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Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås."  

Arbetsmiljölagen, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, §2). 

 

  

Rådgivningen Skåne
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1. Inledning  

1.1 Vision för arbetsmiljöarbetet 

RFSL Rådgivningen Skåne skall verka för en god arbetsmiljö och vara en arbetsplats där de 
anställda känner trivsel och trygghet. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) skall bedrivas 
så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. 

Syftet är att säkerställa arbetsmiljön genom systematisk planering, ledning och kontroll av 
verksamheten. Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig del av 
verksamheten och utgå från en helhetssyn på verksamhetens arbetsmiljö. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utförs av verksamhetschefen på uppdrag av styrelsen och genomförs i 
samarbete med styrelse, fackklubb och medarbetare. Mål för RFSL Rådgivningen Skånes 
arbetsmiljöarbete är att arbetsmiljön ska vara trygg, stimulerande och utvecklande.   
 
RFSL Rådgivningen Skåne ska vara en arbetsplats där medarbetarna känner att deras 
resurser tas tillvara och uppskattas. Ledord är transparens, tillit, tydlighet och trygghet. I 
samverkan tas frågor om hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i 
arbetslivet upp. 

I detta dokument definieras RFSL Rådgivningen Skånes systematiska arbetsmiljöarbete 
inom organisationen. 

1.2 Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som styr arbetsmiljön  

● Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen utgör grunden för arbetsmiljöarbetet. 
Lagen är en ramlag som kompletteras och konkretiseras av Arbetarskyddsstyrelsens 
allmänna råd och föreskrifter. 

● Arbetsmiljöförordningen (AMF) Arbetsmiljöförordningen innehåller bl.a. regler om 
anmälningsskyldighet beträffande arbetsskador och tillbud samt arbetsgivarens 
skyldighet att tillhandahålla AML, AMF och AFS på arbetsplatsen. 

● Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets allmänna råd och föreskrifter 
(AFS) Föreskrifterna utgör ett omfattande och reellt komplement till 
arbetsmiljölagen med praktiska anvisningar om hur arbetsmiljön ska utformas. 

● Kollektivavtalet Ideella och idéburna organisationer, Bransch och löneavtal 2020-
2023. Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna. 

1.3 Styrdokument RFSL Rådgivningen Skåne 
RFSL Rådgivningen Skåne har fler styrdokument som berör arbetsmiljön på olika sätt, 					
såsom delegationsordning, friskvårdspolicy och befattningsbeskrivningar. En förteckning 
över verksamhetens styrdokument finns i separat Personalhandbok (kommande).  

 
En översyn av styrdokument sker varje år i enlighet med årshjulet. Styrelse, 
verksamhetschef och personal har då möjlighet att föreslå och genomföra revideringar och 
uppdateringar. Styrdokumenten aktualiseras av verksamhetschefen till tillsvidareanställd 
personal två veckor innan Verksamhetsdagarna för diskussion under dessa dagar. Styrelsen 
fattar därefter beslut om revideringar och eventuella kompletteringar.  
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2. Struktur och organisation  
För att organisationen ska ha ett långsiktigt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete som skapar 
trygghet, säkerhet och en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö behöver organisationen ha 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Denna fördelning återfinns i organisationens 
delegationsordning.  
 
Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön åligger styrelsen som utgör organisationens 
juridiska arbetsgivare. Verksamhetschefen har ett delegerat uppdrag från styrelsen för att 
genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
En viktig princip är att ansvaret för arbetsmiljön inte kan delegeras bort och åvilar styrelsen, 
men att genomförandet av åtgärderna för en bättre arbetsmiljö kan delegeras till 
verksamhetschef eller annan medarbetare.  

2.1. Styrelsen 
Styrelsen har huvudansvaret för att ge förutsättningar för en god och stimulerande 
arbetsmiljö för all personal. Den ska förebygga att personal drabbas av ohälsa eller 
olycksfall samt vidta åtgärder om något av detta händer.  
 
Styrelsen ska verka för att ledamöterna erhåller de kunskaper och resurser som behövs för 
att leva upp till arbetsmiljöarbetet. Nya ledamöter introduceras till verksamheten av 
styrelsens ordförande och verksamhetschefen vid en introduktionsträff i april, ca en månad 
efter årsmöte. I maj sker en träff för styrelsens samtliga ledamöter och personal med en 
tillsvidareanställning på 50% eller mer.  

