Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljöhandbok
Register
Dokumentet framtaget av:

Dokumentdatum:

Godkänt av (sign.):

Version:

Sida:

1 (1)

Flik Innehåll
1. Organisationen
2. Inledning
3. Arbetsmiljöpolicy, Regler och Rutiner samt utvärderingar och redogörelser för dessa.
Arbetsmiljökalender. Lönekartläggning.

pe

l

4. Samverkan i arbetsmiljöarbetet
5. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

em

6. Kunskaper och kompetens i arbetsmiljöarbetet

7. Undersöka arbetsmiljön Skyddsrond- Medarbetarsamtal-arbetsmiljö- och skyddsrond,
Introduktion personal.

Ex

8. Riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan
9. Rapportera och utreda tillbud och olyckor
10. Årlig uppföljning, sammanställning och handlingsplan av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Årliga utvärderingar, riskbedömningar, nyckeltal mm.
11. Checklistor
12. Enkäter
13. Kontaktlista
14. Förteckning över den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av.
15. Inspektionsmeddelande AV
16. Försäkringar
AFA/Fora och Collectum
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Arbetsmiljöpolicy

Ex

em

pe

l

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller
kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som
individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas
av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska minst uppfylla den
arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö
såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
På vår arbetsplats innebär det att:
• arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
• arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, person som fördelats ansvar, arbetstagare
och skyddsombud
• chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna
verka för en bra och säker arbetsmiljö
• alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert
• vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår
organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en
säker och trygg arbetsplats,
• alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
• arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp
• vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
• vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
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Företag

Arbetsmiljökalender
Skapad av
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Version
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l
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Vem ansvarar för vad:

Feb

pe

.Att göra
Jan
1.Medarbetarsamtal
2.APT
3.Allmän Skyddsrond kontor/verkstad
4.Årlig uppföljning/checklistor
5.Vibration- buller mätning
6.Se över policy i företaget
7.Enkätundersökning
arbetstagare. Psykosocial
8.Se över AFS pärm
9.Riskbed/handlingsplan
10. Arbetsmiljögrupp träff

Godkänt av (sign.):

1. VD ansvarar för genomförandet och eventuellt tar hjälp av den som fördelats uppgiften. Samtal skall
erbjudas varje arbetstagare 1 ggr/år.

Ex

2. VD kallar till möte , vilket skall ske 4 ggr/år eller fler vid behov, och håller i informationen som skall ges. Vid
behov så stöttar den som fördelats uppgiften upp med information och material.
3. Skyddsronder ansvarar den som fördelats uppgiften eller VD för på kontoret samt verkstaden och kan få
hjälp av eventuellt skyddsombud vid behov.
4. Årlig uppföljning av SAM , samt checklistor, genomförs av den som fördelats uppgiften och fastställs av VD.
5. Vibrationsmätning och bullermätning genomförs av arbetstagare i samarbete med den som fördelats
uppgiften och eventuellt skyddsombud. Den som fördelats uppgiften tar fram erforderliga dokument samt
sammanställer, riskbedömer och tar fram en åtgärd/handlingsplan.
6.Företagets olika policy ses över och utvärderas årligen av den som fördelats uppgiften och fastställs av VD
alt. den som fördelats ansvaret.
7. Framtagande av erforderliga dokument är den som fördelats uppgiftens ansvar och sammanställningen
genomförs i samarbete mellan VD och eventuellt den som fördelats uppgiften.
8. Den som fördelats uppgiften och- eller VD ansvar att aktuell AFS finns att tillgå ute på arbetsplatsen.
9. Kontinuerligt över hela året då risk föreligger. VD, skyddsombud,arbetsledare och person som fördelats
ansvar.
10. Arbetsmiljögruppen träffas 2 ggr/år. Gruppen skall bestå av VD, skyddsombud, arbetsledare och den som
fördelats arbetsmiljöuppgifter.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Följande arbetsmiljöuppgifter fördelas till

Namn:

Befattning:

Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet
