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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen beskriver hur Örebro läns landsting bedriver sin delegering av 
arbetsmiljöarbetet inom sin organisation. I uppsatsen granskar vi vad lagstiftningen säger 
och vad som är gällande rätt inom området för arbetsmiljöarbete med fokus på 
delegering. Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på om Örebro läns landsting följer 
lagstiftning och annan gällande rätt vid delegering av arbetsmiljöuppgifter.  
 
Genom intervjuer med arbetsmiljöansvariga från nio olika förvaltningar inom landstinget, 
samt tre skyddsombud kunde vi få fram en bild av hur de fullgör sitt arbetsmiljöansvar 
som arbetsgivare. Resultatet visade att de ansvariga inom landstinget är mycket medvetna 
och arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Dock såg vi tecken på en bristande 
struktur i arbetsmiljöarbetet, närmare bestämt delegeringen, vilket kan leda till problem 
att utpeka ansvariga om ett tillbud med arbetstagare eller annan inblandad skulle inträffa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



  

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
This essay describes how Örebro läns landsting operate concerning the delegation of 
work environment tasks in their organization. In the essay we review present law, with 
the focus on the delegation of work environment tasks. The purpose is to see if Örebro 
läns landsting are following the law in a correct way.  
 
Through interviews with people responsible for the work environment, and 
representatives for the workers in these questions, we could see how Örebro läns 
landsting were fulfilling there obligations in the role of employer. The result described 
how they were motivated and how they systematically worked with work environment 
issues. However, we could also see that the structure of the division of work environment 
tasks were inadequate. This could lead to problems if an accident was to happen and a 
person responsible for this was to be found.              
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1. Inledning 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om Örebro läns landsting (ÖLL) följer 
lagstiftning och annan gällande rätt vid delegering av arbetsmiljöuppgifter. Genom att 
undersöka detta önskar vi få svaret på frågan om delegeringen gått rätt till och om 
arbetsmiljöansvaret nått den ämnade adressaten.  
 
För att uppnå syftet måste vi se in i landstingets organisation och se på hur de i dagens 
läge hanterar arbetsmiljöfrågor och då framför allt deras delegering av 
arbetsmiljöuppgifter. Genom att se på deras formella delegeringsordning och jämföra den 
med intervjuer av personer som ingår i ordningen önskar vi få fram en bild av hur 
delegeringen går till i praktiken.  
 
Redogörelsen av delegeringen inom ÖLL kan i sig inte uppfylla syftet för vår uppsats 
utan vi behöver en teoretisk utläggning att jämföra med. Denna teoretiska grund kommer 
att bestå av en beskrivning av gällande rätt på området för arbetsmiljö, då främst 
delegering av arbetsmiljöuppgifter. Det är i och med jämförelsen av praktiken och teorin 
som vårt syfte kommer uppnås och frågan om arbetsmiljöansvaret kommer besvaras.   
 

1.2. Problemformulering 
 
När man skall söka gällande rätt på arbetsmiljöområdet och tolka denna kan man stöta på 
vissa problem. Exempelvis så är det ganska lätt att se de påföljder som kan bli 
konsekvensen om man bryter mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen eller, med arbetsmiljölagen som grund, inrättade föreskrifter. 
Men det går dock inte, förutom gällande yrkeshemligheter, att se någon koppling från 
arbetsmiljölagen till brottsbalken. I brottsbalken finns det bestämmelser som återkopplar 
till arbetsmiljölagen och beskriver hur vissa allvarligare förseelser inom arbetsmiljön kan 
leda till straffansvar för arbetsmiljöbrott.  
 
En annan svårighet kan vara att få en klar bild över hur fördelningen av ansvar genom 
delegering inom verksamheten går till. Vid en första anblick kan det verka som om det är 
ansvaret man delegerar, men så är inte fallet. Vid en delegering så är det 
arbetsuppgifterna inom arbetsmiljön som fördelas ut i verksamheten. Om denna 
uppgiftsfördelning uppfyller vissa kriterier så följer även ansvaret för arbetsmiljön med 
arbetsuppgifterna. Dock är det alltid arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret och 
som skall se till att arbetsmiljöfrågorna behandlas och att de behandlas på ett korrekt sätt.   
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1.3. Metod 
 
I arbetet med teoridelen använder vi oss av den traditionella juridiska metoden. Detta 
innebär att vi har sökt gällande rätt i lagar, förarbeten, föreskrifter, praxis och doktrin. Vi 
har sammanställt informationen från rättskällorna efter objektiv och noggrann tolkning 
för att få fram en tillförlitlig uppsats.     
 
I den praktiskt inriktade delen använder vi oss av en empirisk undersökning av Örebro 
läns landsting, genom intervjuer och observationer, samtidigt som vi gör en kvalitativ 
innehållsanalys av den information som vi har att tillgå om landstingets organisation och 
verksamhet.  
 

1.4. Intervjumetod 
 
Nedan beskrivs den metod och den datainsamlingsteknik vi använt oss av för att kunna 
närma oss vårt syfte och de ovan nämnda frågeställningarna.  
 

1.4.1. Val av metod 
 
Eftersom syftet med vår studie var att undersöka hur delegeringen av arbetsmiljön gått till 
vid ÖLL valde vi att i intervjudelen utgå från den hermeneutiska ansatsen och göra en 
kvalitativ fallstudie av induktiv karaktär. För att forskningen ska ge ett trovärdigt intryck 
måste forskaren välja ett angreppssätt som är lämpligt för det aktuella syftet. Det finns 
två vetenskapliga angreppssätt: deduktion och induktion. Vi valde att använda oss av ett 
induktivt angreppssätt. Ett induktivt angreppssätt kännetecknas av att forskaren utifrån 
empirisk fakta kodifierar informationen och drar vissa slutsatser.1  
 

1.4.2. Urval och etiska överväganden 
 
Förvaltningschefer och arbetsmiljöansvariga samt skyddsombud som valdes ut till 
intervjuerna har valts p.g.a. deras anknytning till arbetsmiljöarbetet inom landstinget. 
Anledningen till att inte bara Förvaltningschefer och personalchefer tillfrågats i studien 
utan även andra arbetsmiljöansvariga är att vi ville få en nyanserad bild av landstingets 
arbete och inte bara ett ledningsperspektiv. Skyddsombudens roll i intervjuerna är att få 
in arbetstagarperspektivet i studien. Informationen om studien gjordes muntligt för de 
berörda intervjupersonerna, samtliga var positiva till att medverka i studien. Då 
intervjuerna spelades in förklarade vi för intervjupersonerna att ingen mer än vi skulle 
lyssna på banden och att deras namn aldrig skulle nämnas i vare sig studien eller i andra 
sammanhang. Studien omfattade totalt nio arbetsmiljöansvariga personer från respektive 
förvaltning samt tre skyddsombud från tre olika förvaltningar.  
 

                                                 
1 Thuren s. 19 
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1.4.3. Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in data som inte är dokumenterad, så kallad primärdata, finns det i 
huvudsak två tekniker att använda sig av: enkät eller intervju. Vi valde att göra en 
intervjubaserad studie. Intervjun ger forskaren chansen att förklara frågan och samtidigt 
ställa följdfrågor för att komma åt svaren. Det personliga mötet som sker under en 
intervju gör även att forskaren kan observera intervjupersonen och tolka dennes beteende 
till viss del. En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad och standardiserad. 
Avgörande för intervjun är graden av standardisering, det betyder, hur mycket ansvar 
som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. 
Intervjufrågornas karaktär vid våra intervjuer bestod av delvis strukturerade frågor med 
eventuella följdfrågor. Vi lät den intervjuades svar avgöra följdfrågorna för att på så sätt 
komma åt intervjupersonernas personliga uppfattningar av arbetsmiljöarbetet.2 För att se 
intervjufrågorna med sammanfattade svar, se Bilaga III.  
 

1.4.4. Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
 
Vi har utgått från den hermeneutiska ansatsen och genomfört en undersökning som 
baserats på förståelse och tolkning av de intervjuades uppfattningar. Studien producerar 
på så sätt kvalitativa, icke generaliserbara fakta som är baserade på mänsklig förståelse. 
Thurén beskriver hermeneutiken som den forskningsansats där forskaren är synlig, öppen 
och subjektiv samt där vikten läggs på det kvalitativa förståelse- och tolkningssystemet. 
Undersökningens resultat är alltså inget som har räknats ut genom logik utan tid lades vid 
att försöka tolka och förstå de intervjuades svar. Då undersökningen är en fallstudie med 
dess inneboende begränsningar vad gäller urval och omfattning är det nödvändigt att 
kommentera att vår studies resultat grundar sig på de intervjuades svar inte på något sätt 
kan sägas vara generaliserbar.3  
 
Vid undersökningar av olika slag måste man se upp med reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Validitet innebär att 
man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. Det vill säga 
om man har hållit sig till den problemformulering som man har för avsikt att besvara. 
Validitet mäter alltså att vårt instrument har valt det vi vill mäta.4  
 
I vår uppsats är det vi själva som forskare som har samlat in data. Vi är medvetna om att 
vi inte kan utge oss för att ha verkat helt objektiva i vårt arbete att tolka intervjuerna. 
Därför vill vi göra läsarna medvetna om att vi är medveten om att vår förförståelse i 
mindre eller större utsträckning kan ha påverkat både vårt tolkningsarbete och våra 
antaganden subjektivt. Vi är även medvetna om att vi utifrån våra intervjuer inte kan 
urskilja om något är sant eller falskt. Det är vi själva som subjektivt har tolkat det vi 
studerat. Subjektiviteten finns där eftersom vår förförståelse och tidigare erfarenhet hela 

                                                 
2 Lundahl, Skärvad s.115ff 
3 Thurén s. 45ff 
4 A.a. s. 22f 
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tiden påverkar och har påverkat våra ställningstaganden. Vår beskrivning är empiriskt 
grundad, och utgör ett försök att analysera och beskriva ett antal personers uppfattningar. 
Vi är också medvetna om att det enbart kan beskrivas hur arbetsmiljöarbetet uppfattas av 
de intervjuade personerna, inte helt hur det egentligen är.5  
 

1.4.5. Bearbetning och analys av data 
 
För att få svar på våra frågeställningar användes intervjuer som datainsamlingsteknik. 
Vid bearbetning av intervjusvaren har vi först sett till helheten av varje enskild intervju 
för att på så vis få en uppfattning om hur varje intervjuperson uppfattar 
arbetsmiljöarbetet. Därefter bearbetades varje enskild fråga för sig för att få förståelse för 
vad det var som uttrycktes i svaren och för att slutligen införas i studien.  
 

1.5. Avgränsningar 
 
Den lagstiftning som vi använder oss av i beskrivningen av gällande rätt är främst 
Arbetsmiljölagen, men även Brottsbalken och EG-rätten. Det finns andra lagar som 
reglerar arbetsmiljöfrågor, t.ex. Medbestämmandelagen och Miljöbalken, men dessa har 
vi valt att exkludera ur vår uppsats eftersom de inte har en direkt anknytning till 
uppgiftsdelegeringen.  
 

1.6. Disposition 
 
Uppsatsen består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen 
inleds med en redogörelse för arbetsmiljöregleringen som är relevant för vår studie och 
innehållet i denna reglering. En stor del av detta kapitel behandlar arbetsmiljölagen som 
är grundstenen i nationell gällande rätt. Även de centrala och lokala kollektivavtal som 
gäller för Örebro läns landsting redovisas. Följande kapitel (kapitel fyra) behandlar de 
påföljder som kan bli konsekvensen av brott mot arbetsmiljöreglering. Kapitel fem är en 
central del av vår uppsats eftersom den innehåller de grundläggande bestämmelserna 
angående delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter. Här förklaras bl.a. de 
förutsättningar som gör att arbetsmiljöansvar följer en uppgiftsfördelning. För att 
exemplifiera hur gällande rätt används i praktiken tar vi i kapitel sex upp tre rättsfall som 
har prejudicerande karaktär på området. Teoridelen avslutas med en beskrivning av 
Örebro läns landstings organisation och verksamhet (kapitel sju). 
 
Praktikdelen utgörs av en sammanfattning av de intervjuer vi utfört med personer inom 
landstinget (kapitel åtta). I detta kapitel belyser vi den bild av Örebro läns landsting som 
dess medarbetare förmedlat. Uppsatsen avslutas med en analys (kapitel nio) och egna 
reflektioner (kapitel tio) av den information som behandlats i teori- och praktikdelen.     
 

                                                 
5 Thurén s.53ff 
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2. Arbetsmiljöreglering 

2.1. Arbetsmiljölagen 

2.1.1. Utveckling 
 
Den första generellt allmängiltiga arbetarskyddslagstiftningen i Sverige kom till stånd 
genom 1889 års lag ang. skydd mot yrkesfara. Denna lagstiftning föreskriver en 
skyldighet för arbetsgivare inom industriella yrken att, för dennes anställda, ”bereda 
skydd mot fara för lif och helsa i arbetet”.6 Detta är grundstenen till den 
arbetsmiljölagstiftning vi har idag.  
 
År 1912 ersattes yrkesfarelagen med lag om arbetarskydd. Den nya arbetarskyddslagen 
utvidgade tillämpningsområdet för arbetsgivarskyldigheten till att gälla alla 
verksamheter, inte bara den industriella. Som i tidigare yrkesfarelag regleras endast den 
fysiska arbetsmiljön. År 1949 utvidgades arbetarskyddslagen till fler 
tillämpningsområden, t.ex. värnpliktiga och vissa arbetare på olika anstalter. Samma år 
utfärdades även föreskrifter angående tillämpning av arbetarskyddslagen 
(arbetarskyddskungörelse). En betydelsefull förändring i lagen gjordes år 1963. Då 
förändrades tillämpningen från att gälla arbetsgivarens rörelse till arbetsgivarens 
verksamhet. Nu innefattades även kommunal och statlig verksamhet samt annan 
verksamhet som inte utövas i syfte att tjäna pengar.7    
 
Arbetsmiljölagen (AML), den lag vi tillämpar idag, utfärdades år 1977. Den har 
efterhand utvidgats och anpassats till bl.a. utvecklingen av nya lagar och EG-rätten. I 
dagens läge innefattar arbetsmiljön mer än de fysiska aspekterna. Till definitionen av 
arbetsmiljö hör även t.ex. företeelser som arbetsorganisation, kompetens, stress, 
psykosociala frågor, rehabilitering, inflytande, jämställdhetsarbete och trygghetsfrågor.  
 

2.1.2. Innehåll 
 
1 kap 1 § AML innehåller syftet med arbetsmiljölagen som ”är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Huvudregeln är 
att arbetsmiljölagen är tillämplig för alla verksamheter där en arbetstagare utför arbete för 
en arbetsgivares räkning (1 kap 2 §). Som arbetstagare likställs inför arbetsmiljölagen 
även elever, vårdtagare och värnpliktiga (1 kap 3 §), dock inte arbetstagare som utför 
arbete i arbetsgivarens hem om denne arbetstagare är över 18 år (1 kap 4 §). 
 
 I 2 kap 1 § AML beskrivs de generella utgångspunkterna som bör ligga till grund för 
arbetsmiljöarbetet inom alla verksamheter.8 Här beskrivs hur ”[a]rbetsmiljön skall vara 
tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och den tekniska 

                                                 
6 Lag ang. skydd mot yrkesfara 
7 Gullberg, Rundqvist s.15 
8 A.a. s. 57 
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utvecklingen i samhället”. Paragrafen avslutas med två stycken som syftar till att öka 
socialt och allmänt välmående på arbetsplatsen samt personlig utveckling och eget 
ansvar. Andra kapitlet innehåller vidare bestämmelser om t.ex. arbetets planläggning (2 
§), arbetslokaler (3 §), tekniska anordningar (5 §), farliga ämnen (6 §), personlig 
skyddsutrustning (7 §), m.m. 
 
