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strategIsk arbetsgIvarpolItIk med gemensam värdegrund

Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. 
Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas 
bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. 
Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommu-
nen. 

Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet 
och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt 
uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en 
arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. 
Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla personal. 

En stor del av det arbetsgivarpolitiska arbetet handlar om attityd- och värderingsfrågor 
och organisationens kultur. Att påverka dessa frågor och koppla dem till kommunens 
vision och behov av framtida utveckling är ett långsiktigt strategiskt ledningsarbete.



strategIsk arbetsgIvarpolItIk med gemensam värdegrund

Det tar tid att arbeta med organisationskultur, värderingar och förhållningssätt. Detta 
är frågor som mognar genom att de kommuniceras i organisationen. En stor organisa-
tion som Karlstads kommun måste tillåta att verksamheters olikheter får blomma ut 
efter sina respektive förutsättningar. Samtidigt måste det finnas en gemensam ram för 
verksamheten som utgår från uppdraget från medborgarna och de förtroendevalda 
politikernas beslut. Inom arbetsgivarområdet formuleras denna ram i för koncernen 
gemensamma policys i en rad frågor. Som anställd ska man också känna trygghet i att 
arbetsgivarfrågor hanteras på ett policymässigt likvärdigt sätt inom koncernen.

Att arbeta med policys är ett medvetet vägval i utvecklingen från en regelstyrd till en 
värderingsstyrd organisation. Med gemensamma värderingar kan vi bättre hantera 
samhällets snabba förändringar och i vardagsarbetet ge vägledning i våra dagliga 
möten med medborgarna och andra kommunställda. 

Karlstads kommun ska utforma sin verksamhet i överensstämmelse med grundläg-
gande demokratiska värderingar och utifrån en humanistisk människosyn. En decentra-
liserad organisation med en stark central ledning ger förutsättningar för detta.



strategIsk arbetsgIvarpolItIk med gemensam värdegrund

Vårt arbete i Karlstads kommun är till för medborgarnas bästa och vi ska ge dem 
tjänster av rätt kvalitet. Människor som trivs, har roligt, känner lust och engagemang 
gör ett bra arbete. För att åstadkomma detta vägleds arbetet av grundläggande värde-
ringar om människor och organisation.

− Individen har kompetens och vilja att ta ansvar för sin uppgift
− Ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för   
 fungerande samverkan
− Människor med olika erfarenheter och ursprung ger ökade möjligheter till hög kvalitet  
 i arbetet - olikhet är en tillgång
− Arbetslag med både kvinnor och män höjer kvalitet
− Det är viktigt att bli sedd som individ och att enskilda medarbetares förutsättningar  
 och önskemål i anställningen tillmötesgås så långt som möjligt inom uppdragets ram
− Arbetet ska ge rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och personlig utveckling

Värdegrunden uttrycks i policyprogrammen. Dessa är också styrinstrument och verktyg 
för lösning på olika frågor som uppstår i vardagsarbetet.
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arbetsmIljö- och rehabIlIterIngspolIcy

bakgrund – varför ska karlstads kommun ha 
en polIcy för arbetsmIljö och rehabIlIterIng?

Samhället förändras i allt snabbare takt. Den ständiga omvandlingen som Sverige, 
Karlstad, och verksamheter genomgår, ställer ständigt nya och ändrade krav på arbetsli-
vet. Det som avgör om Karlstads kommun klarar att vidmakthålla, öka och/eller 
förbättra kvaliteten i verksamheten är medarbetarna.

Förutsättningarna för hög kvalitet finns hos medarbetarna själva, deras kompetens, 
tillgänglighet, motivation, förmåga, förståelse av uppdraget, samt den samverkan som 
sker på alla nivåer.

Arbetsmiljöns utformning påverkar medarbetarna och därmed verksamhetens kvalitet. 
Dagens och framtidens arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete måste kännetecknas av en 
helhetssyn på människan.

Alla hälsorisker måste självklart beaktas men det är framför allt förändringar av de 
psykosociala arbetsmiljöfaktorerna d.v.s. arbetsorganisation, arbetsinnehåll, samarbets-
former och ledar/medarbetarskap som enligt de senaste årens forskning mest påverkar 
möjlighet till arbetsglädje, gemenskap, ansvarstagande och effektivitet.

Arbetsgivare, såväl privata, offentliga och statliga, konkurrerar idag om arbetskraften. 
Karlstads kommun räknar med att behöva rekrytera flera tusen nya medarbetare de 
närmaste 10 åren. Vårt arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet är en viktig del i strategin 
för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla medarbetare. 

I stort sett varje dag arbetar 7000 medarbetare i Karlstads kommun. Till dessa tusental 
medarbetare kommer också drygt 20 000  elever. Det gör skolan till den vanligaste 
arbetsplatsen inom kommunen. För eleverna är skolan ofta den första kontakten med 
ett ”eget arbetsliv” och eftersom eleverna i skolan omfattas av Arbetsmiljölagen är det 
berörda förvaltningars ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för och 
med alla dessa elever.

Hälsoproblem är inte bara förödande för enskilda individer utan kostar även organisation 
och samhälle stora summor varje år. Ett arbetsmiljöarbete som förebygger ohälsa och 
arbetsskador ger positiva effekter i form av, inte bara i friska människor, utan också i högre 
lönsamhet, ökad produktivitet, bättre kvalitet och ett stärkt varumärke.  Ett gott rehabili-
teringsarbete är likaså en faktor som bidrar till att säkra medarbetare för krav som uppstår 
i den utveckling kommunen måste uppnå.

I en framgångsrik organisation är alla medarbetare väl rustade för kommande utmaningar. 
Människor som mår bra gör ett bra jobb. För att åstadkomma hälsosamma processer på 
arbetsplatser har det senaste åren inom forskningen identifierats tre nyckelord; ledarskap, 
resurser och egen kraft. Den enskilde arbetstagarens hälsa, arbetsprestation och motivation 
påverkas av ett komplicerat samspel mellan såväl individuella egenskaper och förutsätt-
ningar som rådande normer och kultur i samhället i stort och i organisationen.
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arbetsmIljöpolIcy
Alla arbetsgivare i Sverige har ett lagstadgat ansvar för arbetsmiljön, har ett uppdrag 
att förebygga ohälsa hos medarbetarna, samt att ha ett väl fungerande rehabiliterings-
arbete om ohälsa uppstår hos en enskild medarbetare

Det är självklart att Karlstads kommun ska arbeta för en god arbetsmiljö på alla nivåer. 
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara beskaffad så att anställda har ett skydd mot ohälsa 
och olycksfall, men även möjlighet till personlig utveckling och livskvalitet. 

Karlstads kommun eftersträvar ett förhållningssätt/arbetssätt som innebär en nolltolerans 
till ohälsa och olycksfall som beror på arbete, samt en öppenhet och en arbetsorganisation 
som är uppbyggd så att det finns möjligheter till kommunikation, information och 
sociala kontakter i och för arbetet. Alla medarbetare ska ges rätten att vara med och 
bestämma över och ta ansvar för arbetet. Möjligheter ska ges till både självständighet 
och gemenskap med andra i arbetet med att nå verksamhetsmålen. Det är viktigt att alla 
får använda och utveckla sin yrkeskunskap i arbetet.

Arbetsmiljön ska ur teknisk synvinkel utformas så att ohälsa och olycksfall förhindras. 
Arbetstekniska hjälpmedel, skyddsanordningar, skyddskläder m.m. ska finnas i den 
utsträckning arbetsuppgifterna och föreskrifter kräver.

I Karlstads kommun innebär det gemensamma ansvaret för den fysiska, psykiska och 
sociala arbetsmiljön att arbetsgivaren alltid måste samverka aktivt med att utveckla 
verksamheten samt skapa verktyg för att uppfylla lagens intentioner. Karlstads kommun 
anser att arbetsmiljöns utformning påverkar verksamhetens kvalitet. Därför ska 
arbetsmiljöarbetet bedrivas i linjeorganisationen tillsammans med övriga frågor. Det är 
av särskild vikt att arbetsmiljöfrågorna diskuteras öppet vid verksamhetsplaneringen.

Förändringar i verksamheten ska föregås av information och diskussioner om hur 
arbetsmiljön påverkas. Riskbedömning ska alltid genomföras. Konsekvenser ska bedömas 
i samverkan med berörda medarbetare. Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt 
förebygga negativa effekter på arbetsmiljön. Vidtagna åtgärder ska följas upp. Åtgärder 
som planeras ska dokumenteras.

Varje enskild verksamhet måste finna sin egen lösning. Varje verksamhet ska i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ha en egen handlingsplan gällande arbetsmiljön som i 
sig bygger på verksamhetsplan, budgetramar och beslutade prioriteringar. Planen måste 
innehålla mål som kan följas upp.

Karlstads kommuns övergripande arbetsmiljömål 
− Minska ohälsan bland medarbetarna.
− Införa enhetligt system för rapportering och uppföljning av arbetsskador och   
 tillbud.
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förutsättnIngar
I Karlstads kommun är det varje nämnd och styrelse som beslutar om verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning och kvalitet i enlighet med respektive reglemente. Det är 
varje förvaltningsdirektör/VD eller motsvarande som leder verksamheten. Det är sedan 
cheferna som svarar för att målen för verksamheten blir uppfyllda. Det traditionella 
arbetsmiljöarbetet har under lång tid varit inriktat på tekniska förbättringar och arbetar-
skydd . Idag måste man arbeta vidare på att skapa psykiska och sociala förhållanden som 
främjar hälsa, kreativitet, utveckling, samverkan och effektivitet.

Vanligtvis har de personalpolitiska insatserna för arbetsmiljö inte ansetts ha en avgörande 
betydelse för verksamhetens resultat och utveckling, men det har visat sig vara en 
felaktig uppfattning. Därför är det viktigt att arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig 
del av verksamheten tillsammans med övriga frågor såsom budgetarbete, verksamhets-
planering, kvalitetsarbete  m.m. 

Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet är en naturlig del av verksamheten och ska:

− förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
− minska sjukfrånvaro och begränsa antalet medarbetare som erhåller sjukersättning.
− främja en sund livsstil och god hälsa, arbetsmotivation, trivsel och samarbete.
− öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet.
− skapa medvetenhet hur arbetet och fritiden påverkar hälsan.

Den yttersta meningen med allt arbetsmiljöarbete är att förhindra uppkomst av ohälsa 
på grund av arbetet, tillgodose behov av rehabilitering samt ha som mål att alltid ligga 
steget före och förhindra faktorer och situationer i arbetet som kan skapa ohälsa, skador, 
otrivsel och sjukdom bland medarbetarna i Karlstads kommun.

