
 

 TIBRO KOMMUN  

 

 

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Januari Arbetsmiljörapport (socialtjänsten) 

En skriftlig rapport om arbetsmiljön för året som gått genomförs 

av enhetschef. Nya handlingsplaner upprättas för året som 

kommer. Regleras av rutin ”Socialtjänstens signalsystem för 

systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Januari, 

april, juli, 

oktober 

Sjukfrånvaro  

I januari redovisas hela förra årets sjukfrånvaro på 

FÖSAM/CESAM. April, juli och oktober är kvartalsvisa 

rapporter om sjukfrånvaron. HR- konsult visar statistik av 

sjukfrånvaron för respektive förvaltning samt hela kommunen. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Februari Årlig uppföljning SAM (Barn och utbildningsförvaltningen 

genomför denna i augusti). Uppföljning av föregående års 

systematiska arbetsmiljöarbete sker i förvaltningssamverkan 

(FÖSAM) enligt rutin, checklista, sammanfattning och 

handlingsplan. Se samtliga dokument i personalhandboken.  

 

Förvaltningschef 

Mars Organisatorisk, social och psykosocial arbetsmiljörond 

Checklista för organisatorisk, social och psykosocial 

arbetsmiljörond används som underlag vid diskussion om 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Undersökningen 

genomförs enhetsvis, på ledningsgrupp och eller APT.  

Riskbedömning genomförs och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan. Uppföljning sker 

löpande och på avstämningsmöte för SAM. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Mars och i 

september 

Fysisk arbetsmiljörond 

Fysisk arbetsmiljörond genomförs enhetsvis med 

skyddsombud och i skolan elevskyddsombud (från årskurs 7). 

Rutin och checklista för fysisk arbetsmiljörond 

(personalhandboken) används. Riskbedömning genomförs och 

åtgärder som inte vidtas omedelbart förs in i en skriftlig 

handlingsplan. Uppföljning sker löpande och på 

avstämningsmöte för SAM. 

Checklistor för kontorsmiljö och övrigt 

Checklista för fysisk arbetsmiljörond på kontor  

Förvaltningschef

Enhetschef 

ÅRSPLAN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE -SAM (komplement till årshjulet) 

 

http://inloggad.draftit.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/documents/tibro/arbetsmiljo/checklista-fysisk-arbetsmiljorond_kontor.doc,,574330?epieditmode=False


 

Sida 2 (10) 

 
 

2 

 

Checklista för fysisk arbetsmiljörond övriga utrymmen och 

lokaler  

Checklista för röstergonomi 

Checklistor för skolmiljö  

Checklista för Idrott och hälsa  

Checklista för förskola  

Checklista för kemi  

Checklista för trä och metallslöjd  

Checklista för belastningsergonomi 

Checklistor vård och omsorg  

Checklista för äldreomsorg 

Checklista för hemtjänsten 

Checklista för smittrisker och hygien  

http://inloggad.draftit.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/documents/tibro/arbetsmiljo/checklista-for-fysisk-arbetsmiljorond_ovriga-utrymmen-och-lokaler.doc,,574332?epieditmode=False
http://inloggad.draftit.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/documents/tibro/arbetsmiljo/checklista-for-fysisk-arbetsmiljorond_ovriga-utrymmen-och-lokaler.doc,,574332?epieditmode=False
http://inloggad.draftit.se/link/3c1fa7b3ba9145a1a34fc03fb2f509b4.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/d32c2b2113214de596e36b68a48e812b.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/75d081f6c77c4a25b1fd4141fba3a463.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/c1ce441b961c45f499e415ad29d69c4d.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/726bfd2faf5543fca9e804e7f30da364.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/a4ba9cc525b640cfa7e1c32ef7f8d03e.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/4e112d218d6a447783093989ab941020.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/8c593523181d4ae49019215a6cee8275.aspx
http://inloggad.draftit.se/link/e56efbdcaf66438ea1517803adcdac2a.aspx
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NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Mars och 

oktober 

Hälsoinspiratörsträffar  

Hälsoinspiratörerna träffar HR- konsulterna. Teman för mötena 

är t.ex. sömn, stress, återhämtning. Hälsoinspiratörernas roll i 

verksamheten är att sprida kunskap och arrangera 

friskvårdsaktiviteter. De är en resurs till chefer vad gäller det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Dokumentet 

”Hälsofrämjande arbete i Tibro kommun” finns i 

personalhandboken. 

