, plan för återgång i arbete, riktlinjer och rutiner samt gällande systemstöd. 
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3.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Arbetsplatser inom Örnsköldsviks kommun ska vara fysiskt, psykiskt, socialt och 
organisatoriskt sunda och utvecklande. 

Inom Örnsköldsviks kommun är diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling inte accepterat. Alla arbetsmiljöförhållanden ska beaktas i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt fokus finns för:  
• social arbetsmiljö: villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, 

samarbete och socialt stöd från chefer och andra medarbetare 
• arbetsbelastning: de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar 
• arbetstid: arbetstidens organisation, planering och förläggning i samverkan med 

arbetsmiljöfaktorer  
• kränkande särbehandling: handlingar, oacceptabelt bemötande, beteenden som riktas mot 

en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa 
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Arbetsmiljöer och arbetsplatser ska vara utformade så att de är inkluderande, främjar hälsa och 
säkerhet för alla medarbetare och blivande medarbetare.  

Inriktning Arbetsätt Ansvar och samverkan 

Kommunen ska motverka 
förhållande i arbetsmiljön som 
kan ge upphov till ohälsa och 
kränkande särbehandling. 

Utforma rutin för kränkande 
särbehandling samt tillhörande 
checklista för att undersöka 
och hantera kränkande 
särbehandling.  

Personalavdelningen. 
Förvaltning. 
Samverkansråd. 
Chefer. 

Kommunen ska årligen följa 
upp arbetsmiljön fysiskt, 
psykiskt, socialt och 
organisatoriskt.  

Utforma allmänna 
skyddsronden så att den 
beaktar samtliga perspektiv6 
samt perspektiv på 
tillgänglighet. 

Personalavdelningen. 
Förvaltning.  
Chef 
Skyddsombud 

Den sociala arbetsmiljön på 
kommunens arbetsplatser ska 
bidra till ett arbetsklimat där 
alla känner delaktighet, 
engagemang och trivsel. 

Tillsammans formulera mål på 
arbetsplatsen för bemötande 
och beteenden som skapar en 
inkluderande, hälsofrämjande 
och säker arbetsmiljö.  

Chef. 
Skyddsombud. 
Medarbetare. 
 

 
  

                                              
6 Innehålla perspektiv för arbetsmiljön fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt samt arbetsbelastning och arbetstid.  
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3.4.1 Uppföljning  
Allmän skyddsrond ska genomföras årligen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Framtagna mål och aktiviteter för arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras och följas upp i 
verksamheten.
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4. REFERENSER. 
 
Lagstiftning. 

• Arbetsmiljölag (AML) www.av.se  
• Arbetsmiljöförordning 
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 
• Arbetstidslag  
• Diskrimineringslagen (DL) www.do.se  

 

Örnsköldsviks kommun  
• Kommunens vision, mål och värdeord. 
• Örnsköldsviks kommuns gemensamma process för styrning (GPS), budgetdirektiv. 

http://intranet/Regler-och-styrning.html 
 

Personalområdet  
• Personalpolicy samt tillhörande strategier  
• Riktlinjer, regler och arbetsrutiner 

o Riktlinje för alkohol, droger och spel. 
o Riktlinjer för en rökfri arbetstid. 

http://intranet/Regler-och-styrning/Riktlinjer-regler-arbetsrutiner/Personal.html 
 

Organisation för fackligt arbete, samverkan  
• Samverkansavtal  
• Samverkans forum 

http://intranet/Organisation/Fackligt-arbete-samverkan.html) 
 
Arbetsmiljö- och hälsostrategi 
Beskrivning av och rutiner för friskvård och hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, säkerhet  
Tillhörande information om: 

• arbetsmiljö- och hälsa i fokus 
• hälsosupport 
• företagshälsa 
• tillhörande system för arbetsmiljöarbetet. 

http://intranet/Arbetsmiljo-och-halsa.html 

http://www.av.se/
http://www.do.se/
http://intranet/Regler-och-styrning.html
http://intranet/Regler-och-styrning/Riktlinjer-regler-arbetsrutiner/Personal.html
http://intranet/Organisation/Fackligt-arbete-samverkan.html
http://intranet/Arbetsmiljo-och-halsa.html
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