 Inledningsvis innehåller tredje kapitlet en hänvisning till andra kapitlet. Sedan följer 
ansvarsbestämmelserna med huvudprincipen om arbetsgivarens övergripande ansvar. 
Detta kommer att behandlas mer ingående nedan. 3 kap. 4 § AML innehåller 
bestämmelser om arbetstagarens skyldighet att bl.a. medverka i arbetsmiljöarbetet och att 
följa föreskrifter och använda skyddsanordningar. Denna paragraf beskriver även 
skyldigheten för arbetstagaren att meddela arbetsgivaren eller skyddsombudet om 
arbetstagaren anser att ”arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa”.    
 
Fjärde kapitlet innehåller Regeringens bemyndigande av Arbetsmiljöverket i vissa 
uppgifter och vissa områden. Bestämmelser om minderårigas arbete eller förbud till 
arbete finns i arbetsmiljölagens femte kapitel.  
 
6 kap. 1 § AML beskriver hur ”[a]rbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på 
lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet”. Detta innebär bl.a. att det på vissa 
arbetsplatser skall finnas skyddsombud eller en skyddskommitté. Skyddsombud skall 
finnas på arbetsplatser med fler än fem arbetstagare som är regelbundet sysselsatta (6 
kap. 2 §) och en skyddskommitté där antalet är femtio arbetstagare (6 kap. 8 §). 
Skyddsombudets uppgift är att vara arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor (6 kap. 
4 §). Om skyddsombudet anser någonting som bristande i arbetsmiljön skall denne ta upp 
detta med arbetsgivaren som skall åtgärda bristen. Skulle arbetsgivaren inte åtgärda 
bristen kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för stöd (6 kap. 6a §). Enligt 
6 kap. 7 § AML har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet om detta skulle betyda 
”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” och en skyldighet att direkt 
meddela arbetsgivaren om stoppet. I 6 kap. 9 § beskrivs skyddskommitténs uppgift som 
är att ”delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets 
genomförande”.  
 
Sjunde kapitlet innehåller bestämmelser som anger Arbetsmiljöverket som 
tillsynsmyndighet och beskriver vilka rättigheter som verket har att inhämta information, 
använda påtryckningsmedel, m.m. Åttonde kapitlet beskriver vilka påföljder som kan bli 
aktuella om någon skulle bryta mot arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen eller de 
föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdat med stöd av lag. En beskrivning av de olika 
påföljderna följer nedan. Avslutningsvis innehåller nionde och sista kapitlet 
bestämmelser om överklagande.   
 

2.2. Arbetsmiljöförordningen 
 
I arbetsmiljöförordningen hittar man vissa vidareutvecklingar och tillägg till 
arbetsmiljölagen. Bl.a. föreskrivs hur vissa arbetsskador omedelbart skall anmälas till 
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Arbetsmiljöverket (2 §), hur skriftliga meddelanden från Arbetsmiljöverket skall förvaras 
(3 §) och hur arbetsgivaren skall hålla arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen 
tillgänglig för arbetstagarna på arbetsplatsen (5 §). Förordningen innehåller även mer 
detaljerade bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer. Som 
arbetsmiljölagen innehåller arbetsmiljöförordningen bestämmelser om Arbetsmiljöverket 
som tillsynsmyndighet och bemyndigande av detta verk i olika avseenden.   
 

2.3. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
 
Eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag finns det andra lagar, föreskrifter och 
författningar som reglerar arbetsmiljöområdet mer detaljerat. En del av denna 
speciallagstiftning ligger i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). 
Arbetsmiljöverkets uppgift är att efter regeringens uppsatta mål skapa föreskrifter som 
bidrar till säkra, hälsosamma och utvecklande arbetsmiljöer.9 Regeringens överlåtande av 
normgivande kompetens till Arbetsmiljöverket sker enligt 18§ Arbetsmiljöförordningen 
(AMF).10 Exempel på Arbetsmiljöverkets föreskrifter är: 

• Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) 
• Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) 
• Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 
• Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 
• Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 

 

2.3.1. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01) är av stor betydelse för 
arbetsmiljöområdet och delegeringen av arbetsmiljöfrågor. Grunden till föreskriften är 
regleringen i 3kap. 2a§ AML som skapades i syfte ”att utveckla företagens 
egenaktiviteter i arbetsmiljöarbetet”.11 Föreskriften beskriver hur arbetsgivaren 
systematiskt skall arbeta med företagets arbetsmiljöfrågor och implementera detta arbete i 
den dagliga verksamheten genom handlingsplaner, policys, m.m. 
 

2.4. EG-rätten  
 
Sedan Sveriges inträde i EU, år 1995, är det vår skyldighet att följa de förordningar och 
direktiv som utfärdas inom EG-rätten. De direktiv som utges inom arbetsmiljöområdet 
kan delas upp i två olika slag, produktdirektiv och minimidirektiv. Produktdirektivens 
syfte är att ge regler om säkerhetskrav som ställs på leverantörer och tillverkare av 
produkter. Det har ingen betydelse om produkten är tillverkad för användning i 
arbetslivet eller av privatpersoner. Minimidirektiven anger de lägsta säkerhetskrav som 

                                                 
9 www.av.se (1) 
10 Andersson, Bejstam, Edström, Zanderin s. 391 
11 SOU 1990:49 Bilagedel A Bilaga 1  
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ställs på arbetsplatsen. Det är upp till varje medlemsland om de vill ha en hårdare 
reglering på området. Minimidirektivens syfte är att länderna inte skall kunna använda en 
sämre arbetsmiljö som konkurrensmedel.12

2.4.1. Ramdirektivet 
 
Ett minimidirektiv som har stor betydelse för arbetsmiljöområdet är direktiv 89/391/EEG 
om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 
(ramdirektivet).13 Det är det centrala direktivet utav ett 20-tal arbetsplatsdirektiv.14  
Ramdirektivets ändamål är, precis som arbetsmiljölagen, att ge en övergripande reglering 
av arbetsmiljöområdet. Detta förutsätter att direktivet kompletteras med särdirektiv som 
behandlar specifika områden, t.ex. anordningar.15  
 
Ramdirektivets första artikel beskriver syftet med direktivet som är att ”initiera åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet”. Vidare 
innehåller direktivet åtta extensiva artiklar om arbetsgivarens skyldigheter (artikel 5-12) 
och en artikel om arbetstagarnas skyldigheter (artikel 13). Det finns även bestämmelser 
om hälsokontroll (artikel 14) och om särskilt arbete gällande vissa utsatta riskgrupper 
(artikel 15). Innehållet i ramdirektivet är väldigt likt det i vår arbetsmiljölag.  

2.5. Centralt kollektivavtal – FAS 05  
 
Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och 
regioner (FAS 05) är ett centralt kollektivavtal som gäller för landsting, regioner, 
kommuner och företag som är anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta.16  
 
FAS 05 består av två delar. Den första delen, ”Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i 
kommuner, landsting och regioner”, är en vidareutveckling av det tidigare avtalet 
”Utveckling -92”. I det nya avtalet har hälsa och arbetsmiljö fått en mer tydlig plats i 
samverkansarbetet. Målet med den första delen i avtalet ”är ett samverkanssystem som 
ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där 
inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare”.17    
 
Den andra delen av FAS 05 benämns ”Kompetens för hälsa och arbetsmiljö”. Denna del 
är en utveckling av ”Kompetens -93”. Syftet med denna del ”är att stödja en utveckling 
av kommuners, landstings och regioners kompetens för arbetet med hälsa, arbetsmiljö 
och rehabilitering”.18

 

                                                 
12 Gullberg, Rundqvist s. 26 
13 Inte att förväxlas med Ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) 
14 Nyström, s. 317  
15 A.a.  
16 www.skl.se  
17 FAS 05 – Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner, landsting och regioner 
18 FAS 05 – Kompetens för hälsa och arbetsmiljö 
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2.6. Lokalt kollektivavtal  
 
I förhandlingsprotokollet i FAS 05 uppmuntrar de centrala parterna att det skapas lokala 
avtal om samverkan, hälsa och arbetsmiljö med det centrala avtalet som grund. Detta har 
ÖLL gjort genom avtalet ”Samverkansavtal – arbetsmiljö och medbestämmande” (Bilaga 
II). Avtalet är senast reviderat 2002 och bygger därför på ”Utveckling -92” och 
”Kompetens -93”, men eftersom FAS 05 endast är en vidareutveckling av dessa avtal så 
skall lokala avtal med de tidigare avtalen som grund fortsätta att gälla. 
 
Samverkansavtalet ger en mer ingående bild över hur man skall hantera samverkan, 
utveckling, jämställdhets- och arbetsmiljöarbete. Syftet med avtalet ”är att skapa 
förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet 
och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda”.19 Bilaga III.3.B 
innehåller föreskrifter om kompetens i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.  
 

3. Arbetsmiljöansvar 
 
Principen om att huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren finns reglerat i 3kap. 2§ 1st. 
AML. I paragrafen stadgas att ”[a]rbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Med formuleringen 
”alla åtgärder” åsyftar inte lagstiftaren att allt som går fel i arbetsmiljön automatiskt är 
arbetsgivarens fel. Dock skall arbetsgivaren handla på ett sätt som kan förväntas av en 
seriös arbetsgivare.20 Principen om arbetsgivarens huvudansvar återfinns även i artikel 
6.1 i EG-rättens ramdirektiv.  
 
Vad arbetsmiljöansvar innebär finns mer utförligt på flera olika ställen inom gällande 
rätt, bland annat i 2kap. AML. Där beskrivs hur en tillfredställande arbetsmiljö ser ut och 
vad som skall göras för att uppnå denna. Exempelvis skall arbetsplatsen vara 
tillfredställande när det gäller ljus, ljud, luft, vibrationer, m.m. Även arbetet för en positiv 
psykosocial arbetsmiljö ligger inom arbetsgivarens ansvar.  
 
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar regleras även i vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Exempelvis finns ansvaret reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” (SAM) som är en vidareutveckling av 3kap. 2a§ AML. I SAM 
beskrivs hur arbetsgivaren systematiskt skall utföra arbete med arbetsmiljön genom 
planering, ledning och kontroll av verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete är 
synonymt med begreppet intern kontroll som tidigare användes med samma innebörd. 
Syftet med regleringen av systematiskt arbetsmiljöarbete är att få arbetsgivaren att 
organisera arbetsmiljön på ett särskilt sätt.21Arbetsmiljöfrågor ska inte behandlas i en 
separat del av företaget utan ska integreras i verksamheten. Detta betyder att chefer, 

                                                 
19 Örebro läns landsting, Samverkansavtal – arbetsmiljö och medbestämmande  
20 Iseskog s. 47 
21 A.a. s. 67 
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arbetsledare, personalhandläggare, m.m. alla ska arbeta med att främja den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön.22

 
I början av 1980-talet hade arbetsgivarens ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete 
(intern kontroll), rehabilitering och arbetsanpassning ökat. Detta gjorde att regeringen 
ansåg att det krävdes en förstärkning av arbetsgivarens skyldigheter att ta hjälp av 
företagshälsovård och 2b§ fördes in i 3 kap. AML. Enligt paragrafen skall arbetsgivaren 
”svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå”. 
Fungerande företagshälsovård skall finnas på alla arbetsplatser där bestämmelser om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering eller arbetsanpassning beskriver det som 
nödvändigt.23 Att företagshälsovård skall vara ”en oberoende expertresurs”, som anges i 
3kap. 2b§ 2st. AML, diskkvalificerar inte egna företagsläkare och företagssköterskor som 
ingår i företagshälsovården.24

 
Ur 3kap. 3§ AML kan man utläsa att arbetsgivaren har ansvar för att informera sina 
arbetstagare om hur dennes arbetsuppgifter kan utföras på ett säkert sätt. Han skall även 
se till att arbetstagaren har den utbildningen som arbetsuppgiften kräver och anpassa 
arbetet så långt som möjligt efter att han beaktat ”arbetstagarens särskilda förutsättningar 
för arbetet”.25  
 
En tredje rättskälla, förutom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som 
innehåller bestämmelser om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är brottsbalken (BrB). 
3kap. 10§ BrB, om arbetsmiljöbrott, fördes in som en ny paragraf i Brottsbalken 1991. 
Redan innan paragrafen kom kunde personer ansvariga för arbetsolyckor eller allvarliga 
tillbud bli straffad enligt BrB:s regler om vållande till annans död, vållande till 
kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan (3kap. 7-9§§ BrB). Syftet 
med 10 § var att av pedagogiska skäl tydliggöra vikten av att på ett korrekt sätt förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön genom att föra in brottsrubriceringen 
arbetsmiljöbrott.26 Straffbestämmelsen om arbetsmiljöbrott skulle, enligt lagstiftaren, 
även göra det enklare att bedöma om det fanns grunder att döma ut företagsbot genom att 
en verksamhets skyldigheter tydligt markerades.27  
 
Arbetsansvaret omfattar, enligt AML, den som är arbetstagare, eller likställs med 
arbetstagare, i arbetsgivarens verksamhet. I vissa fall kan arbetsgivaren även ha 
skyldigheter gentemot arbetstagare i annan verksamhet, som framgår ur 3kap. 7, 8 och 12 
§§ AML.28 Detta inträffar exempelvis när två eller flera arbetsgivare delar på en 
arbetsplats eller om arbetsgivaren hyr in arbetskraft. Omfattningen av arbetstagare som 
arbetsgivaren har ansvar för enligt AML gäller i samma utsträckning vid tolkning av 
bestämmelser om arbetsmiljöbrott i BrB.  
 

                                                 
22 KARNOV 2006/07 band 2 s. 2271 
23 Ericson, Gustafsson s.85 
24 KARNOV 2006/07 band 2 s. 2272  
25 3kap. 3§ AML 
26 Prop. 1990/91:140 s. 109 
27 A.a.  
28 Gullberg, Rundqvist s.93 
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4. Påföljder 

4.1. Enligt arbetsmiljölagen 

4.1.1. Föreläggande och förbud 
 
Enligt 7kap. 7§ 1st. AML kan Arbetsmiljöverket vid besök på en arbetsplats besluta om 
föreläggande eller förbud för att få till stånd en förändring av en bristfällig arbetsmiljö. 
Till grund för Arbetsmiljöverkets granskning och beslut ligger arbetsmiljölagstiftning och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.29 Ett föreläggande innebär att en uppmaning från 
Arbetsmiljöverkets sida att utföra en bestämd åtgärd för att rätta till en brist i 
arbetsmiljön. Ett förbud utfärdas i de situationer där förhållandet är ohållbart ur 
säkerhets- och hälsosynpunkt och arbetet vid t.ex. en maskin genast måste avbrytas och 
ligga nere tills åtgärder vidtagits.30  
 

4.1.2. Vite 
 
Arbetsmiljöverket kan, enligt 7kap. 7§ 2st., välja att påföra vite på föreläggandet eller 
förbudet som ett extra påtryckningsmedel. Tillsynsmyndigheten bör sätta ut vite om de 
anser att det finns en möjlighet att förläggandet eller förbudet inte kommer efterlevas.31 
Vite kan beskrivas som ett hot om böter och kan utdömas av länsrätten om 
Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande eller förbud inte respekteras.32   
 

4.1.3. Straff 
 
Har vite inte påförts i samband med föreläggandet eller förbudet infinner sig istället ett 
automatiskt straffhot enligt 8kap. 1§ AML. I paragrafen föreskrivs att ”[t]ill böter eller 
fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av 7 kap. 7-9 §§”.  
 
