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Efter överläggningar träffas mellan parterna överenskommelse avseende Avtal om
arbetsmiljö och företagshälsovård i enlighet med bilaga 1.
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TEKOindustrierna

Bilaga 1

Avtal om arbetsmiljö och företagshälsovård
§ 1 Gemensamma utgångspunkter

Parterna är ense om att främja utvecklingen av god arbetsmiljö och en väl
fungerande företagshälsovård till gagn både för företag och anställda.
Arbetsmiljöarbetet är viktigt för företagens verksamhet och syftar till sunda och
säkra arbetsförhållanden för att skydda liv och hälsa. En god arbetsmiljö som även
omfattar de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön skall också leda
till minskad frånvaro samt ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet.
Arbetsmiljölagen jämte tillhörande föreskrifter är viktiga grundelement i arbetet.
Parterna är ense om att intentionerna i fråga om systematiskt arbetsmiljöarbete, att
arbetsmiljöns beskaffenhet ska vara säker både ur psykiskt och fysiskt hänseende
ska vara vägledande.
§ 2 Lokal samverkan

Arbetsmiljöfrågorna handläggs i linjeorganisationen av ansvariga chefer.
De lokala parterna samverkan är grundläggande för att arbetsmiljöarbetet ska bli
bra och effektivt. Lokala överenskommelser bör träffas om formen för samverkan.
Hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas, arbetsmiljöutbildning,
företagshälsovård och rehabilitering är frågor som kan regleras i lokala
överenskommelser som anpassas till företagens verksamhet.
Samverkan och lokala överenskommelser inskränker inte arbetsgivarnas ansvar
enligt arbetsmiljölagen.
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§ 3 Utbildning

De lokala parterna bedömer behovet av utbildning som kan bestå av
grundutbildning och vidareutbildning med beaktande av arbetsmiljöns beskaffenhet
i företaget.
Utbildningens innehåll, tidsomfattning, ersättning och därmed förenade frågor är
sådant som behandlas inom ramen för lokal samverkan.
Information om arbetsmiljörisker samt skyddsregler ges till alla anställda. De
nyanställdas behov skall uppmärksammas särskilt.
§ 4 Företagshälsovård

Parterna är ense om att en ändamålsenlig företagshälsovård är en betydelsefull
resurs för företag och anställda. Frågor om företagshälsovård bör behandlas i
samverkan. Företagshälsovården är en sammanhållen resurs för företag och
anställda. Den utformas lokal med utgångspunkt från olika behov och krav i de
enskilda företagen.
I företagshälsovårdens uppgifter bör ingå att bedriva ett aktivt förebyggande
arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av medicinska,
tekniska och psykosociala aspekter.
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Företagshälsovården skall ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt föreslå åtgärder.
Företagshälsovården skall utgöra en resurs vid rehabilitering och
arbetsanpassning och uppföljning av arbetsmiljöförhållanden.
§ 5 Förhandlingsordning
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Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal samt lokal överenskommelse
gäller förhandlingsordningen.