 

Personalchef 

April Årlig uppföljning SAM  

Uppföljning av föregående års systematiska arbetsmiljöarbete 

sker i förvaltningssamverkan (FÖSAM) enligt rutin, checklista, 

sammanfattning och handlingsplan. 

 

Kommunchef 

April-maj och 

Augusti- 

november 

Medarbetarsamtal 

Genomförs mellan medarbetare och närmsta chef. Som stöd 

finns mall för medarbetarsamtal. Arbetsmiljörisker (fysiska, 

organisatoriska och sociala) som uppdagas på samtalet 

riskbedöms och åtgärder som inte vidtas omedelbart förs in i 

en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

 

Närmsta chef 

April och 

oktober 

Arbetsmiljöenkät (socialtjänsten) 

Genomförs via en enkät som varje enskild medarbetare fyller i 

och lämnar till sin chef. Regleras av rutin ”Socialtjänstens 

signalsystem för systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

Sammanställs per enhet och för hela förvaltningen 

 

Enhetschef 

Maj och 

november 

Sammanställning av arbetsmiljöenkät (socialtjänsten) 

Sammanställning sker för varje enhet samt för förvaltningen 

totalt. Enhetschef gör sammanställningen och ansvarar för 

eventuella åtgärder. Vid behov kan en fördjupad undersökning 

i enkätform användas.  

Enhetschef 

Maj Fastighetssyn (Samhällsbyggnad) 
Fastighetschef kallar rektor, kommunens 

säkerhetssamordnare, städchef och vaktmästaren på 

verksamhetsstället till årlig fastighetssyn. Syftet med 

fastighetssynen är att se över fastighetens status utifrån 

underhållsbehov.  

Fastighetschef 
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(Detta är inte en fysisk arbetsmiljörond). 

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Maj och/ eller 

oktober 

Arbetsmiljöutbildning  

Arbetsgivaren utbildar nya chefer och skyddsombud i 

grundläggande arbetsmiljöarbete.  Företagshälsovården kan 

vara en resurs. 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Augusti och 

december 

Avstämningsmöte SAM  

Sker i förvaltningssamverkan (FÖSAM, CESAM). Utgå från 

dokumentet checklista för SAM (personalhandboken).  

Uppdatera vid behov policys, rutiner, checklistor. Gå igenom 

handlingsplaner och se att åtgärder är genomförda.  

Kommunchef 

Förvaltningschef 

Enhetschef 

Augusti Årlig uppföljning SAM (Barn och utbildningsförvaltningen) 

Uppföljning av föregående års systematiska arbetsmiljöarbete 

sker i förvaltningssamverkan (FÖSAM) enligt rutin, checklista, 

sammanfattning och handlingsplan (personalhandboken). 

Förvaltningschef 

Oktober Kartläggning hot och våld 

Kartläggning av verksamheten genomförs enhetsvis enligt rutin 

i personalhandboken. De risker om hot och våld som 

uppkommer riskbedöms och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs upp.  

Förvaltningschef

Enhetschef 

November Kommunövergripande medarbetarenkät  

Alla medarbetare i Tibro kommun svarar på en enkät vartannat 

år. Arbetsmiljöbrister som uppdagas riskbedöms. De åtgärder 

som inte vidtas omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan 

och följs upp. 

Personalchef 

Förvaltningschef

Enhetschef 

November Kvalitetsrevision (inklusive SAM för Socialförvaltningen) 

Enhetschefer och arbetsplatsombud svarar på en enkät som 

följs upp med ett personligt besök. 