2.2 Verksamhetschef 
Verksamhetschefen företräder styrelsen i det dagliga arbetet och hanterar löpande frågor 
och beslut kring arbetsmiljön. Verksamhetschefens ansvar beskrivs i Befattningsbeskrivning 
för Verksamhetschef och innefattar där: 
 

- Att med stöd av styrelsen se till att skyddsronder genomförs och, vid behov, att 
åtgärder vidtas; 

- Att delta i skyddsronder tillsammans med ett skyddsombud alternativt med 
huvudskyddsombud; 

- Att i samråd med och tillsammans med styrelsen löpande stämma av den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön för de anställda; 

- Att tillsammans med styrelsen se till att rutindokument för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns på plats och hålls uppdaterat; 

- Att upplysa styrelsen vid behov av åtgärder. 
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2.3 Fackklubb och skyddsombud  
På RFSL Rådgivningen Skåne finns en fackklubb för medarbetare som är medlemmar i 
något av akademikerförbunden. De företräder sina medlemmars intressen gentemot 
arbetsgivaren. Vid frågor som rör den egna arbetssituationen kan en medlem vända sig 
direkt till fackklubben. Skyddsombud utses av fackklubben och är personalens företrädare i 
arbetsmiljöfrågor. Den/de verkar för att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 
Några sätt att göra det kan vara att lyfta behov och önskemål till verksamhetschefen samt 
påpeka fel och brister i arbetsmiljön. 

2.4 Samverkan mellan arbetsgivare och fackklubb 
Facklig samverkan är det samarbete mellan arbetsgivare och fackklubb som syftar till att 
följa medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) samt förtroendemannalagen 
(FML). Detta regleras i ett separat samverkansavtal. 

2.5 Personalen 
Alla medarbetare bör sträva mot att bidra till en god arbetsmiljö samt främja hälsa och 
säkerhet i det dagliga arbetet. Medarbetarna medverkar också i arbetsmiljöarbetet - inte 
bara genom att följa instruktioner, lagar och föreskrifter, utan också genom att föreslå 
eventuella förbättringar och uppmärksamma och rapportera eventuella risker och hot mot 
en god arbetsmiljö. 

2.6 Nyanställd personal 
Verksamhetschefen, o/el projektsamordnaren för projekt inom vilket en nyanställd ska 
arbeta, ansvarar för att den får en arbetsplatsintroduktion så att den kan komma in i 
arbetsuppgifterna, få relevant information samt lära känna verksamheten och kollegorna. 
Visstidsanställd personal i ett pågående projekt introduceras av projektsamordnare inom 
aktuellt projekt i samråd med verksamhetschefen. I nya projekt introduceras nyanställda av 
verksamhetschefen.	

2.7 Arbetsplatsträffar (APT) 
APT är organisationens möte för tillsvidareanställd personal med minst 50% tjänstegrad 
och verksamhetschef. De ska vara samordnande, informerande och rapporterande. De ska 
utgöra tillfällen för medarbetarna att diskutera arbetsuppgifternas utformning och 
genomförande och vara forum för kreativa och strategiska diskussioner. Vid träffarna 
delges information från styrelsemötena. APT hålls varannan vecka och protokollförs. 
Protokollen delges styrelsen inför styrelsemöten. Frågor från APT kan lyftas in i dagordning 
inför styrelsemöten och vice versa.  

2.8 Projektgruppsmöten (PGM) 
Vid PGM planeras och bereds frågor inom respektive projekt. De är samordnande, 
informerande, rapporterande och beslutsfattande inom projekten. Vid PGM kan t ex arbete 
med ansökningar, återrapporter, uppföljning och utvärdering ske. Mötena hålls med jämna 
intervaller utifrån de förutsättningar och behov respektive projekt har. Rapporter från 
respektive projekt sker på APT. Alla projekt för projektdagbok där beslut nedtecknas. 
 
2.9 Tertialavstämningar 
Efter varje tertial hålls projektavstämningsmöten med verksamhetschef, ekonomiskt 
ansvarig tjänsteperson och projektsamordnare. Då stäms ekonomi och verksamhet av mot 
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projektbudget och projektplan i respektive projekt. Dessa avstämningar rapporteras av 
verksamhetschefen till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. 
 