Det finns även föreskrifter från Arbetsmiljöverkets som är direkt straffsanktionerade. 
Exempel på sådana bestämmelser är föreskrifter om minderårigas arbete, föreskrifter för 
hanterandet av vissa ämnen och föreskrifter för användandet av olika slags utrustning.33 
En föreskrift som är direkt straffsanktionerad är inte straffsanktionerade i alla paragrafer 
utan det handlar oftast om ett fåtal. Vilka paragrafer det rör sig om är finns att hitta längst 
bak i föreskriften under ”bestämmelser om straff” eller ”särskilda bestämmelser”.34    
 

                                                 
29 Ericson, Gustafsson s. 192 
30 A.a. s.193 
31 A.a. 
32 A.a.  
33 Iseskog s. 130 
34 A.a. 
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4.1.4. Sanktionsavgifter  
 
Bestämmelserna om sanktionsavgift finns reglerade i 8kap. 5-10§§ AML. 
Arbetsmiljöverket kan införa bestämmelser om sanktionsavgift i sina föreskrifter. Detta 
innebär att den som inte följer denna föreskrift kan bli skyldig att betala en avgift på lägst 
1000 kronor och högst 100 000 kronor.  Beräkningen av sanktionsavgiften skall framgå 
av föreskriften.35 Avgiften kan utgå utan att överträdelsen skett uppsåtligen eller av 
vårdslöshet.36

 
Sanktionsavgiften är en avgift som påförs ”den fysiska eller juridiska person som drev 
den verksamheten där överträdelsen skedde”.37 Vid straffansvar förutsätts, förutom 
rekvisiten uppsåt eller oaktsamhet, att personligt ansvar kan uttolkas. Så är alltså inte 
fallet vid sanktionsavgift, utan där är det verksamheten som blir påförd avgiften.38    
 

4.2. Enligt brottsbalken 

4.2.1. Straff  
 
Bestämmelserna i 3kap. 10§ BrB, om arbetsmiljöbrott, hänvisar till 7 – 9§§ i samma 
kapitel. Paragraferna behandlar vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller 
sjukdom och framkallande av fara för annan. Skulle en person med arbetsmiljöansvar, 
enligt AML, begå ett av de brott som beskrivs i 7-9§§ BrB inom sitt ansvarsområde skall 
de bli dömda för arbetsmiljöbrott.  
 
Det är allvaret av förseelsen avgör straffet. Vållande till annans död genom oaktsamhet 
ger fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Skulle brottet anses vara 
grovt döms personen till lägst sex månaders och högst sex års fängelse.39 Vid vållande av 
kroppsskada eller sjukdom, som inte är ringa, döms personen till böter eller fängelse i 
högst sex månader. Vid grov förseelse kan fängelse i högst fyra år utdömas.40 För att 
någon skall bli dömd till framkallande av fara för annan krävs att överträdelsen skett av 
grov oaktsamhet. Då kan personen bli dömd till böter eller fängelse i högst två år.41    
  

4.2.2. Företagsbot  
 
Bestämmelser om företagsbot finns i 36kap. BrB. Boten kan åläggas en näringsidkare när 
en lagöverträdelse har begåtts i dennes verksamhet.42 Även kommunala och statliga 

                                                 
35 8kap. 5§ 2st. AML 
36 Ericson, Gustafson s. 215 
37 8kap. 6§ 1st. AML 
38 Ericson, Gustafson s.216 
39 3kap. 7§ BrB 
40 3kap. 8§ BrB 
41 3kap. 9§ BrB 
42 Gullberg, Rundqvist s. 257 
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bolag ingår i näringsidkarbegreppet.43 För att företagsboten skall vara en aktuell 
ekonomisk sanktion krävs att överträdelsen ”har inneburit ett grovt åsidosättande av 
särskilda skyldigheter som åvilar näringsidkaren eller annars är av allvarligt slag, dels att 
näringsidkaren inte gjort vad skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten”.44 En 
företagsbot skall, efter lagändring år 2006, fastställas till minst fem tusen kronor och 
högst tio miljoner kronor.45 Företagsbot som sanktion vid brott mot arbetsmiljölagen har 
till denna dag använts sparsamt.46  
 

5. Delegering 

5.1. Kraven på delegeringen 
 
Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön finns reglerat i 3kap. 1§ AML. 1973 
infördes dock en rättslig möjlighet för arbetsgivaren att överföra ansvaret till andra 
befattningshavare inom verksamheten.47 Att överföra ansvar på detta sätt benämns 
delegering. Vid delegering så är det inte själva ansvaret som överförs utan vissa 
arbetsmiljöarbetsuppgifter, och med dessa följer ansvaret om delegeringen gått rätt till.48 
En tumregel som finns är att delegering inom en verksamhet skall följa 
organisationsschemat.  
 
För att ansvar skall följa med delegeringen av arbetsmiljöuppgifter krävs det att 
delegeringen har gått till på rätt sätt. En delegering är korrekt om fem förutsättningar är 
uppfyllda49

 
• det skall finnas ett uppenbart behov av delegeringen av arbetsmiljöuppgifterna, på 

grund av arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens brist på sakkunnighet eller 
liknande 

 
• den som är mottagare av delegeringen skall ha tillräcklig erfarenhet och 

kompetens för att klara av arbetet med arbetsmiljöuppgifterna 
 

• mottagaren skall ha en någorlunda självständig ställning gentemot arbetsgivaren 
 

• mottagaren skall ha tillräcklig befogenhet för att på egen hand kunna vidta 
åtgärder och fatta beslut angående sina arbetsmiljöuppgifter 

 
• det skall stå klart i organisationen/ på arbetsplatsen vem som innehar 

arbetsmiljöansvaret enligt delegeringen 
                                                 
43 A.a.  
44 A.a.  
45 36kap. 8§ BrB 
46 Gullberg, Rundqvist s. 257 
47 Iseskog s. 154 
48 A.a. s. 154f 
49 Fahlbeck s. 357 
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Att dessa fem förutsättningar är uppfyllda innebär att arbetsgivarföreträdaren 
(mottagaren) har ansvaret för arbetsmiljön inom sitt område. Detta betyder inte att 
arbetsgivaren är fri från allt ansvar. Det är han som i slutändan har det övergripande 
ansvaret för det fortlöpande arbetet med arbetsmiljöfrågor.50   
 

5.2. Formerna för delegeringen 
 
Det finns inga lagstadgade formföreskrifter för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Detta 
innebär i praktiken att en delegering kan vara konkludent, muntlig eller skriftlig.51 
Konkludent delegering innebär t.ex. att man genom handling visar att man antar en viss 
arbetsuppgift rörande arbetsmiljön. Delegeringen är då underförstådd.52  
 
Fastän det inte finns några formkrav är skriftlig delegering något att eftersträva. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns det 
krav på att arbetsgivaren fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter i sin verksamhet. Finns det 
mer än 10 anställda skall uppgiftsfördelningen dessutom vara skriftlig.53 Denna 
bestämmelse medför således att Arbetsmiljöverket kan kräva av arbetsgivaren att han 
skriftligen presenterar delegeringsordningen.54  
 
När det gäller att ett allmänt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet skall finnas för vissa 
underordnade arbetsgivare behövs ingen uttrycklig delegering.55 Genom 
anställningsavtalet följer, enligt 2kap. 10§ 2st. AvtL, att ”där någon såsom anställd i 
annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag 
eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt 
att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet”.  
 

5.3. Returnering 
 
Skulle en person känna att den inte klarar av den arbetsmiljöuppgift den har blivit 
tilldelad genom delegering skall denna person returnera arbetsuppgiften och därigenom 
återföra ansvaret. Detta betyder att när personen har försökt att åtgärda ett 
arbetsmiljöproblem utan att en lösning har uppstått skall denne prata med sin arbetsgivare 
som får arbeta vidare med frågan.56 Om även arbetsgivaren uttömt sina 
handlingsalternativ skall denna i sin tur returnera till sin överordnade. Returneringen skall 
pågå tills problemet kan lösas.  
 

                                                 
50 A.a. 
51 Iseskog s. 163 
52 A.a.  
53 6§ 4st. AFS 2001:01 
54 Iseskog s.165 
55 Andersson, Bejstam, Edström, Zanderin s.423 
56 Iseskog s.168 
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Det är till och med möjligt för högsta chefen att returnera arbetsuppgifter. Exempelvis 
kan högsta chefen inom en kommunal förvaltning behöva ytterligare resurser för att lösa 
arbetsmiljöproblemet. Denna vänder sig då till nämnden. Om nämnden skulle avslå 
begäran om ökade resurser är de enskilda personerna i nämnden straffansvariga om de 
deltar i beslutet och inte reserverar sig.57  
 

6. Rättsfall gällande arbetsmiljöbrott och delegering 

6.1. Högsta domstolen, Mål B 4471-02 
 
I detta mål har ett befäl inom det svenska försvaret, M J, överklagat Hovrättens dom om 
arbetsmiljöbrott och yrkat att Högsta domstolen skall ogilla åtalet om arbetsmiljöbrott i 
sin helhet. M J hävdar att han inte agerat med oaktsamhet alternativt, om det anses 
föreligga oaktsamhet, att den inte är så pass grov att straffansvar skall vara aktuellt. Han 
hävdar även att det var omöjligt för honom att förutse den uppkomna effekten, vilken var 
att en värnpliktig avled under en övning till vilken M J varit biträdande övningsledare och 
momentövningsledare. I överklagandet har befälet även hävdat att han inte haft 
självständigt ansvar för säkerheten då arbetsuppgifterna inte delegerats på ett tydligt sätt.   
 
Högsta domstolen ansåg att den värnpliktige, A B, hade avlidit p.g.a. M J:s underlåtenhet 
att avbryta övningen grundat på en missbedömning från befälets sida. M J hade åsidosatt 
att följa föreskrifterna i försvarets bestämmelser om arbetsmiljön i ”Säkerhetsinstruktion 
för vapen och ammunition med mera” (SäkI). Det rådande förhållandet vid övningen, den 
låga temperaturen i luft och vatten och den hög vattennivå, var tydliga faktorer som M J 
borde ha insett skulle skapa en större säkerhetsrisk för de värnpliktiga.  
 
Den avgörande frågan för domen är om det förekommit särskilda omständigheter som gör 
att M J inte kan anses ha agerat med straffbar oaktsamhet. Detta anser Högsta domstolen 
att det finns. Bl.a. utgick M J från att hinderbanan var en fast utbildningsanordning som 
var konstruerad i enlighet med de säkerhetsbestämmelser som gäller. Befälet hade 
bestämt att tyngande ryggsäckar inte skulle bäras och han hade stängt av ett annat hinder 
just p.g.a. säkerhetsskäl. Dock hade han inte ansett det vara problem med det aktuella 
hindret då detta under tidigare år hade utförts med samma omständigheter som detta år 
utan några tillbud. Dessa omständigheter tillsammans med att domstolen ansåg de lokala 
säkerhetsbestämmelserna svårtolkade gjorde att M J inte ansågs ha handlat oaktsamt och 
därigenom ogillades åtalet mot honom.   
 

6.2. Högsta domstolen, Mål B 2011-03 
 
I detta mål är det en rektor, I B, som står åtalad för arbetsmiljöbrott då en grundskoleelev, 
T J, klämt sin hand vid en bockningsmaskin under sin vistelse på I B:s gymnasieskola. T 
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J och hans kamrat var på gymnasieskolan ett par dagar i veckan för anpassad studiegång 
som I B godkänt. En lärare fanns alltid med grundskoleeleverna.  
 
T J:s olycka inträffade när han skulle rätta till en anslagsplåt i bockningsmaskinen och 
hans kamrat inte uppmärksammade detta utan startade maskinen. En yrkeslärare med 
lång erfarenhet var närvarande vid tillfället men hade inte möjlighet att förhindra 
olyckan. Att T J och hans skolkamrat fått arbeta tillsammans vid maskinen och inte för 
sig anses vara en orsak till olyckan.  
 
Frågan i målet är om I B som högsta chef för sin verksamhet orsakat T J:s handskada 
genom att av oaktsamhet ha åsidosatt vad hon enligt arbetsmiljölagen skall göra för att 
förebygga olycksfall. Som grund för bedömningen låg faktumet att I B endast varit fast 
förordnad rektor i några månader innan olyckan inträffade. Högsta domstolen beaktade 
även att det inte fanns några tecken på att säkerheten borde höjas då bockningsmaskinen 
använts av eleverna på skolan sedan 1988, i 16 år, utan att någon olycka hade inträffat. 
Domstolen ansåg Hovrättens bedömning som korrekt och åtalet mot I B om 
arbetsmiljöbrott ogillas.  

6.3. Högsta domstolen, Mål B 3184-03 
 
Bakgrunden till denna dom är en arbetsplatsolycka som inträffat på Forbo Forshagas 
parkettfabrik i Tibro den 22 december 1999. I olyckan klämde och skadade en anställd 
sin hand då hon rengjorde en limmaskin. Relevant för målet var att en liknande olycka, 
med mindre allvarlig utgång, inträffat 29 juli samma år vid samma maskin.  
 
Huvudfrågan i målet är om den åtalade, chefen H N, har haft ansvaret för 
arbetssäkerheten eller om detta låg hos företagsledningen eller hos den tekniske chefen L 
D, p.g.a. delegering. Gällande företagsledningens ansvar ansåg domstolen att denne inte 
hade det specifika ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen utan att det tillfallit H N den 
dagen då hans anställning trädde i kraft. H N anser med detta som bakgrund att han 
genom en generell delegering av arbetsmiljöansvaret till den tekniske chefen L D befriats 
från ansvaret. L D har själv ansett att ett visst arbetsmiljöansvar ålegat honom, men att 
detta varit begränsat till överväganden och åtgärder i samband med inköp, installation 
och underhåll av maskinerna. För den löpande produktionen ansåg L D att arbetsledaren 
ansvarade.   
 
Eftersom det inte fanns någon uttalad skriftlig eller muntlig delegeringsordning var det 
oklart vad som föll inom den tekniske chefens, L D:s, ansvarsområde. Enligt domstolen 
hade olyckan i vart fall inte inträffat inom L D:s uttalade ansvarsområde med inköp, 
installation och underhåll. Detta ansvar låg ej heller på arbetsledaren.  
 
De extra nödstopp som installerades på maskinen efter första olyckan anses inte vara en 
tillräcklig åtgärd för att förhindra framtida olyckor. Domstolen ansåg att åtgärden borde 
ha följts upp av säkerhetsinstruktioner för rengöring av den aktuella maskinen. Eftersom 
det inte genom delegering stod klart om L D ansvarade för detta område bar H D ansvaret 
för denna brist i arbetsmiljön. Eftersom H D inte heller undersökte om några lämpliga 
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säkerhetsåtgärder utfördes när han fått kännedom om den första olyckan ansågs han varit 
oaktsam. För denna oaktsamhet dömdes han till ansvar för arbetsmiljöbrott.  
  

6.4. Analys av rättsfallen 
 
Som i alla rättsfall grundar sig domen på omständigheter i det aktuella fallet. Det vi kan 
se är att delegering av arbetsmiljöuppgifter är en komplicerad fråga som bör tas på allvar 
i alla större organisationer som är i behov av delegering. Dessa rättsfall visar varför det är 
så viktigt att regleringen om uppgiftsfördelning finns.  
 
Fallet med olyckan i Forbo Forshagas fabrik visar vikten av att göra en skriftlig 
delegering, ju mer detaljerad desto bättre. Här verkar det som om ingen riktigt ha känt 
ansvar för säkerheten vid maskinen och detta kan vara en anledning till att inga 
ytterligare åtgärder, förutom nödstoppen, vidtogs. Hade en skriftlig delegering funnits 
kanske olyckan kunde ha förhindrats.   
 
Både rättsfallet med fabriken och det som gällde ansvaret för en rektor på en 
gymnasieskola visar en av de viktigaste faktorerna vid delegering av 
arbetsmiljöuppgifter. Den högsta chefen kan aldrig göra sig av med det yttersta ansvaret 
för arbetsmiljön genom delegering. Ansvaret att övervaka arbetsmiljöarbetet ligger alltid 
kvar inom dennes arbetsområde. Sedan avgör vissa omständigheter vid tillbud om denna 
arbetsgivare skall hållas ansvarig eller ej.  
 