I arbetsmiljöarbetet deltar den enskilde medarbetaren, chefen, arbetsgruppen och 
organisationen. Policyn ska utgöra kommunens förhållningssätt i arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågor. 

Policyn ska garantera att arbetsmiljöarbetet hos kommunens förvaltningar/bolag bedrivs 
i linjeorganisationen med en gemensam ambitionsnivå och synsätt som innebär att 
medarbetare oavsett anställning, organisatorisk tillhörighet eller arbetsuppgifter ska ha 
likartade förutsättningar i sin arbetssituation.

Beroende på varje förvaltnings/bolags speciella verksamheter och förutsättningar kan 
det finnas behov av att med den gemensamma policyn som bas utarbeta handlingsplaner, 
rutiner och/eller program för specifika verksamheter eller specifika frågor inom området 
arbetsmiljö och rehabilitering
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ansvar
Karlstads kommuns chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet beaktas i alla delar av 
verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är en ledningsfråga på samtliga nivåer.

Förvaltningsdirektören/VD:n ansvarar för att organisera arbetsmiljöarbetet inom 
förvaltningen/bolaget och svarar även för att arbetsmiljöfrågor beaktas budget- och 
verksamhetsplanering samt utbildnings- och utvecklingssammanhang Förvaltnings-
direktören/VD:n ska också stimulera till utvecklande initiativ inom arbetsmiljöarbetet.

Kommunen har en decentraliserad organisation. Det är därför nödvändigt att ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor kopplas till verksamhetsansvaret i övrigt. En klar och tydlig 
delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet är ett lagligt krav och en 
förutsättning för bedrivandet ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den som ges uppgifter, 
befogenheter, resurser och därmed ansvar ska också ha kompetens för uppdraget. 
Ansvaret för kompetensutveckling åvilar den som delegerat ansvaret.
 
Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet fritar inte medarbetarna från ansvar i dessa 
frågor. I det dagliga arbetet ska varje medarbetare ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö 
och hälsa. Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner, att använda 
anvisade skyddshjälpmedel samt att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella 
risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Arbetstagarorganisationernas uppgift är att bevaka att arbetsgivaren följer lagstiftning 
och fullföljer beslutade arbetsmiljöåtgärder. Samverkan i arbetet med arbetsmiljö och 
rehabilitering ska ske med arbetsgivaren inom ramen för kommunens samverkanssystem. 
Viktig att påpeka är att samverkan i samband med all planering av verksamhetsföränd-
ringar underlättar både förändringen och arbetsmiljöarbetet

Samverkansgrupperna ska fungera som skyddskommittéer, vara policyskapande i arbets-
miljöfrågor och riskbedöma, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsarbetet. För att samverkansgrupperna skall kunna fungera som 
skyddskommittéer måste minst en av arbetstagarorganisationens företrädare vara utsedd 
som skyddsombud. (se även Samverkan 08, Karlstads kommuns samverkansavtal)
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arbetsgIvarens arbetsmIljöansvar

Utdrag ur Arbetsmiljölagen, kap 3:
§ 1a  Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
  arbetsmiljö.
§ 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets 
  tagaren utsätts för ohälsa eller  olycksfall.
§ 2a Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten   
  på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god  
  arbetsmiljö

Utdrag ur Arbetsmiljölagen, kap 6:
§ 1 Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad   
  arbetsmiljöverksamhet.

Ansvar enligt arbetsmiljölagen - allmänt
Arbetsmiljölagen slår fast att chef och  medarbetare gemensamt ska verka för  att en 
bra arbetsmiljö skapas på våra arbetsplatser. Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbets-
uppgifterna fullgörs ligger dock på chefen.  

Ansvar enligt arbetsmiljölagen - Karlstads kommun
I Karlstads kommun är det respektive nämnd/styrelse som har det yttersta arbetsgivar-
ansvaret gentemot sina arbetstagare. Varje nämnd/styrelse ska delegera arbetsmiljöansvaret 
till förvaltningens/bolagets högsta chef.

Varje förvaltning/bolag ska genom delegeringsavtal överföra arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter med befogenheter till organisationens chefer. Respektive chef måste 
veta vilka arbetsuppgifter han/hon har i sin roll som arbetsgivarföreträdare i arbetsmiljö-
arbetet inom sin/sitt förvaltnings/bolags linjeorganisation.

Vad innebär delegering?
Delegering innebär ett överlåtande av beslutsrätt från en högre till en lägre beslutsnivå 
i organisationen.

Hur sker delegering?
Delegering av arbetsuppgifter ska ske skriftligen genom ett s.k. delegeringsavtal.

Vem ger delegering?
Inom kommunen finns vanligtvis följande ansvarsnivåer i linjeorganisationen:

nivå 1 nämnd/styrelse 
nivå 2 förvaltningsdirektör/VD
nivå 3 verksamhetschef t.ex.  områdeschef,  avd.chef
nivå 4 enhetschef, rektor, platschef, avdelningschef, m.m.

Delegering sker mellan de olika ansvarsnivåerna. 
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Vem ges delegering?
Den chef som leder och fördelar det dagliga arbetet ska ha arbetsmiljöansvar och är 
således genom delegeringsavtalet arbetsgivarens ställföreträdare.

Förutsättning för delegering
Den chef som får ansvar och befogenheter måste också bygga upp, vidmakthålla och 
utveckla sin kompetens för uppdraget. Med detta avses utbildning, kunnande, erfarenhet 
och lämpliga personliga egenskaper. Det är den som delegerar som måste se till att 
delegeringen är klar, att kompetens finns och att befogenhet ges. Ansvarig för kompetens-
utvecklingen är således alltid den som delegerar. Varje förvaltning/bolag har ansvar för 
att utbildning och kompetensutveckling genomförs. 

Vad händer när delegerad är frånvarande?
Utses ersättare för delegerad ska detta klargöras. I annat fall samt vid oklarheter i 
delegeringsfrågor riskerar överordnad chef att anses som ansvarig. Arbetsmiljöarbets-
uppgifter delegeras alltid till person, aldrig till en befattning. Detta innebär att även 
delegering till en vikarie/ersättare ska vara skriftlig och vikarien ska ha besked om 
arbetsmiljöarbetsuppgifternas innehåll.

Vad gör en arbetsgivarföreträdare när arbetsmiljöproblem 
inte går att lösa?

När alla handlingsbefogenheter är uttömda för den som har delegerats ett arbetsmiljö-
ansvar finns alltid en ”sista“ utväg - befogenheten att returnera ett problem. Den chef 
som inte kan lösa uppkommen arbetsmiljösituation på grund av att resurser eller 
befogenheter inte är tillräckliga ska returnera tillbaka till den som delegerat ansvaret.

Hur sker returnering?
Returnering av ett olöst arbetsmiljöproblem ska alltid ske skriftligt.

Vem returnerar?
Returnering sker mellan de olika ansvarsnivåerna. Returnering sker alltid till den som 
gett delegering.

Vad innebär returneringen?
I praktiken innebär returnering att den chef som uttömt sina handlingsbefogenheter 
skriftligen har meddelat sin chef att det finns ett olöst problem. Därmed har också 
ansvaret för att detta problem blir löst flyttats upp till nästa nivå i organisationen. 
Arbetsmiljöansvaret i övrigt kvarstår.
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medarbetarens ansvar

Utdrag ur Arbetsmiljölagen, kap 3:
§ 1a Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 
  arbetsmiljö.
§ 4 Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet  
  av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall  
  följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den   
  försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Utdrag ur Arbetsmiljölagen, kap 6:
§ 1 Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad   
  arbetsmiljöverksamhet.

Ansvar enligt arbetsmiljölagen – allmänt
Arbetsmiljölagen slår fast att chef och medarbetare gemensamt ska verka för att en bra 
arbetsmiljö skapas på våra arbetsplatser. Lagen slår också fast att alla medarbetare är 
skyldiga att följa arbetsmiljöföreskrifter, att använda skyddsanordningar o.s.v. I detta 
sammanhang är det också viktigt att notera att skyddsombud har omfattande befogenheter 
att ingripa vid arbetsmiljörisker. Arbetsgivaren har dock ett ansvar  att kontrollera att 
skyddsanordning/klädsel är adekvat och fungerande, samt att medarbetare faktiskt 
använder sig av dem enligt instruktioner

Ansvar enligt arbetsmiljölagen - Karlstads kommun
Alla medarbetare i Karlstads kommun ska aktivt verka för att en bra arbetsmiljö skapas. 
Grunden för detta är att medarbetare på alla nivåer i kommunen aktivt deltar i utvecklings- 
och förändringsarbete - en process som ständigt måste pågå. Detta är också syftet med 
FAS 05 (Förnyelse-, Arbetsmiljö- och Samverkansarbete), det kollektivavtal som slutits 
för att få arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare tillsammans arbeta aktivt 
för en utveckling där en väl fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv.

Alla medarbetare i kommunen är skyldiga att använda befintliga skyddsutrustningar 
och följa säkerhetsföreskrifter. En medarbetare som inte använder skyddsutrustning 
och/eller inte följer säkerhetsföreskrifter bryter också mot sitt anställningsavtal. Att bryta 
mot anställningsavtalet kan medföra att chefen tvingas omplacera och ytterst säga upp 
medarbetaren.



arbetsmIljö- och rehabIlIterIngspolIcy

arbetsmIljöansvar - straffansvar

Utdrag ur Arbetsmiljölagen , kap 8:
§ 1 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsam- 
  het bryter mot föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 7  
  kap. 7-9.  Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats  
  med vite.

§ 2 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
  1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot före  
  skrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket, 
  2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1-8 §§ eller 5  
  kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §, 
  3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndig  
  het har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar  
  enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 
  4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.

Straffansvar
Straffansvar förutsätter att någon form av brott har begåtts och att en överträdelse har 
skett medvetet eller av vårdslöshet. När ett brott begåtts eller överträdelse skett medvetet 
innebär det att chef/medarbetare gjort det man ska eller har brutit mot lag, föreskrift, 
föreläggande eller förbud trots att hon/han insett effekten av detta. Vid vårdslöshet, 
oaktsamhet och oförsiktighet har den handlande inte önskat en skadlig effekt men ändå 
känt till att den kunde inträffa och därför tagit en tydlig risk. Till oaktsamhet räknas 
också att låta bli att inhämta kunskap om de lagar och följdföreskrifter som reglerar 
arbetsmiljön inom respektive verksamhetsområdet.

