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AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN I 
ARBETSMILJÖFRÅGOR 
 
Arbetsmiljöarbetet i företagen 
 
Mot bakgrund av den fortlöpande utvecklingen och förändringar som sker i företagen är det 
viktigt att företagens verksamhet och arbetsmiljö ses som en helhet. För att åstadkomma en 
god arbetsmiljö bör arbetsmiljöarbetet integreras på ett naturligt sätt i linjeorganisationen och 
handläggs i samverkan med de anställda och deras lokala fackliga organisationer. Det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet stödjer detta. Det är också viktigt att arbetsmiljöarbetet utformas 
med utgångspunkt från den enskilda arbetsplatsens behov. 
 
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar framgår av arbetsmiljölagen som bl.a. föreskriver att 
arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
säkerställer att arbetsmiljön uppfyller lagens krav och föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen. Arbetsmiljölagens krav konkretiseras i Arbetsmiljöverkets kungörelse med 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). De lokala parterna bör enas om 
formerna för hur föreskrifterna ska tillämpas på arbetsplatsen så att de väl anpassas till 
företagets verksamhet. 
 
Eftersom arbetsmiljöarbetet ingår i arbetsgivarens totalansvar för verksamheten är det viktigt 
att arbetsgivarens företrädare på olika nivåer i företaget har tillräckliga befogenheter och 
erforderlig kompetens för att fylla sin del av det samlade arbetsgivaransvaret. 
 
Det är viktigt att arbetsmiljön utvecklas för medarbetarnas och företagets bästa allteftersom 
förhållandena i arbetslivet ändras. En god arbetsmiljö utgör på sikt en överlevnadsfråga för 
företagen. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är ofta företagsekonomiskt motiverade och 
ger långsiktig produktionsbefrämjande effekt. Många arbetsmiljöförbättringar leder till att 
medarbetarna trivs bra och mår bättre, vilket i sin tur leder till en högre produktivitet, minskad 
sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Viljan att värna om en god arbetsmiljö utgör 
därför ett viktigt konkurrensmedel för företag och ökar möjligheterna att rekrytera personal.  
 
Utbildning i arbetsmiljöfrågor 
 
Enligt arbetsmiljölagen svarar arbetsgivare och arbetstagare gemensamt för att skyddsombud 
får erforderlig utbildning. Goda kunskaper om arbetsmiljön hos chefer, specialister och andra 
anställda, som har funktioner som påverkar arbetsmiljöfrågorna, utgör också ett värdefullt 
stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet. 
 
Parterna ska därför verka för att personal i arbetsledande ställning, skyddsombud och leda-
möter i skyddskommittéer samt andra befattningshavare som har beslutsfunktioner, som på-
verkar arbetsmiljön, innehar erforderliga arbetsmiljökunskaper. Där det bedöms lämpligt och 
möjligt bör arbetsmiljöutbildning anordnas samtidigt för nu nämnda grupper. Dessutom är det 
viktigt att uppmärksamma de nyanställdas behov av information. 
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Kommentar: 
Utbildning i arbetsmiljöfrågor behandlas enligt lokala samverkansformer. Därvid behandlas 
exempelvis utbildningens omfattning, vilka personalgrupper som behöver utbildning, 
utbildningens innehåll och val av utbildningsmaterial. 
 
 
Rehabilitering 
 
En aktiv och vardagsnära rehabiliteringsverksamhet i företagen är viktig av flera skäl och bör  
i möjligaste mån bedrivas i linjeorganisationen som en integrerad del av verksamheten. Om 
inte tillräcklig kompetens eller resurser finns på arbetsstället är det viktigt att chefer har 
möjlighet till stöd i rehabiliteringsarbetet. Intern eller extern resurs, exempelvis företags-
hälsovård, kan utgöra sådan stödresurs.  
 
Målsättningen är dels att rehabilitera sjuka anställda så att de kan återinträda i arbete, dels att 
med förebyggande åtgärder minska risken för sjukskrivningar och sjukersättningar. Detta är 
viktigt för både den enskilde och företaget. I arbetet med förebyggande åtgärder och 
rehabilitering kan exempelvis företagshälsovård vara en värdefull resurs. Arbetsgivaren har 
rätt att anvisa arbetstagare till företagshälsovården. 
 
Ändamålsenlig rehabilitering förutsätter engagemang och vilja hos samtliga berörda.  
 
Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten ges resurser och kan bedrivas i enlighet med 
gällande lagstiftning samt organiseras med hänsyn till förhållandena i företaget. 
 
Företagshälsovård 
 
Parterna är överens om att företagshälsovården utgör en betydelsefull resurs för företagen och 
dess anställda och att den skall utformas i samverkan och med en flexibilitet som motsvarar 
olika behov i de enskilda företagen. 
 
Härvid ska även de mindre företagens förutsättningar beaktas då behovet av företagsanpas-
sade tjänster där är särskilt betydelsefullt. 
 
Företagshälsovården är också en mycket viktig resurs i rehabiliteringsarbetet, som enligt 
gällande lagstiftning ska ske i samverkan. Det är därför naturligt att företagshälsovården ut-
nyttjas i det lokala arbetsmiljöarbetet. 
 
Företagshälsovårdens roll är främst förebyggande och företagshälsovårdens uppgift kan därför 
vara att  
 
- medverka till att ta fram underlag för de beslut som krävs för arbetsmiljö- och anpass-

ningsbefrämjande samt rehabiliterande åtgärder i företaget, 

- följa de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsotillstånd och arbetsanpassning,  

- ge råd och medverka till att ändamålsenliga samt sunda och säkra arbetsförhållanden 
skapas inte minst i samband med större förändringar i företaget. Härvid är det av vikt att 
företagshälsovården kan och ges möjlighet att medverka i ett tidigt skede samt 

- vara en resurs i rehabiliteringsarbetet. 
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Det är viktigt att företagshälsovården upprätthåller en hög kvalitet. Arbetet ska därvid utövas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Förhandlingsordning 
 
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal eller med stöd härav träffade lokala över-
enskommelser avgörs genom lokala förhandlingar mellan berörda parter. 
 
Kan tvisten inte lösas i lokala förhandlingar hänskjuts den till centrala förhandlingar på endera 
partens begäran. Begäran om central förhandling ska i förekommande fall framställas inom tre 
veckor från den lokala förhandlingens avslutande. 
 
Giltighetstid 
 
Detta avtal gäller tills vidare fr o m 1 maj 2004 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 