I fallet med den avlidna värnpliktiga ser vi att inte bara omständigheter spelar in utan 
även praxis, hur det gått till under en länge tid. Detta förtydligar vikten av att inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet alltid göra riskbedömningar för att tidigt kunna åtgärda 
eventuella brister.  
 

7. Örebro Läns Landsting 
 
Örebro Läns Landstings verksamhet består av hälso- och sjukvård, psykiatri och 
rehabilitering, tandvård, kultur och utbildning. Inom landstinget finns tre lasarett. Det 
finns totalt inom hela ÖLL 8731 anställda medarbetare varav 7215 är hälso- och 
sjukvårdsanställda. Inom Örebro län finns det 273956 människor som vårdtagare.58  
 
En sak som kan uppfattas som problematisk inom ÖLL som organisation är att den är 
politiskt styrd genom landstingsfullmäktige. Det är politikerna som lägger grunden för 
alla beslut. Den som är den högsta tjänstemannen med det personliga ansvaret inom 
landstinget är landstingsdirektören som i sin tur är styrd av politikerna. Huvudansvaret 
för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren ÖLL. Hur detta ansvar skall uppfyllas beskrivs 
övergripande i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
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arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har detta utvecklats och preciserats. Det är politikerna 
som har det högsta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 ”Länets riksdag” är landstingsfullmäktige, landstingets högsta beslutande organ som är 
det enda folkvalda parlamentet på länsnivå. Beslut av ärenden av principiell karaktär 
samt andra viktiga ärenden beslutas av landstingsfullmäktige. Beslut om mål och 
riktlinjer, budget, årsredovisning, bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret för styrelser 
och nämnder samt besluta hur stor landstingsskatten ska vara är en del av fullmäktiges 
arbetsuppgifter. Det är fullmäktige som föreskriver arbetsmiljöpolicyn i samband med att 
mål och riktlinjer tas fram för landstinget. De fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
nämnderna och tar in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och 
arbetsformer och ser till att inga arbetsmiljöfrågor hamnar mellan nämnderna. 
Fullmäktige följer upp att nämnderna driver verksamheten enligt arbetsmiljöpolicyn och 
ger nämnderna de ekonomiska resurserna för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga 
budgetbeslut.59  
 
Nämnderna ser till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön. De verkställer fullmäktiges beslut och ser bland annat till 
att konkreta mål för arbetsmiljön tas fram. De delegerar uppgifter angående det 
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningscheferna och ser till att 
förvaltningscheferna har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna 
driva arbetsmiljöarbetet. Förvaltningscheferna ansvarar i sin tur för att fördela uppgifter 
så långt ut i organisationen som möjligt så att det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs 
allra längst ut i alla delar av verksamheten.60

 
Landstinget arbetar i en politisk organisation med en styrmodell som kallas 
medborgarmodellen. Politikerna företräder medborgarna och ställer krav på vården och 
verksamheten. Det finns beredningar som undersöker behov och föreslår förändringar för 
att öka länsinvånarnas inflytande. Beredningarna består av förtroendevalda. De kartlägger 
och analyserar människors behov och önskningar och förbereder och föreslår 
förändringar utifrån ett medborgarperspektiv. Totalt finns nio beredningar, sex för hälso- 
och sjukvården och tre för de regionala frågorna. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas 
frågor förs vidare för sammanvägning och beslut till en länsövergripande hälso- och 
sjukvårdsnämnd. De regionala beredningarnas frågor går till en regionpolitisk nämnd, 
som ansvarar för länets utvecklingsfrågor, näringspolitik, kultur och turism. De två 
nämnderna har en tydlig roll att företräda länsinvånarna och inte produktionen eller 
landstingets verksamhet. För att följa utvecklingen av forsknings- och utvecklingsfrågor 
finns en särskild forskningsnämnd. 61

 

En rekommendation från arbetsmiljöverket är att nämnderna skall ta med 
arbetsmiljöinvesteringarna i det årliga budgetförslaget.62 I budgeten för 2007 års 
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verksamhet inom ÖLL finns det inga arbetsmiljöinvesteringar specifikt angivna. Det står 
angivet att medbestämmande för personalen är en viktig fråga där det ska finnas 
möjligheter till ett aktivt medarbetarskap.  
 
Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet, ansvarar för den 
ekonomiska förvaltningen och föreslår landstingsfullmäktige hur resurserna till de två 
nämnderna ska fördelas. Landstingsstyrelsen består av 15 förtroendevalda och lika många 
ersättare. 63

 
I landstinget arbetar man idag med ledningssystem inom miljö och kvalitet för att 
säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och en hållbar utveckling 
för miljön. Ett ledningssystem går ut på att man samlar in fakta om hur man utför vissa 
aktiviteter och processer inom ett visst område och utifrån detta komma på ett effektivare 
sätt för dessa.  Inget sådant ledningssystem finns för arbetsmiljöarbetet inom ÖLL. 64  
 
Landstingets verksamhet styrs av olika lagar. Arbetsmiljölagen är juridiskt likställd med 
övriga lagar. Ingen lag tar över någon annan. Landstinget måste förena arbetstagarnas, 
brukarnas, patienternas och klienternas intressen i den dagliga verksamheten. 
 
Det går inte att som arbetsgivare göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom 
delegering. Det enda som arbetsgivaren kan göra är att lägga ut de arbetsuppgifter som 
behöver göras för att få en bra arbetsmiljö. Med uppgiftsfördelningen följer ett internt 
ansvar. Det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningen följs ligger på 
arbetsgivaren, i detta fall landstinget. De uppgifter som läggs ut kan beskrivas mer eller 
mindre detaljerat. Det är dock viktigt att uppgiftsfördelningen är så tydlig att både den 
som får uppgifter och andra personer i verksamheten har klart för sig vem som ska göra 
vad.65

 
Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt ansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om 
föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Beslutet kan överklagas 
till Regeringen som fattar beslut i frågan. Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast kan 
länsrätten döma ut vitet. Vitesbeloppet belastar ekonomiskt hela landstinget. Ett beslut 
utan vite kan leda till straff, normalt böter och i undantagsfall fängelse. Om ett olycksfall 
inträffar på en arbetsplats kan polis och åklagare kopplas in och åtal så småningom 
väckas mot en eller flera enskilda personer. Vid fällande dom är straffpåföljden normalt 
böter, i undantagsfall fängelse. Både tjänstemän och nämndpolitiker kan drabbas av 
straffpåföljd.66

 
För att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar måste den som får en arbetsuppgift i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ha tillräckliga kunskaper, befogenheter, resurser och 
kompetens. I Örebro läns landsting ska chefer och skyddsombud genomgå gemensamt 
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överenskommen utbildning för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

 
Det finns två olika skriftliga delegeringar. En har gått ut till alla förvaltningschefer inom 
ÖLL från Landstingsdirektören. Den andra är en ansvarsfördelning som ligger i 
personalhandboken på landstingets intranät. Denna ansvarsfördelning hittas i 
”Instruktioner om arbetsmiljöansvar för Örebro läns landsting” (Bilaga I). Här beskrivs 
bl.a. att arbetsuppgifterna måste fördelas, delegeras, för att de som landsting skall 
uppfylla sitt arbetsmiljöansvar enligt lagar och föreskrifter. Efter att man i instruktionerna 
framställt vissa krav på arbetsfördelningen, som t.ex. medarbetarens befogenheter och 
kännedom om fördelningen, följer punkt för punkt vilka arbetsuppgifter olika 
befattningshavare har inom landstinget. Denna fördelning är den enda formen av skriftlig 
delegeringsordning som finns under förvaltningscheferna på ÖLL.    
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8. Intervjuer 

8.1. Intervjuer med arbetsmiljöansvariga 
 
Intervjupersonerna fick börja med att beskriva sin position inom landstingets 
verksamhetsorganisation och vad de arbetar med. Fyra av de tillfrågade personerna är 
personalchefer, två av personerna är förvaltningschefer, en är arbetsmiljöingenjör, en är 
personalkonsult och en är personalsekreterare. Varje person representerar en förvaltning 
inom ÖLL.  
 
På frågan: ”Vem är din direkta arbetsgivare?” svarade samtliga Personer att de hade ÖLL 
som sin direkta arbetsgivare.  
 
Alla tillfrågade personer hade arbetsmiljöansvar på sin arbetsplats. På följdfrågan: ”Vilka 
arbetsuppgifter rörande arbetsmiljön hanterar du?” svarade en person att den har 
samordningsansvar vad gäller arbetsmiljön. En stödjer och servar sin förvaltning när det 
gäller arbetsmiljö frågor. Att vara chefernas stöd i arbetsmiljöarbetet är en av de 
tillfrågades uppgift.  
 
En hanterar frågor angående arbetsmiljön. En annan arbetar med arbetsmiljö på en 
personalavdelning. Ytterligare en arbetar med den fysiska arbetsmiljön gentemot kunder. 
En person har ett ansvar inom förvaltningen för att arbetsmiljöarbetet ska konkretiseras. 
En annan är arbetsmiljöansvarig enligt arbetsmiljölagen. En av intervjupersonerna 
menade att den inte har något arbetsmiljöansvar och uttryckte sig så här: 
 

Jag kan säga så att jag har inte något arbetsmiljöansvar mer än vad alla anställda har,  
för alla anställda har ju ett arbetsmiljö ansvar. 

 
Intervjupersonerna fick svara på frågan: ”Hur ser delegeringen till dig ut angående det 
systematiska arbetsmiljöarbetet?” En av intervjupersonerna har en delegering i sin roll 
som chef. Fyra av de tillfrågade har inte någon delegering. En annan har inte 
arbetsmiljöansvaret delegerat till sig som personalchef utan mer till de som är 
personalansvariga. En har en muntlig delegering och en annan har en skriftlig delegering. 
En person säger så här: 
 

Som jag ser det så är vi ansvariga, alltså förvaltningscheferna är ju ansvariga för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för respektive förvaltning att se till att det blir gjort  
och så att man arbetar med frågorna. 

 
På frågorna: ”Har du fått information om vad du skall arbeta med? Kändes denna 
tillräcklig?” svarade fyra av intervjupersonerna att de har fått tillräcklig information om 
vad de ska arbeta med. Fyra av de tillfrågade har inte fått direkt information om 
arbetsuppgifter men anser sig vara tillräckligt informerade för att utföra sitt arbete. En av 
intervjupersonerna har svårt att säga om informationen har varit tillräcklig. 
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Intervjupersonerna fick svara på hur de anser att sin kompetens är på de arbetsmiljöfrågor 
som de hanterar. Samtliga intervjuade gav intrycket av att de hade kompetens vad gäller 
arbetsmiljöfrågor.  
 
Personerna tillfrågades om de ansåg att de hade tillräcklig befogenhet för att utföra sitt 
arbete. Samtliga tillfrågade ansåg sig ha tillräckliga befogenheter för att utföra sitt arbete. 
 
På frågan: ”Hur håller du dig uppdaterad på arbetsmiljöfrågorna på ditt område?” 
 
Åtta intervjupersoner av nio svarade att de uppdaterar sig regelbundet på 
arbetsmiljöfrågor genom tidningar, böcker, Internet och utbildningar. Den nionde svarade 
så här: 
 

Hur vet man att man är uppdaterad? Jag har inget speciellt, inga tidningar, men jag  
känner till många sidor på nätet men jag är inte ute och surfar om jag inte är på jakt 
efter någonting. Jag vet inte om jag är uppdaterad men grundkunskapen har jag. 

 
 
Till sist tillfrågades intervjupersonerna om de hade delegerat vidare arbetsuppgifter 
rörande arbetsmiljön nedåt? Om ja, till vilka och hur gick det till? Muntligt, skriftligt, 
konkludent? 
 
En person delegerar muntligt nedåt. Fyra personer delegerar inte. Två personer har ingen 
att delegera till. En person delegerar vissa delar rörande arbetsmiljön till medarbetarna. 
Detta sker skriftligt. En person delegerar skriftligt genom ett ledningssystem där varje 
medarbetare har sin roll. 
 

8.2. Intervjuer med skyddsombud 
 
Intervjupersonerna fick börja med att svara på hur de anser att arbetsmiljöarbetet sköts 
inom den förvaltning de är verksam i. Samtliga intervjupersoner anser att 
arbetsmiljöarbetet fungerar bra på sina respektive förvaltningar.  
 
På frågan: ”Finns det några brister i arbetsmiljön som har uppmärksammats men inte 
åtgärdats enligt din mening och vad är denna brist i så fall?” svarade två personer att det 
inte finns några större brister och om det uppkommer något så åtgärdas det. En person 
menar att det finns en brist i arbetsmiljön som inte åtgärdats och det är att de är för få i 
personalstyrkan och personen uttrycker sig så här:  
 

Den enda brist som inte åtgärdats är att vi är för få personal, det har man alltså jobbat 
med men det är ju inte klinikchefen som bestämmer hur mycket personal vi ska vara 
så det är högre upp och det går inte att påverka så mycket vi har fått fler men det  
räcker ju inte.  
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Intervjupersonerna fick svara på frågan: ”Har du fått information om vad du skall arbeta 
med? Känns den tillräcklig?” Alla intervjupersoner anser att de fått tillräcklig information 
om vad de skall arbeta med när det gäller skyddsombudsarbetet.  
 
Personerna tillfrågades om de anser att den/de som har arbetsmiljöansvar inom 
förvaltningen har de befogenheter och den kompetens som uppgiften kräver. Samtliga 
tillfrågade tyckte att de personer som har arbetsmiljöansvar inom förvaltningarna har de 
befogenheter och kompetens som uppgiften kräver.  
 
På frågan: ”Anser du att arbetstagarna vet till vem de skall vända sig när de har frågor 
eller klagomål kring arbetsmiljön?” är alla eniga om att arbetstagarna vet var de ska 
vända sig om de har frågor eller klagomål kring arbetsmiljön. 
 
Personerna fick svara på om de anser att alla arbetstagare får tillräcklig information om 
vad som pågår gällande arbetsmiljöfrågor i verksamheten. Samtliga personer tycker att 
alla arbetstagare får tillräcklig information om vad som pågår gällande arbetsmiljöfrågor i 
verksamheterna men en person säger så här: 
 

Alla får det men alla lyssnar inte och många har aldrig hört talas om det fast vi ständigt 
pratar om det, fast vi ständigt, vi blir ju påminda om det men alla lyssnar inte, alla tycker 

              inte det är så viktigt förän det gäller för de själva. 
 
 
Slutligen tillfrågades intervjupersonerna hur de informerar sina medarbetare om 
arbetsmiljön, och om det finns utbildningar. Alla tillfrågade intervjupersoner informerar 
sina medarbetare om arbetsmiljön. En av intervjupersonerna använder sig av utbildningar 
till sina medarbetare. 
 

9. Analys 
 
När vi jämför de svar vi fått fram under intervjuerna, samt de observationer vi gjort under 
dessa intervjuer, med den instruktion som finns på ÖLL:s intranät ser vi i vissa fall 
avvikelser. Bl.a. svarar flera av personalcheferna att deras arbetsuppgifter är att stödja 
och serva cheferna i deras arbete med arbetsmiljön. Ser man till instruktionerna har de 
mer långtgående arbetsuppgifter än så. Som andra punkt i instruktionen beskrivs hur 
samtliga chefer, inklusive arbetsledare, skall ansvara för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utförs, att risker och brister i arbetsmiljön kartläggs och dokumenteras 
samt att de utför de åtgärder som krävs med hänsyn till fara och ohälsa. Frågan är om de 
är omedvetna om hur långtgående deras ansvar är eller om detta bara inte kom fram 
under intervjun? 
 