Nämnd/styrelse respektive förvaltningsdirektörs/VD:s straffansvar
Det straffrättsliga huvudansvaret ligger alltid på respektive nämnd/styrelse och 
förvaltningsdirektören/VD:n som oavsett var ansvaret ligger har tillsyns- och övervaknings-
plikt. Detta gör att kommunen måste ha en ändamålsenlig organisation med kompetenta 
ställföreträdare, samt ett övergripande ansvar för en säker arbetsmiljö även för inhyrd 
arbetskraft utan att vara arbetsgivare.

Ditt straffansvar som chef
Samtliga chefer som genom delegering har arbetsmiljöarbetsuppgifter kan straffas om 
de bryter mot lag eller förordning, föreläggande, annat förbud upprättad av Arbetsmiljö-
verket. I grova fall kan fängelse förekomma, men i de flesta fall är straffet böter, 
sanktionsavgifter, eller i vissa fall förverkande av maskin eller produkt. Bestämmelser i 
brottsbalken om arbetsmiljöbrott kan även bli aktuella till följd av missförhållanden i 
arbetsmiljön.

Ditt straffansvar som medarbetare
En medarbetare som tar bort en skyddsanordning eller gör en skyddsanordning obrukbar 
kan straffas.



arbetsmIljö- och rehabIlIterIngspolIcy

rehabIlIterIngspolIcy
Rehabilitering är en lagstadgad rättighet, skyldighet och möjlighet för både chefer och 
medarbetare. Drivkraften i rehabiliteringsprocessen ska ligga i att utveckla mänskliga 
resurser, skapa mervärde i verksamheten och att tillhandahålla en högkvalitativ service 
åt kommuninvånarna.

Karlstads kommun ska med ett konsekvent och systematiskt arbetssätt verka för att 
medarbetare som drabbas av ohälsa ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete så snart 
som möjligt. Rehabiliteringsprocessen ska sättas igång skyndsamt och drivas utan 
tidsuppehållande åtgärder. Alla åtgärder ska dokumenteras och ha stöd i en handlings-
plan.

Chef ska lägga ner tid, kraft och resurser på att stödja återgång till arbete inom 
Karlstads kommun. I de fall detta inte är möjligt ska man medverka till andra lösningar 
utifrån verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Chef och medarbetare har ett delat ansvar för att målsättningen med rehabiliteringen 
nås. Medarbetaren ska vara delaktig och medveten om det egna ansvaret, samt aktivt 
medverka i planering och genomförande av åtgärder. Ett effektivt rehabiliteringsarbete 
kräver också engagemang, stöd och kompetent agerande från chef.

Viktiga rehabiliteringsaktörer ska identifieras och samverka i ett tidigt skede, i första 
hand gäller det den fackliga organisationen, företagshälsovården och försäkringskassan.

Rehabiliteringsarbetet ska präglas av ett resurs- och möjlighetstänkande där hälsofrämjande 
insatser ska vara självklara delar.



arbetsmIljö- och rehabIlIterIngspolIcy

målsättnIng
Rehabiliteringsprocessen ska syfta till att medarbetare helt eller delvis ska återgå i arbete.

I första hand eftersträvas att medarbetaren ska återgå till det egna arbetet.
 
Om arbetsoförmåga kvarstår i förhållande till det egna arbetet, ska det i andra hand ges 
möjlighet till befintligt och ledigt arbete som man har tillräckliga kvalifikationer för 
inom den egna förvaltningen. 

Om arbetsoförmåga kvarstår i förhållande till arbete inom den egna förvaltningen, ska 
medarbetaren i tredje hand ges möjlighet till ledigt och befintligt arbete som man har 
tillräckliga kvalifikationer för, inom övriga förvaltningar i Karlstads kommun.

Vid bedömning av kvalifikationer ska det vägas in om medarbetaren kan klara arbetet 
med viss utbildning, som är rimlig i tid och kostnad. Möjlighet till anpassning av 
arbetsplatsen ska också ses över.

I fjärde hand kan Karlstads kommun som arbetsgivare, stärka medarbetaren med åtgärder 
som kan leda till andra alternativ utanför Karlstads kommun. Egen uppsägning eller 
uppsägning från arbetsgivaren blir då ofrånkomlig.   

Alla insatser som vidtas initialt ska präglas av stödjande åtgärder som syftar till återgång 
till eget eller annat ledigt, befintligt arbete inom Karlstads kommun. En chef har 
långtgående skyldigheter att först och främst ge möjlighet till återgång till det egna 
arbetet. Om detta inte går och arbetsoförmågan kvarstår, vidtas successivt arbetsrättsligt 
tvingande åtgärder. Redan vid första samtalet i en rehabiliteringsprocess, då chef klargör 
att rehabiliteringen har startat, är det viktigt att gå igenom målsättning och ansvarsför-
delning mellan chef och medarbetare. Det ska också framgå vilka skyldigheter respektive 
part har, och inte minst viktigt är det att klargöra när arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
anses vara fullgjort. 

 



arbetsmIljö- och rehabIlIterIngspolIcy

ansvar
En tydlig ansvarsfördelning där alla vet sin uppgift och har de kunskaper som funktionen 
kräver, är en grundförutsättning för ett förverkligande av den gemensamma policyn 
och en lyckad rehabilitering. Det förutsätter att varje förvaltning/bolag har en upprättad 
ansvarsfördelning i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Utformningen av rehabiliterings-
arbetet är en chefsuppgift. 

Den som har befogenhet att utöva arbetsgivaransvaret ska ha kompetens för uppgiften. 
Kompetens på området ska byggas upp, vidmakthållas och utvecklas på arbetsplatsnivå. 
Karlstads kommun har ansvar för att tillhandahålla utbildning i rehabilitering och varje 
förvaltning/bolag kan uppdra åt Arbetsgivarenheten att bistå med utbildningsinsatser.

•	Det	är	respektive	förvaltning/bolag	som	har	det	fulla	arbetsgivaransvaret	gentemot		
 medarbetarna.

Ansvaret ligger kvar hos medarbetarens ordinarie förvaltning/bolag även vid arbets-
prövning hos annan förvaltning eller bolag. Detta hindrar inte att det direkta arbets-
ledningsansvaret utövas hos den förvaltning eller det bolag, där medarbetaren är fysiskt 
placerad.

•	Det	är	närmaste	chef	på	den	arbetsplats	där	medarbetaren	är	verksam,	som	utför	och		
 tar initiativ till rehabiliteringsåtgärder. 

I de fall där medarbetaren har en långvarig placering hos annan förvaltning eller bolag, 
flyttas ansvaret för rehabilitering över till närmaste chef på den arbetsplatsen. Om behov 
av rehabilitering uppstår och det blir fråga om kostsamma åtgärder, bör samråd ske 
mellan de båda förvaltningarna/bolagen.

•	Respektive	förvaltning	har	ansvar	för	att	kommunövergripande	omplaceringsutredning		
 utförs för medarbetare som inte kan beredas arbete.

Observera att den omplaceringsutredning som åsyftas här avser 7 § LAS, som görs för 
att ur ett arbetsrättsligt perspektiv kunna konstatera att arbetsgivaren har uppfyllt 
omplaceringsskyldigheten enligt LAS. Om ingen omplaceringsutredning gjorts, föreligger 
inte saklig grund för uppsägning. 

Arbetsgivarenheten på Kommunledningskontoret ansvarar administrativt för att 
utredningen blir kommunövergripande. Respektive förvaltning ansvarar för och tar 
ställning till alla åtgärder efter den kommunövergripande omplaceringsutredningen. 
Rutiner vid omplaceringsutredningar beskrivs i cirkulärform.

När det gäller bolagen inom koncernen, finns det enligt ägardirektiven en frivillighet 
angående omplacering mellan bolag och förvaltningar. För att öka möjligheterna till 
fortsatt anställning och tillgodose befintliga arbetskraftsbehov, skickas förfrågan även 
mellan de kommunala bolagen och förvaltningarna när så begärs. Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen hanteras som bolagen.
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ansvarsfördelnIng

Förvaltningsdirektör/VD
ansvarar för att
•	det	finns	en	tydlig	organisation	för	rehabiliteringsverksamheten,	att	resurser	avsätts		
 och att rutiner följs
•	berörda	chefer	har	de	kunskaper	som	krävs	och	att	nya	chefer	får	utbildning
•	rehabiliteringsverksamheten	planeras,	budgeteras,	genomförs	och	följs	upp	som	en		
 del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och därmed ingår i verksamhetsplaneringen

Chef
ansvarar för att
•	känna	till	de	lagrum,	avtal	och	policy	som	styr	och	påverkar	rehabiliteringsarbetet
•	göra	kommunens	rehabiliteringspolicy	känd	hos	medarbetarna	och	informera	om	vilka		
 rutiner och regler som gäller
•	följa	upp	sjukstatistik	på	enheten
•	vara	uppmärksam	på	tidiga	tecken	på	ohälsa
•	fortlöpande	hålla	kontakt	med	den	sjukskrivne	medarbetaren
•	upprätta	en	handlingsplan	för	återgång	i	arbete
•	rehabiliteringsinsatser	genomförs,	följs	upp	och	dokumenteras
•	medarbetaren	har	möjligheter	till	en	aktiv	sjukskrivning,	t	ex	besök	på	arbetsplatsen.
•	samverka	med	berörd	facklig	organisation
•	medarbetaren	får	information	om	att	facklig	representant	kan	medverka	som	stöd	vid		
 rehabiliteringssamtalen
•	vara	uppdragsgivare	till	företagshälsovården	och	de	rehabiliteringsaktörer	som		 	
 kommunen har avtal med
•	kontakter	med	försäkringskassan	och	vårdgivare	tas	under	processen
•	dokumentera
•	rehabiliteringen	avslutas
•	följa	framtagna	rutiner	inom	kommunen,	förvaltningen/bolaget	och	vid	behov		 	
 konsultera arbetsgivarenheten.