Socialchef 
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Punkterna nedanför kommer från mitten av SAM hjulet 

SAMVERKAN- Samverkansgrupperna motsvarar skyddskommittéer 

Samverkansgrupper på alla nivåer är tillika skyddskommitté enligt reglerna i Arbetsmiljölagen, 

AML (6kap 9§). Via samverkansgrupperna görs planering, uppföljning och kontroll av hälso- 

och arbetsmiljöförhållandena (det systematiska arbetsmiljöarbetet). Samverkansgrupperna på 

olika nivåer ska även hantera frågor om hälsa och arbetsmiljö. Uppgifterna ska integreras 

i övriga verksamhetsfrågor. 

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Var 4:e – 6:e 

vecka och 

vid behov 

LOSAM (lokal samverkan) 

Ett forum för samverkan av verksamhetsfrågor. Regleras i 

samverkansansavtalet FAS 05. På LOSAM lyfts arbetet med 

utveckling, planering och uppföljning inom det egna området. 

På agendan finns arbetsmiljöfrågor såsom: jämställdhets- och 

diskrimineringsfrågor, tillbud, olyckor, arbetsskador, hot och 

våld. Fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljörisker riskbedöms och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

Enhetschef 

Månadsvis FÖSAM (förvaltningssamverkan) 

Fyra av förvaltningssamverkansmötena ersätter 

skyddskommitté (kvartalsvis). Regleras i 

samverkansansavtalet FAS 05. På FÖSAM lyfts arbetet med 

utveckling, planering och uppföljning inom det egna området. 

På agendan finns arbetsmiljöfrågor såsom: jämställdhets- och 

diskrimineringsfrågor, tillbud, olyckor, arbetsskador, hot och 

våld. Fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljörisker riskbedöms och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

Förvaltningschef 

Kvartalsvis CESAM (central samverkansgrupp) 

Ett forum för samverkan av verksamhetsfrågor på 

kommunövergripande nivå. Regleras i samverkansansavtalet 

FAS 05. På agendan finns arbetsmiljöfrågor (fysisk, 

psykologisk, organisatorisk och social arbetsmiljö). Exempel på 

frågor är: jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, tillbud, 

olyckor, arbetsskador, hot och våld.  Arbetsmiljörisker 

riskbedöms och åtgärder som inte vidtas omedelbart förs in i 

en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

Kommunchef 

Andra arbetsmiljöforum 
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NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Var 4:e – 6:e 

vecka 

APT  

Arbetsplatsträff - ett forum för dialog mellan medarbetare och 

chef.  Regleras i samverkansansavtalet FAS 05. På APT lyfts 

arbetet med utveckling, planering och uppföljning inom det 

egna området. På agendan finns arbetsmiljöfrågor såsom: 

jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, tillbud, olyckor, 

arbetsskador, hot och våld. Fysiska, organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljörisker riskbedöms och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

Enhetschef   

Varannan 

vecka 

Ledningsgrupp  

På agendan finns arbetsmiljöfrågor såsom: jämställdhets- och 

diskrimineringsfrågor, tillbud, olyckor, arbetsskador, hot och 

våld. Fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljörisker riskbedöms och åtgärder som inte vidtas 

omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs upp. 

 

 

Förvaltningschef 

Arbetsmiljöpolicy 

NÄR VAD- HUR -MEDVERKAN ANSVAR 

Uppföljning 

görs i 

samband 

med årlig 

uppföljning 

av SAM 

Arbetsmiljöpolicyn beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i 

kommunens verksamheter för att undvika ohälsa och 

olycksfall. Den ska även beskriva hur det förebyggande arbetet 

med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. 

Arbetsmiljöpolicyn ska vara ett levande dokument i 

arbetsmiljöarbetet. Varje beslut som handlar om arbetsmiljö 

ska kunna prövas mot arbetsmiljöpolicyn. 