Vid intervjun med en av förvaltningscheferna var svaren generella och svävande 
angående vilka arbetsuppgifter denne hade inom arbetsmiljöarbetet. Frågorna vi ställer 
besvaras men efter viss undersökning och ibland med svar som inte riktigt hör frågan till. 
Intrycket vi får är att personen inte är medveten om utsträckningen av sitt ansvar.  
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I instruktionen beskrivs hur en förvaltningschef skall ”[a]nsvara för att förvaltningen 
organiseras så att uppgifter, befogenheter och resurser för att förebygga ohälsa och 
olycksfall klart och tydligt och skriftligen fördelas inom förvaltningen och att chefen för 
basenheter/motsvarande får därför nödvändiga kunskaper”. Detta gör båda 
förvaltningscheferna. Däremot kan vi se brister i uppfattningen angående delegering hos 
de personer som sitter på en lägre organisationsnivå. Flera anser att de inte fått några 
arbetsuppgifter delegerade och någon anser inte att det finns någon delegering över 
huvud taget.  
 
Den mest uppenbara bristen som framkommer i intervjuerna är att de 
arbetsmiljöansvariga inte fått någon information om vad deras arbetsuppgifter inom 
arbetsmiljöarbetet innebär. De anser sig dock veta tillräckligt mycket för att utföra sitt 
arbete. Frågan är hur de, utan tillräcklig information, vet vad arbetet innebär och hur det 
skall utföras?  
 
Om man återkopplar till de fem punkter som krävs för en korrekt delegering så ser man 
att landstinget uppfyller åtminstone fyra av dessa. Behovet är uppenbart i en så stor 
verksamhet för att arbetsmiljöarbetet skall vara genomförbart över huvud taget, 
erfarenheten och kompetensen anser sig intervjupersonerna ha och alla innehar en 
självständig ställning gentemot sin arbetsgivare. När det gäller befogenheten har även 
skyddsombuden intygat att saker utförs när de skall och grunden för att detta skall vara 
möjligt är att den arbetsmiljöansvariga har möjlighet att utföra dessa förbättringar.  
Den punkt som brister är den sista punkten i listan. I teorin kan man igenom 
”Instruktioner om arbetsmiljöansvar för Örebro läns landsting” se klart vem det är som 
har arbetsmiljöansvaret, men i praktiken verkar inte ens de personer som innehar ansvaret 
fullt ut veta vilket ansvarsområde de har.  
 
Om man ser till rättsfallen som vi behandlat tidigare i teoridelen ser vi vikten av en 
korrekt delegering. Ju större organisationen är desto mer detaljerad bör en 
delegeringsordning vara. Även genom en jämförelse av ÖLL:s delegering av 
arbetsmiljöuppgifter och rättsfallen kan man se hur problem skulle kunna uppstå vid en 
arbetsplatsolycka.  
 
Övergripande visar intervjuerna med både arbetsmiljöansvariga och skyddsombuden att 
alla förvaltningar har ett gediget intresse att arbeta med arbetsmiljöfrågor och gör detta 
utifrån sin bästa förmåga. Inga av skyddsombuden anser att det är några större brister i 
arbetsmiljön, förutom personalbristen.    
 

10. Egna reflektioner 
 
Ser man till den information vi har fått fram ur våra intervjuer med personer med 
arbetsmiljöansvar och skyddsombud samt ur de dokument vi har haft att tillgå så har 
Örebro läns landsting ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Landstinget fyller de krav 
som ställs på dem av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Det vi känner kan vara den bristande länken i deras arbetsmiljöarbete är att 
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flera personer som vi intervjuat inte till fullo förstått vad deras ansvarsområde är och vad 
det innebär. Det går inte att klaga något på den vilja eller insats de gör för arbetsmiljön, 
men vi ställer oss frågande vad som händer om ett allvarligare tillbud inom arbetsmiljön 
skulle inträffa. Om man vid ett sådant tillbud skulle försöka utröna ansvarspersoner kan 
den vaghet i personernas egen uppfattning om sitt ansvarsområde som vi uppfattat vid 
intervjuerna skapa problem.  
 
Det vi kan uttyda är att arbetet med arbetsmiljöfrågorna fungerar som det skall men att 
strukturen i arbetet saknas. För att minimera riskerna för att arbetsmiljöfrågorna ska 
ramla mellan stolarna kan svaret vara ett ledningssystem för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, för att åstadkomma en tillfredställande och säker arbetsmiljö. Man 
skulle kunna ta hjälp av de ledningssystem som finns angående miljö och kvalitet. Det 
finns många likheter mellan områdena som man skulle kunna dra nytta av när det gäller 
olika rutiner och aktiviteter. Detta framför allt för att skapa en bra struktur av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt en bättre förståelse i arbetet. Tanken är att ett 
ledningssystem skulle kunna fungera som ett verktyg för samtliga chefer och arbetsledare 
inom landstinget. Anledningen till ett ledningssystem är att förhindra olycksfall och 
sjukdomar i arbetet. Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra 
arbetsmiljö som gynnar alla. Det är angelägenhet både för arbetsgivare och anställda. För 
att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet måste alla medverka.  
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BILAGA I 
 
Instruktion om arbetsmiljöansvar för Örebro läns landsting   
  
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren-landstinget. Hur detta ansvar 
skall uppfyllas beskrivs övergripande i Arbetsmiljölagen (AML) och i Arbetarskydds-
styrelsens förordning om "internkontroll av arbetsmiljön" (AFS 1996:6) har detta 
utvecklats och preciserats.   
 
I särskild ordning måste beaktas bestämmelserna om samråd mellan arbetsgivare som 
bedriver verksamhet vid så kallade gemensamma arbetsställen (AML 3 kap 6 §) och om 
samordningsansvar för byggarbetsplatser (AML 3 kap 7 §).   
 
För att vi skall kunna uppfylla vårt arbetsmiljöansvar måste vi fördela de arbetsuppgifter 
som behöver utföras.   
 
Denna instruktion utgör en för Örebro läns landsting övergripande intern 
arbetsfördelning.   
 
Den förutsätter att fördelningen av arbetsuppgifter utvecklas och preciseras ytterligare på 
förvaltnings- och basenhetsnivå samt att den som tilldelas uppgifter har de befogenheter 
och resurser som krävs.   
 
AML, Arbetsmiljöförordningen (AMF), Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS) som 
gäller för verksamheten, vårt samverkansavtal och denna instruktion skall finnas 
tillgängliga för att användas aktivt i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.   
  
Varje medarbetare skall ha kännedom om arbetsfördelningen i arbetsmiljöarbetet.   
  
För att underlätta internkontrollarbetet och medarbetarnas och skyddsombudens 
deltagande skall arbetsmiljöarbetet normalt dokumenteras i skrift.   
  
1. Landstingsstyrelsen, styrelser och nämnder   
  

• Som arbetsgivare övergripande ansvara för att ett målinriktat och förebyggande 
arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad och prioriterad del av den ordinarie 
verksamheten.  

 
• Tillse att förvaltningarna och basenheterna beaktar arbetsmiljöarbetet vid 

upprättande av verksamhetsplan och budget.  
  
2. Samtliga chefsnivåer inkl arbetsledare   
  

• Ansvara för systematisk planering, ledning och uppföljning av verksamheten för 
att säkerställa att arbetsmiljökraven uppfylls.  
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• Ansvara för att eventuella risker och brister i arbetet kartläggs, dokumenteras 

skriftligt och bedöms samt att arbetsmiljöaspekten beaktas vid såväl ny, förändrad 
som pågående verksamhet.  

 
• Inom ramen för tilldelade befogenheter vidta erforderliga åtgärder för att 

förebygga ohälsa och olycksfall, samt rapportera eventuella brister till ansvarig.  
  
3. Landstingsdirektör  
  

• Ansvara för landstingsövergripande planering, ledning och uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet.  

 
• Ansvara för att landstingsövergripande mål för arbetet med verksamhetens 

arbetsmiljö anges i skrift.  
  
4. Förvaltningschef  
  

• Ansvara för att arbetsmiljöarbetet organiseras och inordnas som en prioriterad del 
av förvaltningens verksamhet och för att det inom förvaltningens olika enheter 
finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.  

 
• Ansvara för att övergripande mål för arbetet med förvaltningens arbetsmiljö anges 

i skrift.  
 
• Ansvara för att förvaltningen organiseras så att uppgifter, befogenheter och 

resurser för att förebygga ohälsa och olycksfall klart och tydligt och skriftligen 
fördelas inom förvaltningen och att chefen för basenheter/motsvarande får därför 
nödvändiga kunskaper.  

 
• Tillse att erforderlig arbetsmiljöutbildning anordnas för skyddsombud och 

arbetsgivarföreträdare.  
 
• Ansvara för att det för förvaltningen årligen i samarbete med Landstingshälsan 

upprättas en skriftlig sammanställning över ohälsa, olycksfall och allvarligare 
tillbud i arbetet.  

 
• Fortlöpande hålla styrelsen eller nämnden underrättad om utvecklingen på 

arbetsmiljöområdet.  
  
5. Basenhetschef (klinikchef/vårdcentralchef/avdelningschef/motsvarande)   
  

• Ansvara för systematisk planering, ledning och uppföljning av enhetens 
verksamhet för att säkerställa att arbetsmiljökraven uppfylls.  
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• Ansvara för att internkontrollarbetet årligen följs upp och att detta dokumenteras i 
skrift.  

 
• Ansvara för upprättande av årliga skriftliga handlingsplaner med åtgärder för att 

förbättra enhetens arbetsmiljö.  
 
• Ansvara för att det finns skriftliga rutiner för på vilket sätt, i vilken omfattning 

och vid vilken tidpunkt åtgärder skall vidtas.  
 
• Ansvara för att arbetsuppgifter, befogenheter och resurser för att förebygga ohälsa 

och olycksfall, skriftligen fördelas.  
 
• Ansvara för att verksamheten och förhållandena i arbetet fortlöpande undersöks så 

att risker och brister ur arbetsmiljösynpunkt kan kartläggas, bedömas och 
undanröjas.  

 
• Ansvara för att arbetsledare har de kunskaper de behöver om verksamhetens 

arbetsmiljö, om föreskrifter och förordningar, om risker och brister och om rutiner 
i arbetsmiljöfrågor.  

 
• Ansvara för översyn och avstämning genom skyddsrond.  
 
• Tillse att det finns skriftliga rutiner och resurser för utredning av ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt för rehabiliteringsutredning.  
 
• Fortlöpande hålla förvaltningschefen underrättad om arbetsmiljösituationen inom 

sitt verksamhetsområde.  
  
6. Avdelningsföreståndare, expeditionsföreståndare, sektionschef och motsvarande 
med personalansvar   
 

• Svara för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs inom ansvarsområdet.  
 
• Svara för att AML, AMF och AFS som gäller för verksamheten finns tillgängliga 

och används i arbetsmiljöarbetet.  
 
• I det dagliga arbetet stimulera medarbetarnas intresse för att förebygga 

arbetsskador och i övrigt verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
 
• Fortlöpande undersöka förhållanden i arbetet och medarbetarens behov av 

introduktion, instruktion och information i övrigt om arbetsuppgifterna, om risker 
förknippade med arbetet samt att se till att medarbetaren får den introduktion, 
instruktion och information i övrigt som behövs och att denna utformas med 
hänsyn till medarbetarens förutsättningar.  
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• Undersökningar av förhållanden i arbetet och riskbedömning skall normalt 
dokumenteras i skrift om inte problemet kan åtgärdas omgående.  

 
• Ovan gäller även för tillfälligt anställda samt elever och praktikanter.  
 
• Fortlöpande ha tillsyn över arbetsplatsen eller arbetsområdet, dess utrustning och 

arbetsmetoder, i syfte att spåra och undanröja risker och brister i arbetsmiljön. 
 
• Ansvara för att ohälsa och olycksfall i arbetet samt tillbud som inneburit fara för 

ohälsa och olycksfall utreds och i förekommande fall anmäls till berörd 
myndighet.  

 
• Ansvara för att rehabiliteringsutredning genomförs enligt förutsättningarna i 

Lagen om allmän försäkring.  
 
• Fortlöpande hålla närmaste chef underrättad om arbetsmiljöriskerna inom sitt 

verksamhetsområde.  
  
7. Medarbetare  
  

• Aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.  

 
• Hålla sig underrättad om och följa de särskilda föreskrifter och rutiner som är 

utfärdade för arbetsområdet.  
 
• Använda befintliga skyddsanordningar och föreskriven personlig 

skyddsutrustning samt följa de instruktioner som ges av arbetsledningen.  
 
• Snarast till närmaste chef anmäla olycksfall eller tillbud samt förhållanden som 

kan utgöra risk för olycksfall eller ohälsa.  
  
8. Samverkan  
  

• Landstingets företrädare och medarbetarna skall samverka för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö.  

 
• Förvaltningschef ansvarar för att förvaltningsrådet/skyddskommittén deltar i 

planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet enligt förutsättningarna i AML 
mm.  

 
• Basenhetschef och avdelningsföreståndare, expeditionsföreståndare, sektionschef 

och motsvarande med personalansvar skall tillse att skyddsombud underrättas om 
och deltar i planering av ny eller ändrad verksamhet och i upprättande av 
handlingsplaner.  
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• Basenhetschef skall tillse att dessa frågor för prioriteringar etc behandlas i basen-
hetsråd tillika skyddskommitté.  

 
• Om skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå tillfredsställande 

arbetsmiljö skall ombudet vända sig till närmaste chef eller basenhetschef och 
begära sådana åtgärder.  

 
• Samverkan enligt ovan skall ske i förvaltnings- och basenhetsråd.  

 
  
Närmare bestämmelser finns i    
Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöförordningen 
Arbetstidslagen 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter som berör verksamheten  
Medbestämmandelagen  
Samverkansavtal - arbetsmiljö och medbestämmande 
Personalpolicy  
Policy om alkohol- och drogmissbruk 
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BILAGA II 
 

Samverkansavtal - arbetsmiljö och medbestämmande 
Syftet med samverkansavtalet är att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en 

god arbetsmiljö där inflytande delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter 

för alla anställda. 

Innehåll i samverkansavtalet

Gemensamma utgångspunkter  

Utvecklingssamtal  

Samverkansformer 

1. Samverkan i det dagliga arbetet   

    Arbetsplatsträff 

 

2. Parterna i samverkan  

A. Förvaltningsrådet 

B. Basenhetsrådet  

C. Basenheten utan basenhetsråd - arbetsplatsträff/basenhetsträff med förhandling 

D. Gemensamma bestämmelser för förvaltnings- och basenhetsråd  

E. Centralt samverkansråd   

III. Samverkansfrågor  

1. Samverkan i det dagliga arbetet   

    Arbetsplatsträffen

2. Parterna i samverkan   

A. Verksamhetsfrågor inkl personal-, organisations och ekonomifrågor  

B. Samverkan enligt andra avtal 

C. Arbetsmiljö och internkontroll  

D. Aktiva jämställdhetsåtgärder  

E. Frågor som inte skall behandlas i förvaltnings- eller basenhetsråd   

3. Särskilda bestämmelser för vissa frågor   

A. Anvisningar för skyddsombud och råd i egenskap av skyddskommitté  

B. Kompetens i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor  

C. Samverkan i byggnadsobjekt 

D. Samverkan i budgetprocessen  

E. Förslagsverksamhet   

IV. Arbetsgivarföreträdare i samverkan 

Bilagor:
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Bilaga: III.3.A1 "Rättigheter och skyldigheter för skyddsombud"  

Bilaga: III.3.A2 "Uppgifter för förvaltnings- och basenhetsråd i egenskap av skyddskommitté"  

Bilaga: III.3.B "Kompetens i arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor"  

Bilaga: III.3.C "Samverkan i byggnadsobjekt"  

Bilaga: III.3.E "Förslagsverksamhet"

******

GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER 

Det är ett gemensamt intresse att landstinget bedriver sin verksamhet på ett för medborgarna 

effektivt sätt. Det är också ett gemensamt intresse att de anställdas krav på tillfredsställelse i 

arbetet, god arbetsmiljö, jämställdhet i arbetslivet mm tillgodoses. 

Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och jämställdhetslagen (JL) utgör den 

rättsliga grunden för detta avtal. 