Medarbetare
ansvarar för att
•	ha	vetskap	om	de	rättigheter	och	skyldigheter	som	ligger	på	mig	som	medarbetare		
 under rehabiliteringen
•	lämna	sjukanmälan	och	uppvisa	läkarintyg
•	lämna	de	upplysningar	som	behövs	för	att	klarlägga	behovet	av	rehabilitering
•	aktivt	medverka	i	rehabiliteringen;	i	planeringen,	genomförandet	och	uppföljningen		
 av rehabiliteringsinsatser
•	arbeta	efter	förmåga	under	rehabiliteringen
•	vid	behov	se	till	att	facklig	representant	deltar	i	rehabiliteringsprocessen
•	i	förekommande	fall	gå	till	anvisad	läkare
•	meddela	arbetsgivaren	Försäkringskassans	beslut	gällande	sjukpenning	och		 	
 sjukersättning.
 



laglIga krav
våld och hot om våld
kränkande särbehandlIng
droger
krIshanterIng



laglIga krav på rutIner, handlIngsplaner eller åtgärdsprogram

I detta dokument beskriver Karlstads kommun sin värdegrund gällande situationer 
inom arbetsmiljöområdet där det finns lagliga krav på att ta ställning, ha rutiner eller 
handlingsplaner i händelse av osv.

Våld och hot om våld
Kränkande särbehandling
Droger
Krishantering
 



laglIga krav på rutIner, handlIngsplaner eller åtgärdsprogram

våld och hot om våld

Utdrag ur AFS 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön
2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i  
  arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är  
  möjligt förebyggs.
  Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld  
  eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande.  
  Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga  
  instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande  
  trygghet.

7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller  
  hotsituation. Arbetsgivaren skall se till att:
  - det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
  - det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för  åtgärder  
    som skall vidtas när larm utlösts
  - övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
  - larmutrustning underhålls och kontrolleras
  - det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.

Våld och hot om våld kan förekomma i flera olika situationer. Inom Karlstads kommun 
finns flera typer av situationer där risken för våld eller hot om våld är uppenbar, 
exempelvis:
•	Situationer	där	medarbetaren	har	en	makt-	eller	myndighetsfunktion	-	förekommer	i		
 stor omfattning inom kommunen i patient/klientinriktade arbeten inom socialtjänsten,  
 vården och skolan. Ett särskilt problem är när angriparen är en vårdtagare som psykiskt  
 sjuk, senildement eller utvecklingsstörd.
•	Situationer	där	medarbetare	i	arbetet	har	hand	om	eller	tillgång	till	pengar	-	klienter		
 ifrågasätter bedömning av bidragsstorlek inom socialtjänsten.
•	Arbetet	utförs	på	plats	eller	i	sammanhang	där	det	finns	risk	för	konfrontation	med		
 provocerande eller aggressiva personer - förekommer när medarbetare befinner sig på  
 allmänna platser t.ex. trafikövervakare. hemtjänstens personal som måste förflytta sig  
 mellan vårdtagarnas hem och ungdomsenhetens arbete på gator och torg.

Dessutom kan våld och hot om våld riktas från en medarbetare gentemot en klient/
vårdtagare samt förekomma mellan medarbetare.
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våld , hot eller hot om våld från klIent/
vårdtagare/elev/medborgare mot en medarbetare

Kommunens värdegrund
•	arbetet	ska	utformas	på	ett	sätt	som	minimerar	riskerna	för	våld	eller	hot	om	våld
•	särskilt	utsatta	grupper	ska	utrustas	med	överfallslarm
•	ensamarbete	ska	undvikas	där	risk	för	våld	eller	hot	om	våld	är	påtaglig
•	medarbetare	som	drabbas	ska	omgående	få	stöd	och	hjälp	och	befrias	från	skuld-		
 beläggning. Det är av största vikt att alla inblandade behandlas med respekt och  
 integritet.
•	om	medarbetare	upplever	obehag	eller	rädsla	ska	detta	alltid	tas	på	allvar
•	medarbetare,	som	i	den	direkta	tjänsteutövningen,	drabbas	av	arbetsskada	som	är		 	
 förorsakad av våld eller hot om våld från klient/vårdtagare erhåller 100% lön, dvs ska  
 inte drabbas av ekonomiska förluster i form av sjukavdrag
•	inträffar	våld	eller	hot	om	våld	från	klient/vårdtagare	efter	arbetstidens	slut	gäller		
 samma riktlinjer som under arbetstid
•	Situationer	som	bedöms	vara	brott	ska	anmälas	till	polisen

 
förebyggande åtgärder

Ditt ansvar som chef
Du som chef är ansvarig för att en riskanalys genomförs för en bedömning av risk för 
våld både på arbetsplatsen och för enskilda arbetssituationer. Riskanalysen avgör vilka 
åtgärder som måste genomföras. Dessa kan vara organisatoriska förändringar, säkerhets-
rutiner, tekniska hjälpmedel, information, utbildning m.m.
Du är ansvarig för att ett åtgärdsprogram utarbetas.
Du svarar för att alla dina medarbetare känner till utarbetade säkerhetsrutiner. Alla 
nyanställda ska i introduktionen få utbildning i säkerhetsrutiner. Detta gäller även 
korttidsanställda och vikarier.
Anordna vid behov utbildning i frågor som rör risker och praktiskt handlande och 
genomför gärna övningar.
Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för att diskutera våldsproblematiken. Du som 
chef bör tillsammans med dina medarbetare komma fram till hur ni ska handskas med 
våld och hot om våld. Det är viktigt att alla görs delaktiga och förstår det ansvar som 
åvilar alla.
Utvecklingssamtalet är ett unikt tillfälle att diskutera om en enskild medarbetare känner 
sig orolig.

Arbetsgruppens ansvar
Det är samtligas ansvar att rapportera till chef om risksituationer. Lämna inte 
arbetskamrater ensamma i risksituationer.

Samverkansgruppen
Samverkansgruppen är ett viktigt forum för att diskutera hur våld och hot om våld ska 
kunna förebyggas.
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aktIva åtgärder när medarbetare utsatts för våld 
eller hot från klIent/ vårdtagare/elev/medborgare

Ditt ansvar som chef
Avbryt omgående arbetet för den som drabbats och ta tid i anspråk för samtal kring 
det inträffade. Händelsen ska, i samråd med den drabbade, som regel polisanmälas av 
chefen. Se till att den drabbades hemadress inte registreras på anmälan. Uppge i stället 
adressen till arbetet.

Vid kroppslig skada är det viktigt att den drabbade får följe till läkare.
Om händelsen leder till rättegång ska berörd medarbetare få veta hur en sådan går till 
och få sällskap och stöd vid rättegången. Det är av största vikt att ge medarbetarna 
möjlighet att bearbeta det inträffade. Händelsen ska också följas upp genom att den 
drabbade och arbetsgruppen erbjuds ytterligare samtal.

Vid uppkommen skada ska kommunens rutiner vid arbetsskada eller tillbud följas. 

Medarbetarens ansvar
Alla i arbetsgruppen ger sitt stöd och sin hjälp till den eller de som drabbats.

Samverkansgruppen
Efter arbetsskadeanmälan gjorts ska situationen diskuteras (dock ej primärt med individen 
som utsatts för händelsen). 
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våld eller hot från medarbetare mot 
klIent/vårdtagare/elev/medborgare

Kommunens värdegrund
•	våld	eller	hot	mot	klient/vårdtagare/elev	får	inte	förekomma	
•	våld	eller	hot	mot	klient/vårdtagare/elev	leder	alltid	till	arbetsrättsliga	åtgärder	i	form		
 av varning, uppsägning och i de flesta fall avsked
•	om	klient/vårdtagare/elev	upplever	obehag	eller	rädsla	ska	detta	alltid	tas	på	allvar

förebyggande åtgärder

Ditt ansvar som chef
Arbetsplatsträffen är ett forum för diskussion av dessa frågor. Du som chef måste göra 
klart för dina medarbetare att denna form av våld absolut inte får förekomma i någon form.

aktIva åtgärder när medarbetare har utsatt 
en klIent/vårdtagare/elev/medborgare för 

våld eller hot

Ditt ansvar som chef
Du ska genast avbryta arbetet.
 
Du ska se till att den klient/vårdtagare/elev som drabbats inte lämnas ensam och får 
det stöd som behövs. Kontakta genast den drabbades familj/anhöriga.

En polisanmälan ska göras om den drabbade inte motsätter sig detta. Det är här viktigt 
att diskutera en eventuell anmälan med den drabbade så att det inte upplevs som 
ytterligare en integritetskränkande handling. Om den drabbade inte klarar att ta beslutet  
själv så diskuterar du frågan med familj/anhöriga/ förmyndare.

Den medarbetare som utsatt en klient/vårdtagare/elev för våld eller hot ska omgående 
avstängas från arbetet, alternativt omplaceras tillfälligt under utredningstiden. Glöm inte 
att även ”förövaren” behöver hjälp.

Medarbetarens ansvar
Varje medarbetare ska rapportera till arbetsledningen om han/hon misstänker eller vet 
att någon utsätter klient/vårdtagare/elev för våld eller hot.
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våld,  hot om våld eller hot mellan medarbetare

Kommunens värdegrund
 
•	medarbetare	som	drabbas	ska	omgående	få	stöd	och	hjälp.	Det	är	av	största	vikt	att		
 alla inblandade behandlas med respekt och integritet.
•	om	medarbetare	upplever	obehag	eller	rädsla	ska	detta	alltid	tas	på	allvar

förebyggande åtgärder

Ditt ansvar som chef
Arbetsplatsens kultur påverkar t.ex. hur medarbetare förhåller sig till varandra och 
hur de löser konflikter. Som chef måste du se till att det ständigt pågår en konstruktiv 
diskussion om hur medarbetare bemöter varandra. Diskrimineringslagstiftning och 
arbetsmiljölagstiftning är ditt stöd.

aktIva åtgärder när medarbetare utsatts för 
våld eller hot från annan medarbetare

Ditt ansvar som chef
Du avbryter omgående arbetet för samtal med de inblandade. Uppträd  på ett lugnt och 
ej integritetskränkande sätt gentemot parterna. Klargör lugnt och tydligt att våld eller 
hot inte får förekomma på arbetsplatsen.
 
Vid kroppsskada ska kommunens rutiner vid arbetsskada och tillbud följas.
Läkarbesök kan bli nödvändigt för att säkerställa bevis. Se till att den drabbade inte 
lämnas ensam.

Den drabbade ska erhålla stöd och hjälp under hela processens gång. Glöm inte att även 
”förövaren” kan behöva hjälp. 

Gör en bedömning om ”förövaren” måste avstängas från arbetet, alternativt tillfälligt 
omplaceras under tid utredning pågår.

Medarbetarens ansvar
Den som drabbats avgör själv om polisanmälan ska göras.

Varje medarbetare har ansvar att föra vidare till arbetsledningen om våld eller hot 
förekommer mellan medarbetare på arbetsplatsen.
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kränkande särbehandlIng

Utdrag ur AFS 1993:17, Kränkande särbehandling i arbetslivet
1 § .....Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller   
  negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett   
  kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

2 § Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling  
  så långt som möjligt förebyggs. 