2.10 Möte mellan verksamhetschef och projekt 
Utöver APT, PGM och tertialavstämningar hålls vid behov möten mellan verksamhetschef 
och projektsamordnare eller projektgrupp. 
 
2.11 Verksamhetsdagar 
Verksamhetsdagar är hela eller halva dagar där medarbetare med en tillsvidareanställning 
på minst 50% och styrelsen träffas.  
 
En halvdag hålls i maj varje år. Denna syftar till att introducera eventuella nya 
styrelseledamöter till verksamheten samt skapa samarbetsytor mellan medarbetare och 
styrelse. Introduktionen kan t ex innehålla dragningar från verksamhetens olika projekt. 
Detta kan följas av en social aktivitet för hela styrelsen och medarbetare med en anställning 
på minst 50%. 
 
Två verksamhetsdagar hålls i september varje år. Under dessa dagar fördjupar sig 
medarbetare med en anställning på minst 50% och styrelsen i styrdokument, mål, vision, 
värdegrund och strategier för verksamheten. Dessa dagar fyller också funktionen av socialt 
umgänge och informella samtal. 
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3. Process för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en process i fyra steg. Att arbetet är systematiskt 
innebär att det inte avstannar utan hålls aktivt över verksamhetsåren.  
Alla delarna i processen hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna 
illustreras ofta som ett hjul som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig 
process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är 

● undersökning av verksamheten	
● bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen	
● åtgärder för att minska riskerna 	
● kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö	

 

 

 
 
 

3.1 Att undersöka arbetsförhållandena 
Genom löpande undersökning av arbetsförhållandena skaffar arbetsgivaren sig kunskap om 
hur förutsättningarna i arbetet ser ut och kan lättare hitta var risker kan finnas för 
medarbetare att skada sig eller bli sjuka av arbetet. 
 
Undersökandet av arbetsförhållanden görs inom flera olika forum, t.ex. vid APT-möten, 
personaldagar, verksamhetsdagar, individuella avstämningar, tertialavstämningar och 
medarbetarsamtal. 
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Det som undersöks är olika riskmoment som kan försämra arbetsmiljön. Det kan vara frågor 
som berör hur trivsel och kommunikation fungerar, att medarbetare vet vart de ska vända 
sig med olika frågor, att ha tillräcklig kunskap för att genomföra sina arbetsuppgifter och 
att ha goda fysiska förutsättningar i de lokaler där en har sin arbetsplats.  
 
I sin tydligaste form genomförs en årlig skyddsrond där fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
undersöks (se mer i avsnitt 4).  

3.2 Att bedöma riskerna 
När undersökningar av arbetsförhållandena är genomförda blir faktorer som påverkar hälsa 
och mående synliga. De faktorer som utgör en risk lyfts fram och arbetas vidare med. 
Riskerna bedöms efter om de är allvarliga eller inte. Värderingen ligger till grund för 
prioritering av åtgärder som kan behövas. Riskerna åtgärdas sedan i prioriteringsordning. 

3.3 Att åtgärda riskerna 
Målet är att åtgärda alla risker, men alla risker går inte att ta bort. I sådana fall behövs 
åtgärder för att minimera risken, till exempel genom information, instruktioner, hjälpmedel 
eller personlig skyddsutrustning. Om medarbetare upplever otrygghet kan en 
organisatorisk lösning behövas. Andra åtgärder kan vara tydligare rutiner och instruktioner, 
tätare samtal, stöd i prioritering av arbetsuppgifter, handledning eller 
kompetensutveckling. 
 
De åtgärder som kan genomföras på en gång behöver inte skrivas ner. Däremot ska 
åtgärder som inte kan genomföras på en gång planeras och skrivas ner i en åtgärdsplan. Av 
den ska det framgå vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det 
ska vara klart. Ibland kan det även behöva anges hur något ska åtgärdas. 

3.4 Att följa upp åtgärderna 
Det är viktigt att följa upp åtgärder för att säkerställa att risken tagits bort eller minimerats 
så mycket som möjligt i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  
En plan för uppföljning sätts upp i åtgärdsplanen där det anges när denna ska ske och vem 
eller vilka som ansvarar för att det blir gjort. 
 
