
 

 

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete - År 2018 (Kultur- och fritidsnämnden) 
 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas arbetsmiljöansvar 2012-06-04 har respektive nämnd ett ansvar för att följa upp 
och utvärdera nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning och utvärdering av såväl verksamhetens HR- och arbetsmiljöarbete som 
måluppfyllelsen av arbetsmiljömålen rapporteras i nämndens delårsrapport och årsredovisning. 

  

Därutöver utvärderas systematiken i respektive nämnds arbetsmiljöarbete utifrån punkterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Nedan följer en sammanställning från denna uppföljning och utvärdering. 

 

Styrdokument Område Fråga Svar, Andel Kommentar Svar Handlingsplan / 
Åtgärd 

Status Slutdatum Kommentar 

AFS 2001:1 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbet
e 

Årlig 
uppföljning av 
det 
systematiska 
arbetsmiljöarbe
tet 

1. Sker 
arbetsmiljöarbete
t i samverkan 
med 
skyddsombud 
och 
arbetstagare?  

 
 

  

Ja 

    

2. Har 
skyddsombud 
tillräcklig 
arbetsmiljöutbildn
ing för sitt 
uppdrag?  

  

Ja 

Cheferna och 
skyddsombuden 
utvecklar sin 
samverkan på 
lokal nivå för att 
få till ett mer 
effektivt 
arbetsmiljöarbet
e. 

Ej 
påbörj
ad 

2019-12-31  
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De nya 
skyddsombuden 
deltar på 
kommunens 
interna 
arbetsmiljöutbild
ning i maj 2019. 

Ej 
påbörj
ad 

2019-05-31  

3. Finns 
uppgiftsfördelnin
g (inom 
arbetsmiljö) 
skriftligt 
dokumenterat?  

 
 

  

Ja 

Skapa skriftlig 
uppgiftsfördelnin
g i de 
verksamheter 
där medarbetare 
utför 
arbetsmiljöuppgi
fter. 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  
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4. Har behov av 
kunskap och 
utbildning för 
chefer och 
arbetsledande 
medarbetare 
klarlagts och 
tillgodosetts?  

 
 

  

Ja 

Nya chefer inom 
verksamhetsomr
ådet. De 
kommer att gå 
utbildning i 
arbetsmiljö 
under 2018. 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  

5. Vet 
medarbetarna 
vilka risker som 
förekommer i 
deras arbete?  

 
 

  

Ja 

    

6. Finns det 
skrivna 
instruktioner i det 
fall en 
riskbedömning 
visar på allvarliga 
risker?  

  

Ja 

Genomför en 
behovsinventeri
ng av rutiner per 
enhet efter 
riskbedömninge
n. Utifrån 
inventeringen, 
skapa nya 
skriftliga 
instruktioner om 
behov finns. 

Pågåe
nde 
med 
avvike
lse 

2018-12-31  
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Se över 
hanteringen av 
riskbedömningar
, både av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbet
et samt vid 
förändringar. 

Ej 
påbörj
ad 

2019-12-31  

7. Får 
nyanställda, 
inhyrd personal 
och medarbetare 
med nya 
arbetsuppgifter 
en introduktion 
där arbetsmiljö 
ingår?  

 
 

  

Ja 

Följ upp 
introduktionssch
ema och dess 
innehåll under 
2019. 
Introduktionen 
ska alltid 
innehålla ämnet 
arbetsmiljö. 

Ej 
påbörj
ad 

2019-12-31  

Inkludera ämnet 
arbetsmiljö i 
introduktionen 
av nyanställda 
medarbetare per 
enhet. 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  
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8. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas risker 
fortlöpande både 
vad gäller den 
fysiska och den 
psykosociala 
arbetsmiljön?  

 
 

  

Ja 

    

9. Dokumenteras 
riskbedömningar
na skriftligt?  

 
 

  

Ja 

Dokumentera 
samtliga 
riskbedömningar 
skriftligt 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  
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10. Finns det 
skriftliga 
handlingsplaner 
för åtgärder som 
inte kan 
genomföras 
direkt?  

 
 

  

Ja 

Dokumentera 
samtliga 
handlingsplaner 
skriftligt 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  

11. Kontrolleras 
och utvärderas 
genomförda 
åtgärder?  

 
 

  

Ja 
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12. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas risker 
vid planering av 
och/eller beslut 
om till exempel 
eller ändrad 
verksamhet tex: 
omorganisation, 
ombyggnad)?  

 
 

  

Ja 

Genomför 
riskbedömningar 
vid ändrad 
verksamhet 

Avslut
ad 
enligt 
plan 

2018-12-31  

13. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas risker 
vid tillfällig 
verksamhet (tex: 
utflykter, läger)?  

 
 

  

Ja 
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14. Utreds 
ohälsa, olycksfall 
och tillbud?  

 
 

  

Ja 

    

15. Följs ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud upp?  

 
 

  

Ja 

    



 

 

Styrdokument Område Fråga Svar, Andel Kommentar Svar Handlingsplan / 
Åtgärd 

Status Slutdatum Kommentar 

16. Anlitas 
företagshälsovår
den eller 
motsvarande vid 
behov?  

 
 

  

Ja 

    

 