3 § Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i  
  verksamheten.

4 § I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp  
  signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem  
  i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund  
  för kränkande särbehandling.

5 § Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder  
  snarast vidtas och följas upp. Därvid skall särskilt utredas om orsakerna till  
  brister i samarbetet står att finna i arbetets organisation.    
 
6 § Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp  
  eller stöd. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.

Vad är kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling kan vara sexuella trakasserier, mobbing, psykiskt våld, social 
utstötning, förtal eller nedsvärtning, undanhållande av information, förföljelser eller 
extrem kontroll av medarbetare. 

Kommunens värdegrund
•	kränkande	särbehandling	ska	aldrig	accepteras	oavsett	vem	det	gäller	eller	vem	som		
 drabbas
•	de	som	drabbas	ska	befrias	från	skuldbeläggning	och	få	hjälp	och	stöd
•	om	en	medarbetare	upplever	sig	kränkt	ska	chefen	alltid	ta	det	på	allvar
•	vid	varje	form	av	kränkande	särbehandling	ska	samtliga	inblandade	behandlas	med		
 respekt och integritet 
•	genom	utbildning	höja	kompetensen	hos	arbetsledarna	i	exempelvis	bemötande	av		
 människor i stress och krissituationer, det svåra samtalet, samspel och konflikter i  
 grupper och jämställdhet

Det finns inga tillfällen då en kränkande handling kan ursäktas.
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förebyggande åtgärder

Ditt ansvar som chef
Du som chef har ett stort ansvar att agera på ett sådant sätt att ett gott arbetsklimat 
skapas och du blir ett föredöme för dina medarbetare.
 
Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för kontinuerliga diskussioner kring förhållnings-
sätt mellan varandra.
 
Medarbetarsamtal är ett  viktigt instrument för dig som chef att i ett tidigt skede 
uppmärksamma dina medarbetares arbetssituation och därmed få signaler om det råder 
missförhållanden inom arbetsplatsen.

Medarbetarens ansvar
Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vilka de ”tidiga signalerna” är. Ju tidigare ett 
problem uppmärksammas desto större är möjligheterna att hitta lösningar.
Exempel på tidiga signaler hittar du i dokumentet Tidiga signaler på kränkande 
särbehandling. Mer information hittar du i kommunens policy för jämställdhet och 
mångfald

aktIva åtgärder när medarbetare utsatts 
för kränkande särbehandlIng

Ditt ansvar som chef
Du måste omgående samtala med de inblandade. Förklara lugnt och tydligt varför du 
tycker att någon typ av kränkning inträffat och att detta inte får förekomma på arbets-
platsen.

Bilda dig en uppfattning av händelsen och bedöm om det inträffade är föremål för 
arbetsrättsliga åtgärder som t.ex. omplacering, varning eller avstängning för att få 
möjlighet och tid till utredning.

Du ska dokumentera alla samtal och åtgärder som vidtas.
Du ska aktivt ge hjälp och stöd till den drabbade.
Om den drabbade inte vill vara kvar på arbetsplatsen ska du undersöka möjligheten att 
tillmötesgå den utsattes egna önskemål om omplacering.
Du måste följa upp och ta reda på om beslutade åtgärder har genomförts och undersöka 
om fortsatta stödsamtal behövs för den drabbade och arbetsgruppen.

Medarbetarens ansvar
Vid misstanke om att någon form av kränkande särbehandling pågår inom arbetsplatsen 
har varje medarbetare ansvar att informera sina chef.
Alla medarbetare ska aktivt delta i problemlösningen.

Alla ska stötta sin/sina arbetskamrater till att våga gå vidare med det inträffade.
I de fall chefen är ansvarig för, eller delaktig i kränkande särbehandling bör berörda 
medarbetare ta kontakt med närmast högre chef för fortsatt handläggning.

Vidare vägledning finns i ” På lika villkor”, kommunens policy för jämställdhet 
och mångfald
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droger

Utdrag ur Lagen om allmän försäkring kap 22:
3 § Den försäkrades arbetsgivare skall i samråd med den försäkrade svara för att   
  dennes behov av rehabilitering snarast klarläggs och för att de åtgärder vidtas  
  som behövs för en effektiv rehabilitering.

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kap 3:
2a § ....Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt  
  sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet ...... 

Utdrag ur AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering
10 § Arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbets-
  anpassning och rehabilitering.
13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid  
  missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.
  Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som  
  gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusnings-  
  medel i arbetet.

Arbete och droger går inte ihop och ofta har vi en aningslös syn på drogproblem.
Arbetsgivare förnekar att de har anställda med drogproblem. Chef förnekar att de har 
medarbetare med drogproblem. Missbrukaren själv förnekar sina problem. Så länge vi 
vägrar erkänna att problemen finns, kan heller ingenting konstruktivt göras för att lösa 
dem.
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kommunens polIcy
 
policyn omfattar både alkohol, narkotika, läkemedel samt dopingmedel

•	arbetsplatsen	ska	vara	fri	från	droger
•	förebyggande	arbete	och	kamratstöd	ska	aktivt	stödjas.	Utbildning	ska	erbjudas	till		
 de som på frivillig basis vill arbeta med kamratstöd
•	samtliga	chef	ska	ges	utbildning	för	att	öka	sin	kunskap	och	kunna	hantera	drogpro-
blem
•	arbetsledning	ska	ingripa	vid	misstanke	om	drogproblem	och	stödja	den	anställde		
 på ett positivt sätt
•	anställd	med	drogproblem	ska	ges	möjlighet	till	rehabilitering,	som	delvis	kan	
 bekostas av arbetsgivaren
•	fortsatt	missbruk	och	vägran	till	behandling	kan	leda	till	arbetsrättsliga	åtgärder		
 såsom omplacering och i yttersta fall uppsägning

förebyggande åtgärder

Ditt ansvar som chef
Du som chef svarar för att alla dina medarbetare känner till kommunens drogpolicy. 
Alla nyanställda ska i sin introduktion få en genomgång av drogpolicyn.

Ditt engagemang i dessa frågor är ett måste.
Som chef är du förebild för dina medarbetare och detta är särskilt viktigt när det gäller 
inställningen till droger. Vid gemensamma aktiviteter bör du tänka på att vara restriktiv 
när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker.

Du bör vara observant på tidiga ”signaler” hos dina medarbetare. 

Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum för att diskutera drogpolicyn. Du som chef bör 
tillsammans med dina medarbetare komma fram till hur ni ska handskas med drogpro-
blem på er arbetsplats. Det är viktigt att alla görs delaktiga och förstår det ansvar som 
åvilar alla.

Samverkansgruppen
Samverkansgruppen, tillika skyddskommittén, ska vara stödjande i förhållningsfrå-
gor. Diskussioner på individnivå ska inte förekomma.
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aktIva åtgärder vId drogproblem

Ditt ansvar som chef
En medarbetare som kommer påverkad till arbetsplatsen får inte stanna där. Som chef 
ingriper du på ett lugnt och inte kränkande sätt. Rådgör vid behov med arbetsplatsens 
skyddsombud. Personen ifråga ska på ett betryggande sätt kunna ta sig hem. Chefen 
eller en arbetskamrat kan följa med. Nekar personen att ta emot sådan hjälp får personen 
ta ett eget ansvar. Sätter sig personen som förare av bil, ska saken polisanmälas.

Antingen det beror på ovanstående situation eller andra tecken så ska du som chef/chef 
alltid ta initiativ till samtal om du misstänker att en medarbetare har drogproblem. 

Du har ansvar för att driva och medverka i rehabiliteringsarbetet.
Du och den anställde kontaktar företagshälsovården för att om nödvändigt få till stånd 
ett behandlingsprogram.   
Du ska ta kontakt med berörd facklig organisation.  
Det är mycket viktigt ur arbetsrättslig synpunkt att du dokumenterar hela händelse-
förloppet. 

Vid överenskommelse om behandling, använd blanketten Behandlingskontrakt

Medarbetarens ansvar
Den anställde med drogproblem har möjlighet att själv ta kontakt med företagshälso-
vården för att, under sekretess,  få den hjälp han/hon önskar.
Den anställde har ett eget ansvar i rehabiliteringen och ett bra resultat kräver en aktiv 
medverkan.

Den anställde ska aktivt medverka vid upprättande av behandlingsprogram och kontrakt.

Företagshälsovården
Företagshälsovården är en viktig resurs för behandlings- och rehabiliteringsarbetet. 

Familjen
Familjen är en viktig resurs i behandlingsarbetet och deras medverkan vid behandlings-
insatser bör eftersträvas.
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krIshanterIng

AML 3 kap. 
2 §  Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbets 
  tagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

AML 3 kap. 
2a § Arbetsgivare skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt  
  sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för   
  fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enlig 22 kap. lagen om  
  allmän försäkring vilar på honom. 

Nu och då inträffar traumatiska händelser i våra liv. Det kan vara dödsfall i familjen, 
bland arbetskamrater eller svåra besked om olyckor eller sjukdom. De senaste åren har 
också lärt oss att stora katastrofer kan drabba och beröra våra arbetsplatser. Beroende på 
vilka vi är och i vilken social situation vi befinner oss kan vi hantera svåra situationer 
olika bra. För att på arbetsplatsen kunna ge det stöd som behövs och för att underlätta 
en smärtsam process är det lämpligt att tänka igenom vad som bör göras i en krissituation.

Arbetsgivaren
Det är lämpligt att man på förvaltnings/bolags ledningsnivå tar fram en förvaltnings-/
bolagsgemensam handlingsplan som stöd för chefer och chef i hantering av krissituationer. 
En sådan handlingsplan bör förutom att strukturerat beskriva åtgärder även innehålla 
namn på resurspersoner som genom profession eller personlig lämplighet kan utgöra 
ett stöd.

Företagshälsovården
Företagshälsovårdens personal kan förutom att vara resurspersoner i en krissituation 
även vara en samarbetspartner vid  utformandet av handlingsplaner.

Rutin
Karlstads kommun har en Posom-grupp som ska användas vid dessa situationer. 
Gruppen sammankallas på chef. För kontakt med Posom-gruppen ring Kommunlednings-
kontoret 054-295001 eller skicka e-post till posom@karlstad.se



systematIskt 
arbetsmIljöarbete
sam
- undersökning
- målsättning
- handlingsplaner
- delegering
- dokumentation
- revidering
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Det finns ett otal föreskrifter och lagar som reglerar hur vi inom den kommunala 
verksamheterna måste arbete med arbetsmiljö. AFS 2001:1 är den viktigaste.