Kommunchef 

Arbetsmiljödelegation/uppgiftsfördelning och kunskaper 

NÄR VAD- HUR -MEDVERKAN ANSVAR 

Uppföljning 

görs i 

samband 

med årlig 

uppföljning 

av SAM 

Arbetsgivaren bör fördela arbetsmiljöuppgifterna ut i 

verksamheten, så nära “verkligheten” som möjligt. Detta för att 

verka för att risker i arbetet förebyggs och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska se till 

att de som får dessa uppgifter tilldelade sig har de kunskaper, 

befogenheter och resurser som krävs för att utföra uppdraget. 

Arbetsgivaren ska informera om att hela eller delar av ansvaret 

kan returneras och hur det går till. 

Kommunstyrels

en 

Kommunchef 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Arbetstagare 

 



 

Sida 7 (10) 

 
 

7 

 

Alla anställda är enligt Arbetsmiljölagen skydliga att medverka i 

arbetsmiljöarbetet genom att delta i genomförande av de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

 

Företagshälsovård  

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Uppföljning 

görs vid 

behov och i 

samband 

med årlig 

uppföljning 

av SAM 

Företagshälsovården en extern resurs till kommunen vad gäller 

medarbetares arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. 

Företagshälsovården ersätter inte primärvården utan används i 

specifika fall. Rutin för kontakt med företagshälsovården finns i 

personalhandboken. 

 

 

Enhetschef 

Rutiner  

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Löpande och 

vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning och kunskaper  

 Hot och våld för all berörd personal 

(säkerhetssamordnaren kan vara en resurs).  

 Första hjälpen och HLR till all personal på skolorna. 

Utbildningen hålls uppdaterad via APT varje år. 

(säkerhetssamordnaren kan vara en resurs) 

 Brandutbildning för all personal var tredje år 

(säkerhetssamordnaren kan vara en resurs). 

 Central introduktion för nyanställda sker via en 

kommungemensam aktivitet vår och höst.  

 En fördjupad introduktion för nyanställda genomförs 

enhetsvis (långtidsvikarier och praktikanter omfattas).  

 Introduktion för semestervikarier genomförs enhetsvis. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

 

Brandskyddsarbete 

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Löpande SBA- Systematiskt brandskyddsarbete.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för det tekniska 

brandskyddet i kommunens fastigheter. Kommunens 

säkerhetssamordnare ansvarar för all dokumentation som 

krävs för det systematiska brandskyddsarbetet. Varje enhet 

ska ha brandskyddsansvarig samt rutiner för brandskyddsrond 

och återkommande utbildning för personalen. Information finns 

Förvaltningschef

Enhetschef 
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i personahandboken. 

 

4 ggr/år Brandövning 

Genomförs på varje enhet och ansvarig chef på enheten ser till 

att den blir utförd och rapporterar till säkerhetssamordnaren. 

Säkerhetssamordnaren följer upp brandövningen. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

Vid behov 

och löpande 

Riskbedömning och handlingsplaner 

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och riskbedöma 

verksamheten. Riskbedömning ska genomföras när ändringar i 

verksamheten planeras. Särskilda risksituationer i 

verksamheten ska också riskbedömas. Rutin och mall för 

riskbedömning finns i personalhandboken. Risker som inte 

åtgärdas omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan och följs 

upp. Mall för handlingsplan finns i personalhandboken.  

Skyddsombud ska alltid vara delaktig i riskbedömningen. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef   

Vid händelse 

och följs upp 

löpande 

Tillbud, olyckor, arbetsskador och dödsfall 

Anmälan görs till närmaste chef. Skyddsombud ska vara 

delaktig i anmälan och utredningen. Rutin för rapportering av 

tillbud, olyckor, arbetsskador och dödsfall finns i 

personalhandboken. Allvarliga tillbud, olyckor och arbetsskador 

ska utredas och skyndsamt anmälas till Arbetsmiljöverket. Efter 

en händelse ska rutiner revideras. Rutiner, handlingsplan, 

anmälan och utredning finns personalhandboken. Tillbud, 

olyckor, arbetsskador följs upp löpande i samverkansform, på 

APT och i ledningsgrupp. Även på avstämningsmötet och den 

årliga uppföljningen av SAM.  