Syftet med MBL kan sägas vara att ge en grundläggande form för de anställdas inflytande över 

arbetsgivarens beslutsprocess. MBL skall vara ett medel för att nå samförstånd om arbetsgivarens 

beslut och för att förebygga konflikter och missförstånd. 

AML bygger på förutsättningen att arbetsmiljön är en gemensam angelägenhet för arbetsgivare och 

arbetstagare. 

Enligt AML skall arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö  

(AML  3 kap 1a § ). 

Syftet med JL är att främja jämställdhet i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka 

för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås ( JL 2 §). 

Arbetsgivaren och dennes företrädare har dock huvudansvaret för verksamhet, arbetsmiljö och 

jämställdhet.  

Avtalet bygger också på det synsätt som de centrala parterna gett uttryck i avtalen UTVECKLING -

92 och KOMPETENS -93. 

Syftet med detta avtal är att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö 

där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda. Den 

anställde måste därför ges möjlighet att påverka den egna arbetetssituationen. Samverkan mellan 

den anställde och chefen kräver också att den anställde aktivt deltar i och känner ansvar för 

utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. 

Avtalet skall underlätta samverkan mellan parterna och öka de anställdas möjlighet till 

medinflytande. Det skall också underlätta samordning av arbetsmiljö-, medbestämmande och 

verksamhetsfrågor. 

Avtalet förutsätter att företrädare för arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare 

aktivt och fortlöpande samarbetar i olika verksamhetsfrågor. Samarbetet måste präglas av 

öppenhet och ömsesidigt förtroende, av respekt och förståelse för olika ståndpunkter samt av en 

gemensam strävan att uppnå enighet i de olika frågorna. 
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En effektiv samverkan förutsätter att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdarna har en helhetssyn på 

verksamhet, personal, organisation och resurser och att det hos dessa finns en vilja att fatta beslut i 

samverkan.  

Det ligger i landstingets intresse att de anställdas och deras fackliga företrädares kunskaper, 

erfarenheter och initiativ tas tillvara och utvecklas. Inflytande för den anställde i det egna arbetet är 

grundläggande för att detta skall kunna ske. 

Bestämmelserna i detta avtal skall ses som minimibestämmelser. Avsikten är att genom avtalet 

skapa förutsättningar för vidareutveckling av samverkan i landstinget. Avtalet förutsätts bli 

kompletterat med förvaltnings- och basenhetsvisa bestämmelser och anvisningar. 

UTVECKLINGSSAMTAL 

Vad är ett utvecklingssamtal?  

Utvecklingssamtalet är ett planerat och väl förberett samtal mellan chef och medarbetare. Det  är 

ett komplement till och en fördjupning av den pågående dialogen på arbetsplatsen. Det ger 

möjlighet till att ge och få återkoppling men också att ta tillvara enskilda medarbetares idéer till 

förändring och utveckling.  

Med verksamhetsplanen som utgångspunkt för man en dialog kring arbete och arbetsplats med 

medarbetaren i fokus. Man diskuterar målsättning för den enskildes arbete i förhållande till gruppen 

och verksamheten och förtydligar önskemål och krav från båda sidor. Man diskuterar arbetsresultat 

och sätter det i förhållande till lönebildning. Utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter samt 

inflytande på det egna arbetet behandlas liksom arbetsmiljö och trivsel.  

Utvecklingssamtalet är regelbundet återkommande och är en del i det generella förbättringsarbetet. 

Det lägger en grund för såväl den enskildes som enhetens utvecklingsplanering.  

Utvecklingssamtalet är ett viktigt instrument för ledningen i planering av såväl verksamhet som 

kompetensutveckling.  

Varför utvecklingssamtal?  

Påverkansmöjlighet och personlig utveckling gagnar arbetstillfredsställelse vilket är till nytta och 

glädje för såväl individ som organisation och är på så vis även hälsofrämjande. Utvecklingssamtalet 

är ett sätt att ta till vara varje medarbetares engagemang och utvecklingsbehov.  

Syftet med utvecklingssamtal är att alla skall känna sig delaktiga och kunna påverka såväl 

verksamhetens utveckling som sin egen till gagn för patienter och brukare. Verksamhetsplanen är 

den gemensamma plattform som gör att alla kan sträva åt samma håll.   

Individuella lösningar och lönesättning gör behovet av utvecklingssamtal allt viktigare. Där kan 

kopplingen mellan arbetsuppgifter, arbetsinsats och lönesättning förtydligas.  

Vem ansvarar för utvecklingssamtalen?  

Inom varje förvaltning ansvarar chefen för att utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år. 

Som regel sker samtalet mellan medarbetare och närmast högre chef. Utvecklingssamtalen är både 

en rättighet och en skyldighet. Därför är det viktigt att man som medarbetare tar tillfället i akt när 

möjlighet ges.  
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Under samtalet ansvarar chefen för att man följer upp föregående utvecklingssamtal och att man 

diskuterar den enskildes förutsättningar för att kunna fullfölja de uppgifter som krävs liksom de som 

är kända eller förväntade i framtiden. Tillsammans lägger man grunden för en realistisk planering 

för såväl den enskilde medarbetaren som för hela enheten.  

Antalet genomförda utvecklingssamtal ger ett mått på hur man från ledningens sida följer upp 

medarbetarnas möjlighet att vara delaktiga på respektive arbetsplats. Det ingår som mätetal i 

verksamhetsuppföljningen.  

Hur går man tillväga?  

Samtalen planeras så att båda parter har utrymme för att förbereda sig genom att gå tillbaka till 

föregående samtal samt tänka igenom vad man vill ta upp. I det avseendet har båda ett lika stort 

ansvar.  

Hur man genomför utvecklingssamtal kan se olika ut men huvudregeln är att det skall ske enskilt 

och vara fokuserat på arbetet. Samtalet bör vara tidsbestämt och äga rum under ostörda 

förhållanden. Det bör omfatta såväl uppföljning som utveckling samt i tillämpliga fall även 

diskussioner om lönesättning. I annat fall skall ett särskilt samtal kring lön föras.  

Från samtalet dokumenteras alltid utvecklingsplaner så att såväl generella som individuella 

utvecklingsinsatser kan genomföras och följas upp. I övrigt avgör samtalsparterna vad som 

dokumenteras.  

Praktiska tips och råd liksom checklistor anpassade för olika verksamheter finns utarbetade på de 

flesta förvaltningar och finns tillgängligt på intranätet. Även de fackliga organisationerna kan bidra 

med material.  

Viktigt att tänka på!  

För att kunna stimulera till utveckling och kvalitet i arbetet samt en god psykosocial arbetsmiljö bör 

samtalen ske i en positiv och uppriktig anda. Det är viktigt med fokus på det som fungerar väl samt 

på ytterligare utvecklingsmöjligheter. Problem och brister bör man i samråd söka lösningar på.  

Samtalet är ett led i en långsiktig planering för individ och verksamhet och kan vid behov hållas 

oftare.  

För att utveckla arbetet kan man även kombinera de enskilda samtalen med gruppsamtal där man 

diskuterar utvecklingsfrågor och roller med flera medarbetare samtidigt. Det finns dock delar i 

utvecklingssamtalet som inte bör diskuteras i grupp.  

SAMVERKANSFORMER 

1. SAMVERKAN I DET DAGLIGA ARBETET 

 

Verksamheten skall organiseras så att varje anställd kan ha ett fortlöpande samtal med sin 

närmaste chef om sitt arbete och dess utveckling.  

Arbetsplatsträff 

Arbetsplatsträffen skall vara ett organ för gemensamt samtal mellan chefen och samtliga anställda 

inom enheten.  Vid mindre basenheter kan basenhetsträff utgöra arbetsplatsträff. 

Arbetsplatsträffarna skall av chefen organiseras så att alla anställda på arbetsplatsen har tillfälle att 
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delta.   

Anställd som deltar utanför ordinarie arbetstid får ersättning "tid mot tid". 

Chefen skall sträva efter att inordna arbetsplatsträffar som en naturlig del av verksamheten. 

Träffarna skall återkomma regelbundet, om möjligt varje månad.  

På begäran skall chefen svara för att minnesanteckningar förs. Chefen svarar för att 

basenhetschef informeras och att den som inte deltagit i arbetsplatsträff på lämpligt sätt får del av 

innehållet i minnesanteckningarna.  

Arbetsplatsträff skall kunna kombineras med facklig information. 

2. PARTERNA I SAMVERKAN 

A. Förvaltningsråd 

Varje förvaltning skall ha förvaltningsråd. Förvaltningsråd är samverkansorgan i frågor enligt 

avsnitt III.2 "Samverkansfrågor - parterna i samverkan" som rör hela förvaltningen eller flera 

basenheter.  

Om inte annat överenskommes mellan förvaltning och arbetstagarorganisationerna skall 

förvaltningsråd även behandla frågor enligt avsnitt III.2.C "Arbetsmiljö och internkontroll" för de 

basenheter som saknar basenhetsråd. 

B. Basenhetsråd 

Varje basenhet med minst ca 30 tillsvidareanställda skall ha basenhetsråd. Basenhetsråd är 

samverkansorgan i frågor enligt avsnitt III.2.A-D. 

C. Basenhet utan basenhetsråd - arbetsplatsträff/basenhetsträff med förhandling 

För basenhet utan basenhetsråd utgör arbetsplatsträff samverkansorgan. Utöver bestämmelserna i 

avsnitt II.1.B "Arbetsplatsträff" gäller att förhandlingar enligt MBL §11 skall hållas och information 

enligt MBL § 19 lämnas i nära anslutning till arbetsplatsträffen. 

Anm till B och C: 

Frågan om vilken samverkansform som skall finnas på basenheten påverkas även av andra faktorer 

än antalet tillsvidareanställda. Även basenheter mer färre än 30 anställda skall kunna ha 

basenhetsråd och basenheter med fler än 30 anställda skall kunna ha "arbetsplatsträff med 

förhandling". Dessa frågor avgörs i förvaltningsvisa överenskommelser. 

D. Gemensamma bestämmelser för förvaltnings- och basenhetsråd 

Bestämmelser om rådens sammansättning (antal ledamöter etc), mandattid, bestämmelser om 

rådens sammanträden (kallelse, föredragningslista etc) och andra därmed sammanhängande frågor 

får fastställas i överenskommelse mellan förvaltningsledningen och berörda 

arbetstagarorganisationer. Rådens möjligheter att adjungera bör utnyttjas sparsamt. 

Det förutsätts att arbetstagarrepresentationen för SKAF och SACO bygger på tillhörighet i dessa  

huvudorganisationer.  

Förbunden inom TCO-OF samverkar inbördes så att utsedda ledamöter även företräder andra vid 

förvaltningen eller basenheten företrädda förbund inom  TCO-OF. 

Om någon av parterna SKAF, SACO eller de samverkande TCO-förbunden avstår från att utse 

ledamot skall arbetsgivaren anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt nedan. Kallelse, 

föredragningslista, handlingar mm skall i så fall skickas senast 10 dagar före sammanträde till 

adress som angivits av den part som avstått från att utse ledamot. 
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Om inte annat överenskommes skall  

• en av arbetsgivarledamöterna i förvaltningsråd vara förvaltningschef och en av ledamöterna 

i basenhetsråd vara basenhetschef. Dessa skall vara ordförande i respektive råd.  

• arbetstagarledamöterna vara sammanlagt 5, varav en vardera från SKAF, Vårdförbundet, 

SKTF, Läkarförbundet och SACO (samtliga SACO-förbund med kollektivavtal med landstinget 

utom Läkarförbundet.  

• Arbetsgivarledamöterna skall vara högst 4.  

• För ledamot skall ersättare utses.  

• Minst en av ledamöterna skall vara skyddsombud  

• ordföranden svara för  

-att ledamöterna får kallelse, föredragningslista, handlingar mm till sammanträde senast 10 

dagar i förväg  

-att protokoll upprättas och justeras.  

Om ärende behandlats i råd enligt ovan har arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter enligt MBL §§ 

11,19 och 38. 

Förhandlingar enligt MBL § 14 skall påkallas inom sju dagar efter den dag parterna enats om att 

sammanträdet skall anses vara avslutat. Sådana förhandlingar kan inte föras i råd. Av kallelse, 

föredragningslista eller på annat sätt skall framgå i vilka ärenden arbetsgivaren anser sig ha 

förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11. 

Om arbetstagarledamot, normalt 3 dagar före, men   senast vid sammanträde begär det gäller inte 

bestämmelserna i stycket ovan för den arbetstagarpart ledamoten representerar. Då gäller 

bestämmelserna i MBL. 

E. Centralt samverkansråd 

I det landstingscentrala samverkansrådet behandlas landstingsövergripande frågor. 

Landstingsdirektören skall vara ordförande. 

  

Ordföranden svarar för  

-att arbetstagarrepresentanterna får kallelse, föredragningslista, handlingar mm till sammanträde 

senast 10 dagar i förväg 

-att protokoll upprättas och justeras.  

Om parterna är överens om det har arbetsgivaren fullgjort  

sina skyldigheter enligt MBL §§ 11,19 och 38 i ärende 

som behandlats i centrala samverkansrådet. 

III SAMVERKANSFRÅGOR

Bestämmelserna i detta avsnitt är minimibestämmelser.  

Samverkan bör utvecklas vidare på förvaltnings- och basenhetsnivå. 

1. SAMVERKAN I DET DAGLIGA ARBETET. 

Arbetsplatsträff/basenhetsträff 

Resp chef skall informera de anställda i alla frågor av vikt för verksamheten och därigenom skapa 

förutsättningar för aktiv påverkan i dessa frågor. Den anställde skall få sådan information som är av 

särskild betydelse för det egna arbetet. 
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Varje anställd på arbetsplatsen har rätt att ta upp frågor vid arbetsplatsträff. 

Chef skall informera om ärende som behandlats på basenhetsråd. 

Arbetsmiljörond/skyddsrond kan genomföras vid arbetsplatsträff. 

2. PARTERNA I SAMVERKAN 

Samverkan i frågor som avses i detta avtal sker på 3 nivåer:  

1. På basenhet i basenhetsråd (BER) 

2. På förvaltning i förvaltningsråd (FR) 

3. Landstingscentralt i Centrala samverkansrådet (CSR) 

l råden representeras arbetstagarparterna av en företrädare vardera för Vårdförbundet, Kommunal, 

SKTF, Läkarförbundet och SACO-förbunden (samtliga SACO-förbund med kollektivavtal med 

landstinget utom Läkarförbundet). 

För varje företrädare utses ersättare. Ersättare har närvarorätt. 

Minst en av arbetstagar representanterna ska vara skyddsombud. 

Arbetstagarpart som under viss tid saknar eller bara har enstaka medlemmar inom resp 

organisatorisk enhet utser normalt inte någon företrädare. 

Arbetsgivarföreträdare ska normalt vara en färre än arbetstagarrepresentanterna tillsammans. 

En av arbetsgivarföreträdarna i råd ska vara basenhetschefen, förvaltningschefen resp 

landstingsdirektören, vilka också ska vara ordförande. 

Om ärende behandlats i råd ska landstinget anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt MBL §§ 11, 

19 och 38 

Om en arbetstagarföreträdare (även ersättare), normalt 3 dagar före, men senast vid sammanträde 

begär det ska förhandlingsbestämmelserna i MBL gälla i stället för reglerna ovan. 

A. Verksamhetsfrågor 

Med verksamhetsfrågor avses verksamhets-, personal-, organisations-, ekonomifrågor o dyl som är 

av den arten att beslut i frågan skall ha föregåtts av förhandling enligt MBL §§ 11 och 38 eller varit 

föremål för fortlöpande information enligt MBL § 19. 

B. Samverkan enligt andra avtal 

Förhandling eller överläggning enligt AB om 

-arbetstids-, jour- och beredskapschema (dock inte de delar som avser kollektivavtal) 

-förläggning av huvudsemester  

C. Arbetsmiljöfrågor enligt AML kap 6 § 9 och internkontroll enligt AML kap 3  § 2a 

Här avses de uppgifter rådet har i sin egenskap av skyddskommitté. 