Samtliga genomförda åtgärder följs upp för att se om resultatet blev som förväntat, om så 
inte är fallet kan ytterligare åtgärder behövas. Uppföljning av genomförda åtgärder sker 
löpande, precis som arbetsmiljöarbetet i stort, och inkluderar berörda medarbetare.  
 
Löpande uppföljning kan ske vid styrelsemöten och möten mellan personalansvarig 
styrelseledamot, verksamhetschef och skyddsombud.  
 
Styrdokument som berör arbetet med arbetsmiljö uppdateras årligen (se årshjul). Behov av 
eventuella förändringar som påkallats genom åtgärdsuppföljningen kan då föras in för att 
förbättra och aktualisera styrdokumenten. 
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4. Skyddsrond 
Skyddsrond genomförs i augusti varje år. Den innefattar en kontroll av kontor och lokaler 
där RFSL Rådgivningen Skåne bedriver verksamhet samt en enkät för att utvärdera den 
psykosociala arbetsmiljön. Vid den fysiska delen av skyddsronden deltar skyddsombud, 
verksamhetschef och personalansvarig från styrelsen. I september följs ronden upp då 
resultat, riskbedömning och åtgärdsplan sammanställs och redovisas.   
 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöenkäten behandlar följande områden1: 
 

● Arbetsorganisationen 
● Arbetsbelastning och krav 
● Handlingsutrymme och kontroll 
● Ledarskap 
● Stöd 
● Kunskaper och utveckling 
● Återhämtning 
● Säkerhet och hälsa 
● Viktiga friskfaktorer 

 
Enkäten avser att klargöra huruvida arbetsplatsen uppfyller goda resultat på delfrågor 
under de ovan nämnda områdena. Värdet som redovisas ligger mellan 0 och 100 (noll utgår 
från "instämmer inte" och hundra från "instämmer helt"). 
 
Index för varje frågeområde delas in i tre nivåer: 
67–100 bra/mycket bra resultat 
34–66 lågt/halvbra resultat 
0–33 mycket lågt resultat 
 
Målet för RFSL Rådgivningen Skånes arbetsmiljöarbete är att samtliga bedömda 
frågeställningar ska ligga i det översta intervallet.  
 
Efter genomförd skyddsrond upprättas inom 14 dagar ett protokoll av personalansvarig i 
styrelsen. Protokollet justeras av skyddsombud. Det innehåller riskbedömning och 
eventuell åtgärdsplan i enlighet med processchemat för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Styrelsen ansvarar för att åtgärder genomförs och följs upp i dialog med fackklubben på 
samverkansmöten. 
  

	
1 Enligt modell efter Prevent, arbetsmiljö i samverkan. Om en ny version av enkäten tillkommit under året 
används den senaste versionen.  
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5. Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal sker årligen i oktober som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
I samtalet deltar verksamhetschefen, personalansvarig styrelseledamot och medarbetaren. 
Samtalet ska bidra till arbetstagarens utveckling och välmående samt säkerställa en god 
arbetssituation. Ämnen som grad av arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning och 
friskvård tas upp vid medarbetarsamtalen. Det finns också möjlighet att följa upp behov och 
önskemål för individuell utveckling. Även skyddsronden följs upp under de individuella 
medarbetarsamtalen. Medarbetarsamtalen behandlar följande områden: 
 

• Uppföljning av föregående samtal 
• Nuvarande arbetssituation 
• Kommunikation 
• Respekt för varandra/likabehandling 
• Mål och kompetensnivå 
• Utvecklingsplan 

 
Vid önskemål från medarbetaren kan skyddsombud eller annan facklig representant delta i 
samtalen. Skyddsombudets, eller den fackliga representantens, deltagande ska i huvudsak 
röra områden där medarbetaren känner behov av stöd i frågor som rör den fysiska eller 
psykosociala arbetsmiljön. Medarbetaren kan alltid efterfråga ytterligare medarbetarsamtal 
under året vid behov.  
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6. Säkerhet 

6.1 Systematiskt brandskyddsarbete  
Aktuella ritningar ska finnas över lokalerna med markerade nödutgångar och 
brandsläckare. Ritningarna ska vara lättillgängliga och synliga i alla lokaler som RFSL 
Rådgivningen Skåne hyr. Alla som arbetar i lokalerna ska informeras om var nödutgångar 
och brandsläckare finns.  
 