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Vid behov 

och löpande 

Hot och våld 

Anmälan görs till närmsta chef. Skyddsombud ska vara 

delaktig i ärendet. Anmälan, utredning och dokumentation av 

ärendet finns tillgänglig i personalhandboken. 

 

Förvaltningschef

Enhetschef 

Vid behov 

och löpande 

Arbetsanpassning och rehabilitering 

Enligt Arbetsmiljölagen (3 kap 2a) ska arbetsanpassning göras 

i förebyggande syfte. Arbetsanpassningen ska innefatta 

tekniska och organisatoriska ändringar i arbetsmiljön och ska 

anpassas till människors olika förutsättningar. Rehabilitering 

Förvaltningschef

Enhetschef 
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har en vidare innebörd och omfattar alla slags åtgärder som 

görs för att hjälpa en arbetstagare att komma tillbaka till 

arbetslivet. Arbetsanpassning är en del av rehabiliteringen som 

också omfattar den medicinska delen men även utbildning, 

arbetsträning och yrkesvägledning för arbetstagaren.  

Rehabiliteringsriktlinjer finns i personalhandboken.  

NÄR VAD - HUR- MEDVERKAN ANSVAR 

I det dagliga 

arbetet och 

årligen.  

Jämställdhet och kränkande särbehandling 

Inga kränkningar eller diskriminering är tillåten i Tibro kommun. 

Detta regleras med mål och riktlinjer. Varje förvaltning ska ha 

en egen riktlinje för jämställdhet och kränkande särbehandling. 

Dokumentet jämställda och diskrimineringsfria arbetsplatser 

finns i personalhandboken.  

Förvaltningschef

Enhetschef 

flera arbets- 

givare 

arbetar på 

samma yta 

Samordningsansvar 

Samordningsansvaret åvilar den som råder över arbetsstället. 

En så kallad BAS U ska tillsättas när flera arbetsgivare arbetar 

på samma arbetsställe. Ett anslag sätts upp så alla kan se vem 

som har ansvaret. Mer att läsa om detta finns i 

personalhandboken. 

Förvaltningschef

Enhetschef  

Alla som 

hanterar  

Kemikalier 
På varje arbetsställe ska det finnas en förteckning 

med information om vilka hälsofarliga och brandfarliga 

kemiska produkter som hanteras där, samt information om de 

risker de medför (spara alltid säkerhetsdatablad). Dokumentet 

hittar du i personalhandboken. 

Förvaltningschef

Enhetschef  

Vid behov Medicinska kontroller 
Medicinska kontroller regleras bland annat i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det finns både frivilliga 

medicinska kontroller där den anställde själv avgör om han vill 

delta och obligatoriska där det är ett krav att genomgå den 

medicinska kontrollen för att få utföra arbetsuppgiften. 

Företagshälsovården kan hjälpa till med bedömning 

när lagstadgade hälsokontroller är aktuella. 

Förvaltningschef

Enhetschef  

Löpande Besiktning och underhåll av utrustning  

Varje förvaltning ska ha en egen rutin för besiktning och 

underhåll av utrustning. Använd blanketten som finns i 

personalhandboken. 

Förvaltningschef

Enhetschef  

Löpande och 

på årlig 

uppföljning 

Krishantering 

Varje enhet ska ha personal som har utbildning i 1:a hjälpen 

och HLR. Utbildningen ska vara anpassad till den verksamhet 

Förvaltningschef

Enhetschef  
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av SAM som bedrivs. Repetition ska ske vartannat år. Inom varje enhet 

ska det finnas en anhöriglista som uppdateras varje år. 

Löpandande 

och på årlig 

uppföljning 

av SAM 

Krisgrupp 

Det ska finnas en krisgrupp samt rutiner för krishantering som 

omfattar tydlig uppgiftsfördelning i gruppen. Som stödresurs 

finns personalchef och företagshälsovård. Rutinerna ska gås 

igenom årligen och övas regelbundet. 

Förvaltningschef

Enhetschef  