Därvid skall rådet delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa arbetets genomförande, följa 

utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall, verka för tillfredsställande 

arbetsmiljö- förhållanden. 

I rådet skall behandlas frågor om 

-företagshälsovård  

-handlingsplaner enl AML kap 3§ 2a (internkontroll)  

-planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och 
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arbetsorganisation  

-planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall  

-upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön  

-arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten  

För uppgifter i övrigt se punkt 3A nedan.  

Beträffande företagshälsovård se punkt 3B nedan. 

Beträffande internkontroll se "Instruktion om arbetsmiljöansvar för Örebro läns landsting" 1992-11-

17. 

D. Aktiva jämställdhetsåtgärder enl JL §§ 4-11 

Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat och planmässigt arbete 

för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. I råd skall ske samverkan om dessa åtgärder och om 

den  

jämställdhetsplan som årligen skall upprättas. 

 

Arbetsgivaren skall 

-verka för att arbetsförhållandena blir sådana att de lämpar sig för såväl män som kvinnor  

-underlätta för anställda att förena arbete och föräldraskap  

-verka för att ingen utsätts för sexuella trakasserier  

-främja en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten  

-verka för att lediga jobb söks av såväl kvinnor som män  

-när det råder ojämn könsfördelning i en viss typ av arbete - vid nyrekryteringar - särskilt 

anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet  

-årligen upprätta en jämställdhetsplan utifrån punkterna ovan kompletterad med en redovisning av 

hur tidigare plan genomförts.  

E. Frågor som inte skall behandlas i förvaltnings- eller basenhetsråd 

Intressefrågor som löses genom kollektivavtal eller enskilt avtal (t ex anställningsvillkor, 

anställningsform, vissa arbetstidsfrågor) 

Besked, underrättelse och varsel enl LAS, provanställning enl LAS och AB 

Underrättelse om uppskov med studieledighet 

Frågor om kvarstående i tjänst enligt PA-KL 

Behandling av individärenden eller omplacerings-, anpassnings- eller rehabiliteringsärenden till den 

del de avser enskild individ. 

Beslut om ändrade bemanningsplaner, omstruktureringar, rationaliseringar odyl skall normalt 

föregås av samråd i basenhetsråd - utom i de delar som avser ändring av den enskildes 

anställningsvillkor. 

I denna individuella del av ärendet sker samråd i förhandlingar med berörd fackförening. I ärenden 

av denna typ måste varje chefs fortlöpande dialog med den enskilde anställde samordnas med 

samråd med berörd fackförening. 

Denna samordning sker enligt punkterna nedan. De ger berörd chef möjlighet att före förhandling 

kunna samtala om tänkta åtgärder med den berörde. 
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1. Förhandlingarna skall planeras så att berörd chef får ha samtal om tänkta åtgärder med den 

berörde tidigast 3 dagar före förhandling.  

2. Chef skall, inför sådant samtal, erinra den anställde om möjligheterna till fackligt biträde vid 

samtalet.  

Arbetsgivaren skall inte anses ha fullgjort sin skyldighet att förhandla före beslut om uppsägning p g 

a arbetsbrist (LAS §29) enbart genom behandling i förvaltnings- eller basenhetsråd. 

Förhandlingsskylldigheten skall fullgöras i förhållande till berörd arbetstagarorganisation. 

3. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA FRÅGOR

A. Anvisningar för skyddsombud och råd i egenskap av skyddskommitté

Skyddsombud 

Skyddsombuds behov av fortlöpande ledighet för "löpande skyddsarbete" fastställs efter 

överläggningar mellan fackförening och företrädare för arbetsgivaren. 

Skyddsombud skall erbjudas erforderlig utbildning så snart som möjligt. Varje förvaltning skall 

därför tillse att sådan utbildning vid behov skall kunna erbjudas två gånger under en 12 

månadersperiod. För planering av denna utbildning skall resp fackförening årligen till berörd 

förvaltning redovisa underlag för beräknat utbildningsbehov. 

Vid deltagande av gemensamt anordnad utbildning skall bestämmelserna i AB § 28 mom 2 tillämpas 

för skyddsombud.  

Skyddsombud får efter överenskommelse med chefen samla de anställda inom skyddsområdet för 

information viss aktuell arbetsmiljöfråga. 

Huvudskyddsombud får efter överenskommelse  med företrädare för arbetsgivaren för samordning 

av skyddsombudens verksamhet samla dessa. 

I bilaga III.3.A1 "Rättigheter och skyldigheter för skyddsombud" ges anvisningar för skyddsombud. 

Råd i egenskap av skyddskommitté 

Utöver vad som anges i punkt III.2.C ges anvisningar för råd i bilaga III.3.A2 "Uppgifter för 

förvaltnings- och basenhetsråd i egenskap av skyddskommitté". 

B. Kompetens i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor 

I bilaga III.3.B anges bestämmelser om kompetens i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. 

Innan ärende avgörs om hur förvaltningen tillgodoser sitt behov av kompetens i arbetsmiljö- och  

rehabiliteringsfrågor skall samråd ha ägt rum i förvaltningsråd. 

 

C. Samverkan i byggnadsobjekt 

För samverkan i byggnadsobjekt gäller bestämmelserna i bilaga III.3.C "Samverkan i 

byggnadsobjekt". 

D. Samverkan i budgetprocessen 

Om budgetfrågor av olika slag, t ex frågor om produktionsförändringar (volym & pris), skall 

samverkan ske vid arbetsplatsträffar och i basenhets- och förvaltningsråd. 
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Före beslut i LS om budgetanvisningar skall förhandlingar enligt MBL § 11 ha ägt rum om parterna 

inte enats om annat. 

E. Förslagsverksamhet 

Syftet med förslagsverksamheten är att uppmuntra nyskapande och att snabbt ta till vara och 

tillgodogöra sig de anställdas olika förslag.   

Rutiner för insamlande och registrering av förslag fastställs inom förvaltningen.  

Före beslut behandlas förslag i basenhets- och/eller förvaltningsråd. 

Förutsättningar för och bestämmelser om ersättning framgår av bilaga III.3.E 

"Förslagsverksamhet". 

IV ARBETSGIVARFÖRETRÄDARE I SAMVERKAN

Det är en gemensam uppfattning att varje chef har en avgörande betydelse för trivseln och 

effektiviteten på arbetsplatsen och för det reella medinflytandet.  

Men för en effektiv samverkan krävs inte bara aktiva insatser från cheferna utan också från de 

anställda och deras fackliga organisationer. 

 

Varje chef uppträder både som ledare och som arbetsgivarföreträdare. 

Det är av stor betydelse att chefsuppgifterna är tydligt angivna; både ledaruppgifterna och 

uppgifterna som arbetsgivarföreträdare. 

 

I "Kompassen. Policy för chefs- och ledningsfrågor" framgår vilka krav landstinget ställer på sina 

chefer. I "Instruktion om arbetsmiljöansvar för Örebro läns landsting"  

1992-11-17 anges chefs- och arbetsledares ansvar i vissa arbetsmiljöfrågor.  
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BILAGA III 
 
 
Intervjufrågor med sammanställning av svar 
 

Sammanfattning av intervjuer av arbetsmiljöansvariga 
 
Beskriv din position inom landstingets verksamhetsorganisation och vad du arbetar med? 
 
Intervju person 1 arbetar som personalchef. Intervju person 2 arbetar som personalchef. 
Intervju person 3 arbetar som personalchef. Intervju person 4 arbetar som 
personalkonsult. Intervju person 5 arbetar som personalchef eller tillordnad personalchef 
ett av lasaretten. Intervju person 6 arbetar som arbetsmiljöchef. Intervju person 7 arbetar 
som personalsekreterare på en förvaltning. Intervju person 8 arbetar som 
förvaltningschef. Intervju person 9 arbetar som förvaltningschef. 
 
Vem är din direkta arbetsgivare? 
 
Intervju person 1 det är folktandvården inom ÖLL. Intervju person 2 arbetsgivaren är 
Örebro läns landsting men närmsta chef är förvaltningschefen på Lindesbergslasarett. 
Intervju person 3 det är min förvaltningschef juridiskt är det Örebro läns landsting och 
jag jobbar på förvaltningen landstingsservice. Intervju person 4 min chef är chefen på 
personalavdelningen, som i sin tur är sektionschef på personalavdelningen den operativa 
avdelningen sen finns det en personalchef som är på sjukhusledningen och det är 
Universitetssjukhuset i Örebro som är min arbetsgivare. Intervju person 5 det är ÖLL. 
Intervju person 6 Örebro länslandsting. Intervju person 7 Örebro läns landsting. Intervju 
person 8 det är Bo Andersson landstingsdirektören, på Örebro länslandsting. Intervju 
person 9 det är ÖLL. 
 
Har du något arbetsmiljöansvar? 
 
Intervju person 1 har samordningsansvar och ett arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. 
Intervju person 2 har ett direkt arbetsmiljöansvar i och med att chefskapet och har ett 
antal anställda som han ansvarar för men är inte arbetsmiljöansvarig i linjeorganisationen 
landstingsdirektören, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef så det hamnar på 
verksamhetschefsnivå men för enheten, sen finns det en vidare delegering i linjen då men 
i chefsuppdraget finns det ett arbetsmiljöansvar för de anställda. Intervjuperson 3 har ett 
arbetsmiljöansvar indirekt men eftersom den inte har någon underställd personal, men 
alla chefer som har personal har arbetsmiljöansvar, men då det inte finns någon 
underställd personal så har inte personen något arbetsmiljöansvar. Intervjuperson 4 har 
inget arbetsmiljöansvar personligen. Intervju person 5 har det för personalavdelningen 
det har delegerats från Sjukhusdirektören han har delegerat det till stabschefer och 
teknikchefer  ansvaret är att förankra detta arbete på alla avdelningar. Intervju person 6 
säger ja, det har alla. Intervjuperson 7 har ett arbetsmiljöansvar även 8 och 9 som också 
nämner att man ska följa arbetsmiljölagen. 
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Om Ja, vilka arbetsuppgifter rörande arbetsmiljön hanterar du? 
 
Intervju person 1 anser att det kan vara kopplingar till landstingshälsan som att 
genomföra ergonomi översyn eller om någon har behov av något slag när det gäller 
ergonomi eller det kan vara psykologhjälp eller liknande. Det kan röra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet eller samverkansfrågor och sådana saker. Eller att vara uppslagsbok. 
Ett samordningsansvar. Intervju person 2 anser att arbetsmiljö ligger inom sitt område när 
det gäller att serva förvaltningen och att stödja organisationen. På förvaltningsnivå så har 
vi samrådsorgan med de fackliga organisationerna ett förvaltningsråd där sköts 
information i samverkan med MBL – förhandlingar som är på förvaltningsnivån där 
förvaltningschefen är ordförande där den som är personalchef är sakkunnig då 
arbetsmiljöfrågor ärr ent strikt ansvarsmässigt det är förvaltningschefen som är högsta 
tjänsteman på förvaltningen och det är den som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på 
sjukhuset.  
Intervju person 3 är chefernas stöd i arbetsmiljöarbetet och har det ansvaret emot dom då 
igenom att fungera som expert eller konsult i de  frågorna. Har det strategiska ansvaret 
för arbetsmiljöfrågorna det är mer övergripande om hur vi ska arbeta med det. Är 
ansvarig för att frågorna förs ut och att de behandlas inom förvaltningen. 
Intervju person 4 hanterar frågor angående arbetsmiljö, mest när det gäller 
sjukskrivningar och rehabilitering, riktlinjer och rutiner och gjort riktlinjer och rutiner för 
USÖ´s systematiska arbetsmiljöarbete. Jobbar med förebyggande hälsofrågor alltså 
inspiratör inom hälsoarbetet. 
Intervjuperson 5 säger att en arbetsuppgift är att jobba med arbetsmiljö på 
personalavdelningen på personalavdelningen finns det kontakter med företagshälsovård 
landstingshälsan det gäller att kartlägga vilka behov lasarettet har gentemot 
landstingshälsan. Intervjuperson 6 jobbar med den fysiska arbetsmiljön gentemot kunder, 
det är den huvudsakliga sysselsättning. är också skyddsombud, och arbetar med 
kvalitetssäkring när det gäller arbetsmiljö. 
Intervjuperson 7 har inte något arbetsmiljö ansvar mer än vad alla anställda har, för alla 
anställda har ett arbetsmiljö ansvar. 
Intervjuperson 8 säger att vi har ett ansvar inom förvaltningen för arbetet ska 
konkretiseras. 
Intervjuperson 9 är arbetsmiljöansvarig enligt arbetsmiljölagen att se till att personalen 
har goda arbetsförhållanden och en arbetsmiljö som är rimlig när det gäller 
jämställdhetslagen och arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen prioriteras när det gäller 
personalen framför jämställdhetslagen. Vi brukar titta på den fysiska arbetsmiljön genom 
skyddsombud som gör skyddsronder regelbundet och även den psykosociala arbetsmiljön 
som inte är mindre viktig. Vi är väldigt måna om att arbetsmiljöfrågorna ska in i den 
vanliga verksamheten de ska inte stå vid sidan om då upplevs de bara som konstiga. 
 
Hur ser delegeringen till dig ut angående det systematiska arbetsmiljöarbetat? 
 
Intervju person 1 har i från sin chef alltså tandvårdsdirektören eller tillika 
förvaltningschefen ett samordningsansvar för att ta fram riktlinjer och att uppdatera och 
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informera om arbetsmiljöfrågor. En delegering i sin roll som chef det finns en delegering 
på det ja. 
Intervjuperson 2 har ingen direkt delegering som säger att den är direkt 
arbetsmiljöansvarig utan det ligger i sitt uppdrag som personalansvarig att stödja 
förvaltningen i arbetsmiljöarbetet alltså stödja cheferna delegeringen ligger från 
arbetsgivaren politikerna från landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen till högsta 
tjänsteman alltså landstingsdirektören, landstingsdirektören delegerar vidare till 
förvaltningschefen som delegerar vidare i linje organisationen till verksamhetschefen och 
sen första linjens chefer och det är avdelningschefen och det är där i delegeringen 
förvaltningsnivå i stab och stöd som funktionen som personalchef på 
personalavdelningen. 
Enligt intervjuperson 3 är arbetsmiljöansvaret inte delegerat till den som personalchef 
utan mera till de som är personalansvariga alla som blir anställda som chefer inom 
landstingservice får en pärm som heter chefspärm och i den ligger dokumentation runt 
uppdraget som chef dels så är det arbetsmiljöuppgifter och olika uppdrag som man har 
som chef när chefen får pärmen kvitteras den att man tagit emot den och den kvittens 
listan är den som är den separata delegeringsordningen att man tagit emot den och att 
man förstått vad den innebär och att man tar på sig det uppdraget sen kan detta 
återrelateras när en ny chef  kommit till. I stort sätt rör det sig om alla chefer ut till om 
man säger först så har vi förvaltningsledningen och sen så har vi avdelningschefer och 
sen så har vi enhetschefer och under enhetschefer finns det gruppchefer och sen kan det 
också finnas sektionschefer under dom det beror på hur stora avdelningarna är. Men det 
är dom nivåerna som finns då dom cheferna får den här pärmen. som personalchef har ett 
större ansvar en någon annan chef men så är det när det ligger inom ens sakområde det är 
det som finns inom delegering angående mina arbetsuppgifter.  
 