Utdrag ur Arbetsmiljölagen, kap 3:
§ 2a Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten  
  på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god  
  arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i  
  verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.   
  Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras. Arbetsgivaren skall  
  i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet  
  med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01
2 §  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 arbets 
  miljö uppnås.

Vilka arbetsmiljöarbetsuppgifter innebär Systematiskt arbetsmiljöarbete?
Kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) omfattar både verksamhet som är i 
drift och verksamhet som planeras.
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sam

SAM är ett medel för att på ett systematiskt sätt få till stånd ett förebyggande arbets-
miljöarbete - skapa naturliga rutiner i arbetsmiljöarbetet och tvinga in arbetsmiljöarbetet 
i linjeorganisationen och i det dagliga arbetsledningsarbetet. De krav som är förenade 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet måste formuleras till konkreta arbetsmiljöarbets-
uppgifter. Kortfattat är dessa:

Underssökning, undersöka arbetsmiljön och värdera risker
Målsättning, sätta upp mål för arbetet med arbetsmiljön
Handlingsplaner, ta upp åtgärder i handlingsplaner 
Delegering, fördela arbetsuppgifter, befogenheter och resurser
Dokumentation, kartlägga risker och brister fortlöpande och utreda skador och 
tillbud och sammanställa statistik över arbetsmiljön 
Revedering, kontroll, uppföljning och utvärdering 

 

På kommande sidor följer en genomgång av respektive arbetsuppgift.
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undersöknIng
Allt arbetsmiljöarbete startar med en analys av hur det faktiskt ser ut idag. I kontrollen 
skall det finnas en riskbedömning av alla faktorer som finns i organisationens arbets-
miljö. Riskbedömningen ligger sedan till grund för den målsättning man sätter upp.

rIskbedömnIng

Riskbedömning är en process när man utvärderar den risk för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet som uppstår på arbetsplatsen. 

Med riskbedömning avses alltså identifiering av farorna i arbetet, avgränsning av risken 
som faran medför och fastställande av riskens betydelse. Riskbedömningen är i bästa 
fall förebyggande arbetarskydd. Riskbedömningen är en systematisk process med syfte 
att skapa en god arbetsmiljö. 

I riskbedömningen ingår riskanalys som en del av riskbedömningen. I riskanalysen 
bestäms vilka/en gränsvärden/toleransnivå som skall gälla för riskerna samt deras 
sannolika förekomst.

Riskanalys
Identifikation av risker
Gränsvärden/toleransnivå
Värdera risken

Skattning av riskerna
Fastställ acceptabla nivåer
Klassificera riskerna
Se på alternativ

rIskbedömnIng
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målsättnIng

Ditt ansvar som chef
Varje arbetsplats ska sätta upp mål för sitt arbetsmiljöarbete, dels mål på lång sikt och 
dels mål på kort sikt. De långsiktiga målen är mer övergripande och blir en del i 
verksamhetens personalpolitik medan de kortsiktiga målen ska vara konkreta och 
handlingsinriktade och styr den aktuella verksamhetsplaneringen inom abetsmiljöområdet. 
Förslag till olika mål kan med fördel diskuteras fram inom arbetsplatsträffar, samverkans-
grupper osv. Arbetsplatsens mål måste naturligtvis ansluta till övergripande mål inom 
förvaltningen och kommun.

Formulering av långsiktiga mål
Vid formuleringen av de långsiktiga målen är det viktigt att lägga ned både möda och 
eftertanke för att målen, för varje medarbetare, ska upplevas som intressanta och ge 
möjlighet till utveckling.

Exempel på långsiktiga mål
Vår arbetsmiljö ska vara så bra att varje medarbetare varje dag kan tycka att det är roligt 
att gå till sitt jobb. Vår arbetsmiljö ska vara utformad på det sättet att ingen ska behöva 
säga ”det var bättre förr”. Arbetsmiljön ska naturligtvis ge medarbetaren skydd mot 
ohälsa och skador till följd av arbetet men också möjlighet till personlig utveckling. 
Målet med vår arbetsmiljö är att alla medarbetare så långt det är möjligt ska kunna 
påverka sin egen arbetssituation. 
  

Formulering av kortsiktiga mål
Målen ska för det första vara konkreta och mätbara. I praktiken betyder detta att, förutom 
de rent arbetsmiljömässiga aspekterna, bör målen ha en förankring i verksamhets-
planerings- och budgetprocessen. För det andra är det viktigt att man, förutom mål 
om att på olika sätt minska eller få bort arbetsmiljöproblem, också sätter upp positiva 
arbetsmiljömål.

Exempel på mål
•	Inom	vår	verksamhet	ska	vi	sänka	sjukfrånvaron	med	X	%	över	en	tidsperiod	på	N	år.
•	Inom	verksamheten	X	ska	vi	höja	kunskapsnivån	inom	området	A	så	att	all	berörd			
 personal uppnår kunskapsnivån B inom en tidsperiod av N år.
•	Inom	verksamheten	X	ska	vi	inom	en	tidsperiod	på	N	år	genomföra	förändringar	av		
 arbetsinnehållet/arbetsorganisationen i syfte att uppnå A.
•	Vi	skall	snarast	säkerställa	god	luftväxling

Målen ska tas upp till diskussion i respektive samverkansgrupp.
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handlIngsplaner
Arbetsgivaren ska en gång om året upprätta en handlingsplan (=arbetsmiljöplan) för 
arbetsmiljöarbetet. VEM ska ansvara för att planen upprättas?  NÄR ska planen upprättas? 
VAD ska planen innehålla? HUR ska planen arbetas fram? Svaret på dessa frågor 
diskuteras i detta avsnitt.

Vem är ansvarig?
Förvaltningsdirektören/ VD:n 
Förvaltningsdirektören/VD:n är ansvarig för att förvaltningen upprättar en årlig 
arbetsmiljöplan/handlingsplan för arbetsmiljö. 

Verksamhetschef eller motsvarande 
Verksamhetschef biträder förvaltningsdirektören/VD:n vid utarbetandet av planen, 
samt bryter ner den förvaltningsövergripande planen till aktiviteter i vid den egna 
verksamheten.

Enhetschef eller motsvarande 
Enhetschef biträder verksamhatschef vid utarbetandet av de aktiviteter som skall 
genomföras vid arbetsplatsen planen.

När skall planen göras?
Verksamhetsplanering 
För optimalt arbetsmiljöarbete krävs en koppling till verksamhetsplanering och 
ekonomisk planering. Många av åtgärderna som upptas i en handlingsplan för arbets-
miljö är beroende av verksamhetens resurser. Det kan underlätta  om handlingsplanen 
upprättas som en del i verksamhetsplanen och budgetarbetet. 

Vad skall planen innehålla?
Riskbedömning
Riskbedömning handlar om att se på sin verksamhet och försöka identifiera  arbetsmiljö-
problem. Beskrivningen skall vara så kort och konkret som möjligt. Riskbedömningen 
ligger sen till grund för en utredning om vad som faktiskt kan och behöver göras. 
En riskbedömning göra bäst i någon form av samverkan med de fackliga organisationerna 
och/eller skyddsombud

Utredning
Utredningen skall försöka visa på varför man behöver göra en åtgärd som bedömts som 
risk. Dessutom bör utredningen redovisa vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs 
och till vilken kostnad.

Åtgärder
Planen ska ta upp alla slag av åtgärder inom ramen för fysisk arbetsmiljö, arbetsinnehåll 
och arbetsorganisation. Planen skall  innehålla en enkel förteckning över beslutade 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Planen kan med fördel tas i samverkan.
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Exempel på åtgärder i en plan:
  
•	Fysisk	arbetsmiljö	
 - inköp av nya maskiner eller utrustningar
 - installation av ventilationssystem
•	Arbetsinnehåll	
 - införande av nya arbetsmetoder
 - införande av arbetsrotation
•	Arbetsorganisation	
 - införande av resultatstyrning
 - utveckling av kvalitetssystem

Hur skall planen tas fram?
Samverkansgrupp 
Handlingsplanen ska tas upp till diskussion i respektive samverkansgrupp. Medverkan 
av de fackliga organisationerna i framtagandet av planen underlättar ofta arbetet. 
Skyddsombud kan ses som en särskild arbetsmiljöresurs vid planer inför verksamhets-
förändring.

Andra forum för arbetsmiljöarbeten
Arbetsplatsträffen 
Arbetsplatsträffen  (se även kommunens samverkansavtal Samverkan 08) är ett självklart 
”forum” för att diskutera och utveckla arbetsmiljön. Arbetsmiljö skall ligga som fast 
punkt på dagordningen. Diskutera den och fundera över hur den fysiska arbetsmiljön, 
arbetsinnehållet respektive arbetsorganisationen påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt. 

Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle för både chef och medarbetare att diskutera den 
enskildes arbetsmiljö. Fundera hur den fysiska arbetsmiljön, arbetsinnehållet respektive 
arbetsorganisationen påverkar mej i mitt arbete och hur den kan förbättras/utvecklas 
för individen utan att påverka andras arbetsmiljö negativt.

Arbetsmiljörond/Skyddsrond 
Detta är ett mer traditionellt sätt att analysera arbetsmiljön på en arbetsplats. Vid en 
arbetsmiljörond bör protokoll skrivas. Genomförande av arbetsmiljörond får inte ersätta 
arbetsplatsträffens diskussioner om arbetsmiljön. Ronden bör göras av en samverkansgrupp 
där skyddsombud finns med. Se mer om samverkansgruppens mandat i vårt samverkans-
avtal Samverkan 08.
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Övriga intressenter
Skyddsombud/Huvudskyddsombud 
De fackliga skyddsombuden har också mycket kunskap om arbetsmiljöfrågor. Läs mer i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Arbetsmiljölagen om skyddsombudens roll och ansvar. 
Involverandet av skyddsombud i arbetsmiljöarbetet säkerställer den samverkan som 
måste ske i arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovården 
Företagshälsovården har experter på både den fysiska och de psykiska arbetsmiljön och 
därmed en kunskap som är värd att tas tillvara. Bjud in företagshälsovården till 
arbetsplatsen/arbetsplatsträffen och ta tillvara den kunskap som bjuds. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas som en kontinuerlig process, där man 
alltid utgår från den situation man har just nu. Finns det arbetsmiljörisker i den, vad 
kan man göra direkt för att ta bort riskerna och vad måste man planera på längre sikt. 
Bilden nedan försöker beskriva denna process. Själva ringen består av den återkommande 
delarna. Undersökning – Riskbedömning – Åtgärd - Kontroll. Orden i cirkeln syftar 
på verktyg, förhållningssätt, organisation som bör fungera för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall fungera bättre och uppfylla lagens krav.
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delegerIng
Vissa delar av texten i detta avsnitt återfinns också i kommunens arbetsmiljö och 
rehabiliteringspolicy.

Ansvar enligt arbetsmiljölagen - allmänt
Arbetsmiljölagen slår fast att chef och medarbetare gemensamt ska verka för  att en bra 
arbetsmiljö skapas på våra arbetsplatser. Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbets-
uppgifterna fullgörs ligger dock på chefen.  

Ansvar enligt arbetsmiljölagen - Karlstads kommun
Arbetsmiljöverket har gått ut med rekommendationer till den politiska delen av 
organisationen om vad fullmäktige, respektive nämnder skall göra för att uppnå de mål 
och syften Arbetsmiljölagen har. För Karlstads kommuns del innebär det att fullmäktige 
har följande  uppgifter.
•	Fastställa	en	skriftlig	arbetsmiljöpolicy	i	samband	med	att	mål	och	riktlinjer	tas		
 fram för kommunen eller landstinget
•	Fördela	arbetsmiljöuppgifterna	till	nämnderna	och	ta	in	uppgifterna	i	reglementen		
 för nämndernas verksamhet och arbetsformer 
•	Se	till	att	ingen	arbetsmiljöfråga	hamnar	mellan	nämnderna	
•	Följa	upp	att	nämnderna	driver	verksamheten	i	enlighet	med	arbetsmiljöpolicyn	
•	Ge	nämnderna	ekonomiska	resurser	för	arbetsmiljöarbetet	i	fullmäktiges	årliga		 	
 budgetanslag och respektive nämnd dessa uppgifter
•	Se	till	att	verksamheten	drivs	i	enlighet	med	arbetsmiljölagen	och	föreskrifterna	för		
 arbetsmiljön 
•	Verkställa	fullmäktiges	beslut	och	bland	annat	se	till	att	konkreta	arbetsmiljömål		
 tas fram 
•	Se	till	att	förvaltningschefen	får	uppgifter	i	det	systematiska	arbetsmiljöarbetet	(SAM)	
•	Se	till	att	förvaltningschefen	har	befogenheter,	resurser,	kunskaper	och	kompetens	för		
 att kunna driva arbetsmiljöarbetet 
•	Ge	förvaltningschefen	rätt	att	fördela	uppgifter	så	långt	ut	i	organisationen	att	SAM		
 kan drivas ute på arbetsplatserna och tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper  
 och kompetens följer med 
•	Se	till	att	konsekvenserna	för	arbetsmiljön	bedöms	vid	förändringar	
•	Se	till	att	förebyggande	åtgärder	i	arbetsmiljön	kan	vidtas	genom	att	ta	upp		 	
 arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 
•	Se	till	att	SAM	följs	upp	och	fungerar	både	på	förvaltningsnivå	och	ute	på	arbetsplatserna	

Varje förvaltning/bolag ska genom delegeringsavtal överföra arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter med vidhängande befogenheter till för organisationen adekvata 
chefer. Respektive chef måste veta vilka arbetsuppgifter han/hon har i sin roll som 
arbetsgivarföreträdare i arbetsmiljöarbetet inom sin/sitt förvaltnings/bolags linje-
organisation.
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Vad innebär delegering?
Delegering innebär ett överlåtande av beslutsrätt från en högre till en lägre beslutsnivå 
i organisationen.

Hur sker delegering?
Delegering av arbetsuppgifter ska ske skriftligen genom ett s.k. delegeringsavtal, 
(se Arbetsmiljömappen).

Vem ger delegering?
Inom kommunen finns följande ansvarsnivåer i linjeorganisationen:

nivå 1 nämnd/styrelse 
nivå 2 förvaltningsdirektör/VD
nivå 3 verksamhetschef t.ex.  områdeschef,  avd.chef
nivå 4 enhetschef, rektor, platschef, avdelningschef, m.m.

Delegering sker mellan de olika ansvarsnivåerna. Exempel på uppgifter på respektive 
ansvarsnivå återfinns i Arbetsmiljömappen. 

Vem ges delegering?
Den chef som leder och fördelar det dagliga arbetet ska ha arbetsmiljöansvar och är 
således genom delegeringsavtalet arbetsgivarens ställföreträdare.

Förutsättning för delegering
Den chef som får ansvar och befogenheter måste också bygga upp, vidmakthålla och 
utveckla sin kompetens för uppdraget. Med detta avses utbildning, kunnande, erfarenhet 
och lämpliga personliga egenskaper. Det är den som delegerar som måste se till att 
delegeringen är klar, att kompetens finns och att befogenhet ges. Ansvarig för kompetens-
utvecklingen är således alltid den som delegerar. Varje förvaltning/bolag har ansvar för 
att utbildning och kompetensutveckling genomförs. 
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Vad händer när delegerad är frånvarande?
Utses ersättare för delegerad ska detta klargöras. I annat fall samt vid oklarheter i 
delegeringsfrågor riskerar överordnad chef att anses som ansvarig. Arbetsmiljöarbets-
uppgifter delegeras alltid till person, aldrig till en befattning. Detta innebär att även 
delegering till en vikarie/ersättare ska vara skriftlig och vikarien ska ha besked om 
arbetsmiljöarbetsuppgifternas innehåll.

Vad gör en arbetsgivarföreträdare när arbetsmiljöproblem 
inte går att lösa?

När alla handlingsbefogenheter är uttömda för den som har delegerats ett arbetsmiljö-
ansvar finns alltid en ”sista“ utväg - befogenheten att returnera ett problem. Den chef 
som inte kan lösa uppkommen arbetsmiljösituation på grund av att resurser eller 
befogenheter inte är tillräckliga ska returnera tillbaka till den som delegerat ansvaret.
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Hur sker returnering?
Returnering av ett olöst arbetsmiljöproblem ska alltid ske skriftligt, mall återfinns i 
Arbetsmiljömappen. 

Vem returnerar?
Returnering sker mellan de olika ansvarsnivåerna. Returnering sker alltid till den som 
gett delegering.

Vad innebär returneringen?
I praktiken innebär returnering att den chef som uttömt sina handlingsbefogenheter 
skriftligen har meddelat sin chef att det finns ett olöst problem. Därmed har också 
ansvaret för att detta problem blir löst flyttats upp till nästa nivå i organisationen. 
Arbetsmiljöansvaret i övrigt kvarstår
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dokumentatIon
I det systematiska arbetsmiljöarbetet är dokumentationen en bärande stomme. Utgår 
man från bilden 3 sidor upp blir det lätt att hålla ordning på den dokumentation som 
krävs. 

A. Insamlade underlag. Kartläggning av risker, riskbedömningar, verksamhets/planer  
uppgifter som påverkar arbetsmiljö 

B. Planer. Verksamhetsplaner, handlingsplaner rutiner för hur man tänker göra med de 
åtgärder man sett behövs vid riskbedömning och planering av verksamheten

C. Statistik. Registrering av skador och tillbud, undersökningar av arbetsmiljö, tex 
enkäter, sjukfrånvarostatistik, osv

D. Utvärdering. Sammanställningar, rapporter och analyser av vad de man funnit, 
åtgärdat och hur viss statistik förändrats eller visar på förändringar i verksamhetsplanering, 
utfall, kvalitet.

Punkt D ingår i  begreppet revidering som följer på nästa sida.

I varje förvaltnings dokumenthanteringsplan ska det finnas angivet vad man gör med 
respektive dokument vad gäller gallring eller bevarande. 
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revIderIng
Revision (uppföljning och utvärdering) av det egna arbetsmiljöarbetet är frihet under 
ansvar. Karlstads kommun har ett ansvar för arbetsmiljön för alla medarbetare. Målet är 
att arbetsmiljön skall bli bättre för varje år. I det arbetet ingår det att kontrollera vad 
man gjort och hur det man gjort påverkat arbetsmiljön.

Revideringen skall inte innehålla andra delar än det man redan följer upp och analyserar 
i Karlstads kommun. Förvaltningarnas verksamhetsplaner och bokslut ska innehålla 
avsnitt om arbetsmiljö, personalboksluten innehålla analys av arbetsmiljöarbetets effekter 
och budget/bokslut ekonomiska kalkyler, kostnad för arbetsmiljöåtgärder.
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konsekvent och systematIsk rehabIlIterIng
Karlstads kommun har utarbetat en modell, ”Konsekvent och systematisk rehabilitering”, 
som utgör den arbetsrättsliga stommen i arbetsgivarens rehabiliterings- ansvar. Den 
visar vad en chef minst måste göra för att rehabiliteringsansvaret kan sägas vara fullgjort. 
Den visar också vilket ansvar medarbetaren har för sin egen rehabilitering, samt den 
schematiska gången i ett rehabiliteringsarbete. 

Konsekvens och systematik är grundläggande förutsättningar för att rehabiliterings-
arbetet ska nå ett bra resultat och avslutas på ett arbetsrättsligt säkert sätt.

Med konsekvens avses i detta sammanhang att alla åtgärder som vidtas i en rehabiliterings-
process har ett klart uttalat mål. Det ska alltid finnas samband mellan vidtagna åtgärder 
och den handlingsplan man kommit överens om. Ingen åtgärd får leva sitt eget liv. Om 
t ex en utbildning genomförs, ska chef och medarbetare vara på det klara med varför 
den genomförs; om utbildningen möjliggör återgång till befintligt och ledigt arbete i 
Karlstads kommun eller om den syftar till att stärka medarbetarens möjligheter utanför 
kommunen. Är syftet det senare ska det också klargöras på vilket sätt rehabiliteringsarbetet 
ska avslutas.

Med systematik avses att de överenskomna och vidtagna åtgärderna tidsmässigt hänger 
ihop. Det innebär också att åtgärderna sammantaget faktiskt bör leda till ett positivt 
rehabiliteringsresultat. Ett rehabiliteringsarbete som ligger ”vilande” eller där åtgärder 
vidtas som inte ligger i linje med handlingsplanen, saknar systematik. I sådant fall är 
risken stor att rehabiliteringsarbetet får starta om från början för att klara en eventuell 
rättslig prövning.

