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Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Tillväxtverket
Inledning (beskrivning av AML och AFS 2001:01)
Enligt arbetsmiljölagen 3 kapitlet §2 är arbetsgivaren huvudansvarig för att arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen är tillfredställande. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 §3 framgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Vidare ska arbetsgivaren fördela
uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven uppfylls.
Fördelningen av arbetsuppgifter görs skriftligt till de/den som berörs och medför ansvar både för den som fördelar samt för den som mottager arbetsuppgifter.





Den som fördelar uppgifter ska förvissa sig om att den som tar emot den har tillräckliga kunskaper om de regler som har betydelse för arbetsmiljön, de förhållanden som kan innebära risk för ohälsa, de åtgärder som krävs för att förebygga och de arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Den som tar emot uppgifterna ska ha tillräcklig kompetens, för att kunna omsätta arbetsmiljöfrågor i praktiken samt de befogenheter och resurser
som behövs.
Den som tar emot uppgifter ska fortlöpande inhämta kunskap om den lagstiftning och de regler som rör området. Arbetsuppgifterna ska genomföras i samverkan med medarbetaren, skyddsombud och lokala fackliga organisationer i enlighet med gällande arbetsmiljölagar, avtal, policy och rutiner.
Om man har fått tilldelad en uppgift och bedömer att man inte kan utföra dem på ett bra sätt är man skyldig att anmäla detta till överordnad chef.

Mer information om detta hittar du här:
 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete: http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf
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Generaldirektör - som myndighetens chef har man det övergripande ansvaret att se till att uppgiftsfördelningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och
att delegering finns.
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