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Tillväxtverkets interna regler (2019:1) om
arbetsmiljöronder
Detta styrdokument innehaller regler och rad avseende processen for
arbetsmiljoronder.
Reglerna riktar sig i forsta hand till chefer, skyddsombud och medarbetare pa HR, men
ger aven vagledning for alla medarbetare som deltagare i arbetsmiljoronderna.
Reglerna har beslutats av HR-chefen.

Inledning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Arbetet ska utgå från metodiken som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera/följa upp arbetsmiljön för att förebygga
ohälsa och olycksfall.
Det finns även andra arbetsmiljöföreskrifter som ger bra vägledning
i hur vi på ett bra sätt kan arbeta systematiskt, bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Hur ofta arbetsmiljoronderna gors bestams av de risker som finns i
verksamheten. Pa Tillvaxtverket sker arbetsmiljoronderna minst en
gang per ar. Ronderna resulterar i forslag till atgarder for att minska
eller ta bort de risker som har identifierats.
Generaldirektören har det övergripande ansvaret för att se till att uppgiftsfördelningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och att delegering finns.
Skyddsombuden är arbetstagarens representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och medverkar vid arbetsmiljöronden för sina tilldelade ansvarsområden.
HR-enheten samordnar på myndighetsledningens uppdrag den gemensamma och övergripande utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom framtagande av förslag
till styrande och stödjande dokument samt uppföljning av dessa.
Intern service samordnar och har tillsyn over den fysiska arbetsmiljon pa myndigheten.
IT-enheten samordnar och har tillsyn over den digitala arbetsmiljon pa myndigheten.
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Tidplan för arbetsmiljörond
1 § Tidplan Tillväxtverket
En arbetsmiljorond ska genomforas arligen pa respektive enhet. Perioden for ronderna kan
variera nagot fran ar till ar, for att pa basta satt kombineras med ovrig verksamhetsplanering.

Medverkande i arbetsmiljöronden
2 § Medverkande
Vid arbetsmiljoronden ska chef, skyddsombud och medarbetare medverka.

Förberedelser
3 § HR-enheten
HR-enheten ska
• Informera cheferna, HSO samt skyddsombuden om perioden för skyddsronderna
och ger dem en översiktlig information och sammanfattande process minst två månader före sista datum för rapportering.
•

Tillhandahålla enkäter och underlag (protokoll och handlingsplan) för arbetsmiljöronden.

•

Stötta Enhets- och Gruppcheferna vid behov, exempelvis vid riskbedömning.

4 § Enhets- och Gruppchef
Enhets- och Gruppchef ska
• Gå igenom föregående års protokoll tillsammans med skyddsombud och medarbetare innan årets arbetsmiljörond genomförs, för att kontrollera om det finns åtgärder som fortfarande inte genomförts och eventuellt behöver tas med till årets rond.
•

I god tid informera medarbetare och skyddsombud att man ska göra en arbetsmiljörond och hur den ska genomföras.

•

Skicka ut enkäter för arbetsmiljörond till medarbetarna.

•

Boka in medarbetarna och skyddsombud för en genomgång av enkätens resultat
samt för att genomföra efterföljande dokumentation i underlaget arbetsmiljörond –
protokoll och handlingsplan.

Genomförandet av arbetsmiljöronden
5 § Beskrivning av genomförandet
Alla medarbetare ska, enskilt och anonymt, fylla i tva digitala enkater for arbetsmiljoronden.
Enhets-/Gruppchef far rapportlankar och kan visa resultatet for medarbetare och
skyddsombud nar det ar dags att ga igenom det tillsammans.
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Kommentar till 5 §
Det ar viktigt att tillsammans se resultatet som ett diskussionsunderlag och gemensamt
reflektera over resultatet och vad det kan bero pa. Sitt forslagsvis i bikupor (till exempel tre
och tre) innan hela gruppen diskuterar, sa att alla far komma till tals. Forsok att prioritera
vad som ska atgardas och se till att det blir realistiskt att genomfora. Planera hellre fa
aktiviteter och genomfor dessa, an att ta fram orealistiskt manga som inte blir av. Anvand
underlaget for protokoll och handlingsplan och for in/arbeta vidare med de fragor som
upplevs inte ha tillfredstallande svar. Beskriv riskbedomningen kring dessa och vad som
behover atgardas for att minska eller ta bort det som inte fungerar, samt skriv vem som ar
ansvarig och nar det ska vara klart. Det finns aven mojlighet att dela med sig av sadant som
fungerar bra, eller om det finns annat vasentligt att ta upp. Detta ar dock valfritt.

Efter arbetsmiljöronden
6 § Enhets- och Gruppchef
Enhets- och Gruppchef ska
•

Skicka in underskrivet protokoll och handlingsplan till avdelningschef och HR.

•

Informera avdelningschefen och HR om det finns behov av specifika avdelningsövergripande åtgärder.

•

Skapa förutsättningar för att löpande följa upp handlingsplanen så att åtgärderna
genomförs

Kommentarer till 6 §
Uppföljningar görs förslagsvis löpande vid enhetsmöten och i enhetens arbetsplan, dock
senast vid nästa arbetsmiljörond.

7 § HR-enheten
HR-enheten ska göra en sammanställning av årets arbetsmiljöronder.
HR-chefen och Huvudskyddsombudet ska presentera sammanställningen av årets ronder
för ledningsgruppen.

8 § Avdelningschefen
Avdelningschefen ska vid behov sammankalla sina enhetschefer samt berörda stödfunktioner (till exempel HR, Intern service, IT) för att samråda om möjliga åtgärder för det som är
avdelningsövergripande.
Avdelningschefen ska även återkoppla sammanställningen från ledningsgruppen till enhetscheferna.

9 § Intern service
Enhetschefen för Intern service ska samverka angående behov av åtgärder som berör den
fysiska arbetsmiljön.

10 § IT
Enhetschefen för IT ska samverka angående behov av åtgärder som berör den digitala miljön.
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Kompletterande fysiska skyddsronder
11 § Fysiska skyddsronder på våra kontor i landet
Tillväxtverket ska genomföra fysiska skyddsronder en gång per år på alla orter i landet. För
de kontor som delas mellan Tillväxtverket och ESF-rådet ska en gemensam fysisk arbetsmiljörond genomföras en gång per år. Samordningsansvarig är den myndighet som står för hyresavtalet på respektive ort. Ansvarig myndighet planerar, sammankallar till och dokumenterar ronden. Följande deltagare bör minst ingå i ronden; HR, lokalsamordnare för Intern
service samt lokalt skyddsombud. En halvårsuppföljning ska göras, om inte åtgärderna i
handlingsplanen är klara innan dess. Underskrivna handlingsplaner ska delges HR som sammanställer alla ronder till högsta ledningsgruppen och generaldirektören.

Läs mer!
Enligt 3 kap. 1 a § arbetsmiljolagen (1977:1160) ska arbetsgivare och arbetstagare
samverka for att astadkomma en god arbetsmiljo. Arbetsgivaren ska vidare, enligt 3 kap.
2 a §, systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten pa ett satt som leder till att
arbetsmiljon uppfyller foreskrivna krav pa en god arbetsmiljo.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-omarbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5
Arbetet ska utga fran metodiken som finns i Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS 2001:1)
Systematiskt arbetsmiljoarbete.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematisktarbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
I Arbetsmiljoverkets foreskrifter (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljo,
beskrivs hur man ska framja en god arbetsmiljo och forebygga risker for ohalsa pa grund av
organisatoriska och sociala forhallanden i arbetsmiljon.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-ochsocial-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf

4(4)