Intervju person 4 ingår inte i delegeringsordningen den jobbar som ett konsult stöd inom 
USÖ. Intervjuperson 5 delegering är en muntlig delegering, det finns en formell skriftlig 
delegering från sjukhusdirektören på kliniknivå sen varierar det på klinikerna det finns 
nog både muntliga och skriftliga alla avdelningscheferna arbetar med det här. I praktiken 
arbetar alla avdelningscheferna med det här de har sett om den skett de vet att det är deras 
ansvar det står i landstingets arbetsmiljöpolicy. Intervjuperson 6 säger att delegeringen 
slutar hos vår förvaltningschef sen är det avtal som styr, arbetsmiljölagen som styr att 
man har ansvar som arbetstagare och arbetsmiljöombud och skyddsombud förstås. Sen 
har jag ansvar som deltagare i förvaltningsrådet. 
Intervjuperson 7 säger att det inte finns någon delegering. 
Intervjuperson 8 säger som ansvarig förvaltning chef är man ansvarig för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för respektive förvaltning att se till att det blir gjort och 
att man arbetar med frågorna. 
Intervjuperson 9 säger att det finns en direkt delegering från landstingsdirektören så han 
har ett direkt ansvar det har även dykt upp en skriftlig delegering. 
 
 Har du fått information om vad du skall arbeta med? Kändes denna tillräcklig? 
 
Intervju person 1 har fått information om vad man skall arbeta med och det har varit i 
tillräckligt omfång. Intervjuperson 2 säger ja det har jag. 
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Intervjuperson 3 anser att det beror på vad man gjort tidigare när man kommer som chef 
till en arbetsplats så är det som skomakarens ungar det är ganska dubbelvikt funktion 
frågan är hur man upplever det skulle jag titta på det här rent faktiskt så skulle jag säga att 
det här är dåligt det här borde vara bättre men beroende på att man har en erfarenhet från 
tidigare så fixar man det ändå men det kan tar lite längre tid innan man förstår, jag har 
tidigare haft arbetsmiljöansvar och då var jag arbetsmiljöansvarig berörde bara 
arbetsmiljöfrågor under två års tid det gav mig kunskap som ingen kan plocka ifrån mig 
här fast har jag fått det här? Jag tycker eller jag vet vad jag ska göra men självklart ibland 
kan man ha olika uppfattningar men det är jag tycker inte att det så beror på skillnader 
alltså det mera beror på mer på kultur och tradition i den här organisationen man kom in i 
och förväntningar till vad olika funktioner ska göra det är inte kopplat till lagstiftning och 
alltså okunskap om det det tror där är jag säker i den här organisationen så kan jag känna 
det kanske finns andra förväntningar på vad jag ska göra som jag kanske inte tycker 
känns modernt arbetsmiljöarbete där kan det bli kollisioner emellan det kan alltså bero på 
att man har jobbat på ett visst sätt under ganska lång tid och det ska vara på det sättet och 
det kanske inte alltid jag tycker det blir ganska tungt för de som är kvar i organisationen 
det ser nytänkande som ett hot något som stör det sättet men tänkt på förut och det kanske 
inte är bättre men det är annorlunda och det är ingenting som säger att allting måste vara 
som det alltid har varit. 
 
Intervjuperson 4 säger att utifrån att jag inte har en ansvarsposition utan har en mer en  
konsult tjänst där jag samordnar också genom utbildning också är det enkelt för mig. 
Intervjuperson 5 har inhämtat på egen hand genom alla årens arbetsskador, läst artiklar 
tittat på kvinnors ohälsa det var så jag kom igång med det här och sedan då suttit ner och 
diskuterat det här vad som är grund orsaken till tex. dålig rygg. Och spaltat ner och lagt in 
det i utbildningar och sen har det utvecklats vi har pratat om rökning och alkohol vi har 
pratat om allting som kan påverka, dålig sömn men det förändras ju eftersom man säger 
beroende på vilka som deltar man försöker att tänka i helhet vad som påverkar en 
arbetsmiljö och hur kan vi göra så att det blir bättre vi pratar mycket riskanalyser mitt 
ansvar arbetsgivaransvar så här har det aldrig varit något problem. Det finns en levande 
diskussion om arbetsmiljön inom hela karlskoga sjukhus. Intervjuperson 6 tycker det då 
det är hans profession.. 
 
Intervjuperson 7 har inte fått ett papper på där det står gör det här, det är mera 
underförstått att vissa saker ska göras. Chefen förväntar sig att jag ska göra det 
systematiska arbetsmiljö arbetet men det finns inget nedskrivet. Intervjuperson 8 har inte 
fått någon information någon annanstans ifrån än från de medarbetare som redan fanns 
och vad dom arbetat med tidigare vi ordnat en dag tillsammans med facket om just 
arbetsmiljöarbete för att vi skulle hämta hem information ifrån facket, mycket det här 
med roller vem som ansvarar för vad och vad är det. Det är svårt att säga om det är 
tillräckligt? 
 
Intervjuperson 9 upplever ett eget ansvar att se till att han får in information jag kan inte 
sitta på min stjärt att saker och ting ska hända utan då får man se till att jag informerar 
mig och vi har haft experter här som har gått igenom med hela ledningsgruppen 
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arbetsmiljölagen det kan finnas aspekter på den som vi som arbetsgivare inte tänker på så 
som att praktikanter och den miljön de får utsättas för och det är inte självklart att man 
kan sätta dem på akuten utanvidare eller operation det kanske de inte alls mår bra av det 
är man ju ansvarig för, vi har haft information om det här sen är det en annan sak det är 
inga dagliga frågor som man kommer ihåg allting om men vi vet vad vi ska göra om de 
frågorna kommer upp. 
 
Hur anser du din kompetens är på de arbetsmiljöfrågor som du ska hantera? 
 
Intervju person 1.anser att kompetensen är bra när det gäller arbetsmiljöfrågor, sitter inne 
med mycket information. Intervjuperson 2 har jobbat med personalfrågor och 
arbetsmiljöfrågor i nästan 30 har ganska bra koll. Intervjuperson 3 har tidigare varit 
arbetsmiljöansvarig fick bara beröra arbetsmiljöfrågor då under två års tid så jag är 
ganska insatt i arbetsmiljöarbetet har jobbat ganska nära med de frågorna. Intervjuperson 
4 anser att den är bra men det tror också generellt att det är så, man kan aldrig säga att 
man har tillräcklig kompetens för att hantera arbetsmiljöfrågor det är ett spindelnät av 
olika faktorer. Intervjuperson 5 säger att sin kompetens är väldigt god. Intervjuperson 6 
säger God. Intervjuperson 7 säger tillräckligt bra.  
 
Intervjuperson 8 säger sig vara trygg inom vissa delar det finns vissa delar som man 
känner är svårare än andra som t.ex. den psykosociala delen som är svårare en den 
fysiska arbetsmiljön där finns det en struktur med vad man ska arbeta med. 
Intervjuperson 9 upplever ingen oro för den frågan de har ett system, som chef måste jag 
se till att det finns en struktur när jag hanterar frågorna vi är sedan några år tillbaka ISSO 
9000 certifierade och det innebär att alla våra processer och att alla våra stödprocesser 
måste finnas dokumenterade och finnas ansvariga för arbetsmiljöarbetet då kan man 
bevaka frågor och undvika att det inte ramlar mellan stolarna och gör de det så får man se 
till att men skärper upp det i strukturen. Det har en given plats genom att vi har den här 
certifieringen så känner jag att vi har en bra struktur så jag känner mig trygg. 
 
Anser du att du har tillräcklig befogenhet för att utföra detta arbete? 
 
Intervjuperson 1 har tillräcklig befogenhet att utföra sitt arbete hittills. Intervjuperson 2 
säger även den att sen har det och att det inte finns några problem när det gäller de här 
frågorna. Intervjuperson 3 säger att den har det och om det inte skulle vara så, så skulle 
den ta sig de befogenheterna som skulle krävas annars skulle den lämna ifrån sig sitt 
ansvar. Intervju person 4 tycker det när det gäller information om vad man ska arbeta 
med. Intervjuperson 5 säger ja det har jag. Intervjuperson 6 säger ja det tycker jag. 
Intervjuperson 7 säger ja det kan man väl säga. Jag har inga befogenheter alls därför har 
jag inga bekymmer med det heller. Har jag en idé och idén faller på läppen så gör det väl 
det om jag säger så. Intervjuperson 8 säger ja det tycker jag. Intervjuperson 9 sägerja det 
kan man väl säga.  
 
Hur håller du dig uppdaterad på arbetsmiljöfrågorna på ditt område? 
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Intervjuperson 1 via nätet där jag prenumerera på vissa sidor jag har även den här 
tidningen arbete, läser böcker och går på seminarier. Intervjuperson 2 genom fack 
tidningar, böcker och utbildningar. Intervjuperson 3 framför allt läsa tidningar. 
Intervjuperson 4 genom två hundra tusen olika nyhetsbrev, tidskrifter det är utbildning i 
viss mån och dialog och möten är en viktig kompetens höjare. Att vara nyfiken på hur 
dom som jobbar ute i verksamheten är viktigt. Intervjuperson 5 genom arbetsmiljöverkets 
alla utskick att man uppdaterad på dessa.  
 
Intervjuperson 6 får ju hela tiden papper från olika, arbetsmiljöverket till exempel 
kommer det mycket papper från, den som har ansvar för vårat kartotek, det 
pappersmässiga vad gäller våra föreskrifter, jag ska ha en grundutrustning av dom i 
pappersform, annars finns dom ju på nätet. Intervjuperson 7 hur vet man att man är 
uppdaterad? Jag har inget speciellt, inga tidningar, men jag känner till många sidor på 
nätet men jag är inte ute och surfar om jag inte är på jakt efter någonting. Jag vet inte om 
jag är uppdaterad men grundkunskaperna har jag. 
 
Intervjuperson 8 genom utbildningar, tidningar och medarbetare. Intervjuperson 9 säger 
vi har en medarbetare som är arbetsmiljöansvarig som jag utgår ifrån bevakar de här 
frågorna och är på mötena och informationsträffarna som finns här på landstinget, är det 
något som han reagerar för som direkt berör eller någonting som inte fungerar så tar han 
upp det i ledningsgruppen och informerar, det är han i första hand som har uppdraget att 
hålla sig väl informerad i övrigt förutsätter jag att de arbetsmiljöfrågor som dykt upp av 
någon speciell karaktär så kommer den informationen till chefsgruppen eller på annat sätt 
det är de sätt vi har att följa utvecklingen på.  
 
Har du delegerat vidare arbetsuppgifter rörande arbetsmiljön nedåt? Om ja, till vilka 
och hur gick det till? Muntligt, skriftligt, konkludent? 
 
Intervju person 1 säger till sina medarbetare inte officiellt på papper eller så däremot 
pratar vi jättemycket om det egna ansvaret hos alltså som medarbetare är skyldiga att 
påkalla eller om det dyker upp brister eller felaktigheter eller någonting. Det handlar mer 
om att uppmärksamma vikten av att det inte är bara jag som är chef som har ansvaret utan 
att det är oavsett det bygger på konkludent handlande. Intervju person 2 det gör inte jag 
utan det ligger i själva organisationen men det är viktigt rent strukturellt att veta att jag 
inte är i linjen det passerar inte via mig däremot så har jag ju ett uppdrag då jag är 
personalchef att vara sakkunnig och vara expert och jobba med arbetsmiljöfrågor i 
förvaltningsrådet och tillsammans med verksamhetschefer och givetvis 
förvaltningschefen. 
 
 Intervjuperson 3 nej det kan inte jag utan enligt vår delegeringsordning som kommer så 
är det förvaltningsdirektören som har delegeringsrätten och det är sällan som man har 
ytterligare en vidare delegering utan när han har delegerat så är det stopp där men i vissa 
frågor så kan det finnas men inte i det här fallet. Den sker skriftligt. Intervjuperson 4 det 
är personalchefen som är i delegerings listan, det jag kan göra är att upplysa om dessa 
frågor alla har inte klart för sig om delegeringsordningen det viktigaste är kanske inte 
delegeringen alla gånger utan man kommer vidare i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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för stunden. Intervjuperson 5 i den funktionen som jag har, har jag inte delegerat vidare 
något ansvar till enheterna, det är delegerat generellt ut på chefs kliniknivå genom 
konkludent handlande. Intervjuperson 6 har ingen att delegera till, jag har ju inte någon 
underställd, jag kan inte delegera så det har jag inte gjort. Jag kan få hjälp, jag menar jag 
tar hjälp av, jag hamnar ibland i områden där min kompetens kanske inte räcker, då får 
jag fixa det någon annanstans, jag har många kontaktvägar, alla mina arbetskamrater 
jobbar med arbetsmiljö. Intervjuperson 7 sitter inte direkt i linjeorganisationen utan jag 
sitter bredvid, det sitter ingen under mig så jag kan ju inte delegera det nedåt. Jag är med 
och skriver ett program för arbetsmiljö jämställdhet i vår förvaltning som går ut till 
verksamhets cheferna, där vi säger vad verksamhetscheferna ska göra, men det är våran 
direktör som egentligen är den som är avsändare fast det är jag som har formulerat det. 
Jag delegerar inte, jag skriver det direktören delegerar så delegeringen går inte från mig. 
Intervjuperson 8 ja vissa delar, vi har skrivit ihop vad ansvarsfördelningen med vad en 
avdelningschef gör och vad en gruppchef gör och vad medarbetarna gör, vi tycker att 
medarbetarna också ska ta del vad det här. Detta sker skriftligt. Intervjuperson 9 ja det 
finns en process. Genom att vi har ett system så har vi en process, som ledare har man ett 
visst ansvar, vi beskrivit de olika processerna vilka som är ansvariga det finns alltså 
skriftliga beskrivningar av alla de här processerna däremot har jag inte skrivit någon 
speciell delegering men det finns beskrivet i de olika processerna vem som ansvarar. Det 
förekommer också att vi tar beslut i ledningsgruppen om att vi byter ansvar i de olika 
processerna och då tas det formella beslut och då får de motsvarande ansvar där vi är en 
dynamisk organisation. 
 

Sammanfattning av interjuver av skyddsombud 
 
Hur anser du att arbetsmiljöarbetet sköts inom den förvaltning du är verksam i? 
 
Person 1, 2 och 3 anser att arbetsmiljöarbetet fungerar bra på sina förvaltningar.  
 
Finns det några brister i arbetsmiljön som har uppmärksammats men inte åtgärdats 
enligt din mening och vad är denna brist i så fall? 
 
Person 1 och 2 anser att det inte finns några större brister och om det uppkommer något 
så åtgärdas det. Person 2 menar att det finns en brist i arbetsmiljön som inte åtgärdats och 
det är att de är för få i personalstyrkan.  
 
Har du fått information om vad du skall arbeta med? Känns den tillräcklig? 
 
Person 1, 2 och 3 anser att de fått tillräcklig information om vad de skall arbeta med när 
det gäller skyddsombudsarbetet.  
 
Anser du att den/de som har arbetsmiljöansvar inom förvaltningen har de befogenheter 
och den kompetens som uppgiften kräver? 
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Person 1, 2 och 3 tycker att de personer som har arbetsmiljöansvar inom förvaltningarna 
har de befogenheter och kompetens som uppgiften kräver.  
 
Anser du att arbetstagarna vet till vem de skall vända sig när de har frågor eller 
klagomål kring arbetsmiljön? 
 
Person 1, 2 och 3 är eniga om att arbetstagarna vet var de ska vända sig om de har frågor 
eller klagomål kring arbetsmiljön. 
 
Anser du att alla arbetstagare får tillräcklig information om vad som pågår gällande 
arbetsmiljöfrågor i er verksamhet.  
 
Person 1, 2 och 3 tycker att alla arbetstagare får tillräcklig information om vad som pågår 
gällande arbetsmiljöfrågor i verksamheterna.   
 
Hur informerar du dina medarbetare om arbetsmiljön, finns det utbildningar? 
 
Person 1 får information om arbetsmiljön från basenhetsrådet som förs vidare till 
medarbetarna på fikaraster och är det någon speciellt viktig fråga så sammankallar man 
till arbetsplatsmöten. Person 2 informerar sina medarbetar om arbetsmiljön på 
arbetsplatsmöten. Person 3 använder sig av arbetsplatsträffar och utbildningar för att 
informera sina medarbetare. 
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