Det finns ingen lagstiftad tidsmässig gräns för hur länge en rehabiliteringsprocess ska 
pågå. Tiden är ingen kvalitetsfaktor, inte heller hur mycket som gjorts eller hur mycket 
resurser som satts in. Under förutsättning att rehabiliteringsarbetet sker konsekvent 
och systematiskt bör en rehabilitering kunna avslutas inom en 12-månadersperiod. 
Detta är ett riktmärke, ingen absolut tid. 

En grundregel är att kommunen som arbetsgivaren bara rehabiliterar en gång för samma 
sjukdom. 
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guIde tIll modellen ”konsekvent och 
systematIsk rehabIlIterIng”

I modellen över ”Konsekvent och Systematisk rehabilitering” (se även under rehabmappen 
på Solsidan) finns på ena sidan, fyra stora rutor med pilar som knyter samman dem. 
Pilarna vill markera att man kan vara i alla rutorna samtidigt. Arbetsgivaren måste 
kunna bevisa att man varit i alla rutor, inte genomfört allt, men prövat om åtgärden är 
tillämplig och därmed visat att man förstått vad som ingår i rehabiliteringsansvaret. 

Här kommer en kort genomgång av innehållet i de fyra rutorna.

Handlingsplan för återgång i arbete
Det är viktigt att arbetsgivaren gör klart för sig om det är fråga om rehabilitering eller 
om det finns andra orsaker till frånvaron. Det är endast arbetsoförmåga vid sjukdom 
som arbetsgivaren har rehabiliteringsskyldighet för.

När chef och/eller medarbetare bedömer att en rehabiliteringsprocess ska starta, ska en 
handlingsplan för återgång i arbete upprättas. Handlingsplanen är det måldokument 
som styr hela rehabiliteringen. Som underlag används blanketten ”Handlingsplan för 
återgång i arbete”.

Handlingsplanen bör upprättas i samråd med den berörda fackliga organisationen, om 
medarbetaren medger det. Medarbetaren kan avsäga sig sitt fackliga stöd och det ska i 
så fall dokumenteras. Chefen ska ändå informera facket om att rehabiliteringen är påbörjad. 

Det rekommenderas att medarbetaren håller i pennan när planen upprättas, detta för att 
poängtera det egna ansvaret för rehabiliteringen. Blanketten kan skickas hem till 
medarbetaren en tid innan mötet för att få tid att tänka över frågeställningarna och 
förbereda sig på bästa sätt.

Inom 90 dagar från första sjukskrivningsdagen ska Försäkringskassan göra en plan för 
återgång i arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att lämna de upplysningar som rör medar-
betarens arbetsuppgifter som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna klarläggas. 
Det är också Försäkringskassan som ska kalla till avstämningsmöten i de fall det behövs. 
Det finns inget som hindrar att en enskild chef kontaktar Försäkringskassan så snart 
rehabiliteringen startar.



konsekvent och systematIsk rehabIlIterIng

Arbetsanpassningsåtgärder
Arbetsanpassningsåtgärder syftar till det som görs för att medarbetaren ska kunna återgå 
till eget ordinarie arbete, eller annat arbete inom förvaltningen/bolaget. Den första 
målsättningen vid rehabilitering är återgång till eget arbete, därför måste denna fas 
utredas noga och mycket tid och kraft ska läggas ner. 

Arbetsgivaren har starka krav på sig att anpassa
arbetstider 
arbetsplats
arbetsuppgifter. 

Anpassningen kan vara tillfällig eller permanent. 

Vidare ska man se över 
arbetsinnehåll
arbetsorganisation
arbetsteknik,
samt undersöka hjälpmedel. 

Anpassning behöver inte ske om det betyder utvidgning av verksamhet, att det försämrar 
andras arbetsinnehåll, villkor och arbetsförhållanden eller att kvalitén försämras.

I handlingsplanen bör man notera vilka arbetsanpassningsåtgärder som föreslagits, 
genomförts eller bedömts som orimliga.

Karlstads kommun har ett fullmäktigebeslut på att inte inrätta personliga anställningar, 
utanför verksamhetens ram. Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att anställningen ska bestå.

Andra stödjande åtgärder
Dessa åtgärder syftar till återgång till det egna arbetet eller annat arbete inom Karlstads 
kommun. Det kan handla om arbetsprövning på egen arbetsplats eller annan förvaltning, 
arbetspsykologisk utredning, funktionsbedömning och andra omställningsinsatser.

Arbetsprövning på annan arbetsplats, inom egen eller annan förvaltning, görs i två 
lägen:

1. om det finns en ledig befattning inom egen eller annan förvaltning, som medarbetaren  
  har formell kompetens för och klarar av utifrån sjukdomen/skadan 
2. om medarbetaren kan tänka sig ett annat yrkesval och vill gå vidare med utbildning  
  eller söka arbete utanför kommunen. 

I båda fallen ska Försäkringskassan vara med i planeringen och syftet med prövningen 
ska vara ordentligt klarlagd.

Arbetsprövning kan också ske på den egna arbetsplatsen om tidigare arbetsuppgifter 
förändrats.
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Att följa policyn 
Policyn anger att chefen ska stötta medarbetaren även med sådana åtgärder som kan 
leda till arbete hos annan arbetsgivare eller till andra lösningar utanför Karlstads kommun. 
Det handlar då om arbetslivsinriktade åtgärder och inte bara inriktade mot eget arbete 
eller annat arbete inom Karlstads kommun.

Detta befinner sig utanför arbetsgivarens rehabiliteringsansvar om man ser till vad lagen 
kräver, men i rehabiliteringsskyldigheten i Karlstads kommun ligger att även andra 
alternativ ska utredas. Eventuella åtgärder beslutas utifrån verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar.

Möjlighetsinventering 
Som ett led i rehabiliteringsprocessen kan chefen göra en möjlighetsinventering av lediga 
och förväntade lediga befattningar inom förvaltningarna. Denna ska inte blandas ihop 
med kommunövergripande omplaceringsutredning enligt LAS 7 §. Möjlighetsinvente-
ringen skickas per e-post till utsedda representanter inom alla förvaltningar.

Omplacering inom ramen för rehabilitering och LAS 7 §
Om en förvaltning har en ledig befattning vid tillfället för förfrågan om omplacering 
enligt LAS 7 §, och vars krav på kompetens och erfarenhet stämmer med den som 
medarbetaren har, och väljer att anställa någon annan, ska beslutet motiveras skriftligt. 
Karlstads kommun är en koncern med ett gemensamt arbetsgivaransvar och i omplace-
ringsärenden måste detta särskilt poängteras för att rehabiliteringen ska lyckas och för 
att förhindra andra kostsamma processer.

Om det finns ett långvarigt vikariat, som medarbetaren har formell kompetens för, ska 
han/hon erbjudas detta, men då övergår tillsvidareanställningen till en tidsbegränsad 
anställning.  

När är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar fullgjort? 
Rehabiliteringsansvaret är fullgjort om arbetsgivaren har agerat utifrån ”Konsekvent 
och systematisk rehabilitering” och alla åtgärder man kommit överens om i handlings-
planen är genomförda. Det är också fullgjort om medarbetaren avbryter överenskomna 
åtgärder om inte båda parter är överens om att så sker, eller vägrar medverka. Exempel 
på det är om medarbetaren inte kommer till möten, vägrar gå till företagshälsovården 
eller avbryter arbetsprövning/studier. Medarbetaren måste ha uppmärksammats på och 
förstått vilka konsekvenser det kan medföra att inte medverka till sin rehabilitering.

Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning ska avslutas på ett formellt sätt. Chefen kallar 
till ett möte med de inblandade parterna och går igenom vilka åtgärder som vidtagits 
och hur det har gått. Därefter görs en bedömning om medarbetaren har arbetsförmåga 
av betydenhet eller inte. Chefen förklarar sedan rehabiliteringen vara avslutad. Allt ska 
dokumenteras. 

Det finns då tre alternativ för hur avslutet ser ut: 

•	åter	i	arbete	i	Karlstads	kommun
•	egen	uppsägning
•	uppsägning	av	personliga	skäl
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Om medarbetaren bedöms ha arbetsförmåga av betydenhet ska han/hon återgå till sitt 
arbete. 
Om medarbetaren inte bedöms ha arbetsförmåga av betydelse kan det ytterst bli fråga 
om uppsägning, givetvis efter sedvanlig kommunövergripande omplaceringsutredning. 
AD har uttalat att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte bara handlar om att undersöka 
förekomsten av lediga befattningar för omplacering, utan också innefattar en skyldighet 
att undersöka möjligheterna att genom viss omorganisation, i första hand genom 
omfördelning av arbetsuppgifter, finna sysselsättning åt medarbetaren. Se också cirkulär 
10/98 ”Turordningsregler vid omplaceringssituationer”. 
 

När beslutet om uppsägning fattats ska medarbetaren få stöd och hjälp med nödvändiga 
kontakter och kartläggning av vidare möjligheter. 

Sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga utgör i regel inte grund för uppsägning, såvida 
det inte är en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att 
medarbetaren inte kan utföra arbete av någon betydelse. 

En sådan uppsägning är enligt formalia ”uppsägning p.g.a. personliga skäl”. I de fall 
då det enbart är sjukdom som ligger till grund för uppsägningen, räcker det att det 
står att medarbetaren är uppsagd av arbetsgivaren. Skälet är att medarbetaren ofta upplever 
det som stötande att uppsägningen jämställs med formuleringen för missbruk, missköt-
samhet och liknande. Då det handlar om misskötsamhet ska det givetvis fortfarande stå 
”personliga skäl”.

Om befattningen inte finns kvar?
Det är viktigt att poängtera att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla den anställning 
som medarbetaren hade innan sjukfallet. Har befattningen eller arbetsuppgifterna 
rationaliserats bort, ska det ha skett en turordning som ska ha omfattat medarbetaren. 
Endast då kan man hävda att befattningen inte finns kvar, och då ska medarbetaren 
vara antingen omplacerad eller uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tänk på att:
•	påbörja	rehabiliteringen	snarast
•	rehabiliteringen	alltid	ska	ske	i	samverkan	mellan	chef	och	medarbetare
•	rehabiliteringen	ska	genomföras	utan	att	försämra	arbetsmiljön	och	arbetsförhållandena		
 för andra medarbetare
•	ansvaret	för	att	rehabiliteringsprocessen	genomförs,	alltid	ligger	på	den	som	kan		 	
 besluta om förändringar på arbetsplatsen, vanligen närmaste chef
•	att	det	endast	är	arbetsoförmåga	vid	sjukdom	som	arbetsgivaren	har	rehabiliterings	
 skyldighet för
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