Kartläggning av brandskyddet sker årligen och brandövning ska ske vartannat år. Dessa och 
anges i årshjulet. Genom brandövningen får medarbetarna information och utbildning, 
bland annat i förmågan att:  
 

● identifiera möjliga brandrisker 
● känna till utrymningsvägar 
● kunna larma räddningstjänst 
● förhindra brandspridning 
● kunna handha släckutrustning 

6.2 Larm  
RFSL Rådgivningen Skånes lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö har ett larmsystem. All 
personal som behöver ska ha tillgång till arbetsplatsen och därmed inneha en egen 
larmkod. Koden gör att medarbetaren kan stänga av och på larmet vid ingång/ utgång från 
lokalerna. Samtliga medarbetare ska också ha en återkallningskod som uppges till G4S om 
larmet har gått. Under första arbetsveckan ska alla nya medarbetare få en larmkod och 
instrueras om hur larmsystemet fungerar och hur de larmar av och på.  
 
Så länge det är personal kvar i lokalen lämnas sjutillhållarlåsen olåsta för båda ingångarna.   

6.3 Ensamarbete  
Vid ensamarbete i lokalerna ska en helst undvika att ta emot besök och om det ringer på 
dörren utan att en väntar någon öppnar en inte dörren. Sista person som lämnar lokalen för 
dagen låser och larmar båda ingångarna.  
 
Vid ensamarbete utanför lokalerna ska verksamhetschef informeras för att göra en specifik 
riskbedömning. Varje situation bedöms separat. 

6.4 Första hjälpen och självförsvar 
Alla medarbetare deltar vartannat år i en första hjälpen- respektive självförsvarskurs. I 
självförsvarskursen ingår fokus på psykologiska aspekter. 
 
I lokalerna på RFSL Rådgivningen Skåne ska det finnas första hjälpen-utrustning. 
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7. Sjukdom och rehabilitering  

7.1 Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller att anpassa arbetsbelastning, arbetsplats 
och arbetsuppgifter inom ramen för anställningen för att underlätta för en medarbetare att 
vara kvar i sitt arbete eller att återgå till sitt arbete efter sjukskrivning. Om en medarbetare 
blir sjukskriven ska arbetsgivaren göra en utredning av den anställdas arbetssituation och 
skälen till sjukskrivningen.  
 
Vid sjukskrivning med koppling till arbetsmiljö ska arbetsgivaren i samråd med 
medarbetaren ta fram en individuell rehabiliteringsplan för återgång till arbete. 
Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren ska underlätta för medarbetaren att 
återgå i arbete i enlighet med rehabiliteringsplanen. Arbetsgivaren får inte förändra arbetet 
så att det försämrar arbetsmiljön för andra medarbetare. Arbetsgivaren har inte heller 
skyldighet att starta ny verksamhet eller inrätta nya tjänster. 

7.2 Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren ska ha möjlighet att aktivt medverka till sin egen rehabilitering och bidra till 
en funktionell rehabiliteringsplan så att återgång till arbetet blir så enkel som möjligt. 

7.3 Rehabiliteringsplan 
När en tillsvidareanställd medarbetare blir sjukskriven tio dagar eller mer informeras 
styrelsen av verksamhetschefen. Vid behov tar verksamhetschefen kontakt med 
medarbetaren för att undersöka om behov av insatser föreligger. 
 
Vid sjukskrivningar som övergår fyra veckor kan en plan för återkomst eller en 
rehabiliteringsplan upprättas. Det första alternativet i planen är att medarbetaren återgår 
till det arbete som personen anställdes för utan att anpassning av anställningen behöver 
vidtas. Om detta inte är möjligt är målet att medarbetaren ska kunna återgå till sitt arbete 
efter anpassning av arbetsplatsen och/eller arbetsuppgifterna. 
 
Under längre sjukskrivningsperioder ska avstämningar hållas regelbundet mellan 
verksamhetschefen och medarbetaren.  
 
Regelbunden kontakt mellan medarbetaren, kollegor och arbetsledning kan bidra till att 
förkorta tiden för sjukskrivning. Medarbetaren ska exempelvis bjudas in till deltagande i 
sociala aktiviteter där den kan delta om den så önskar. 
 


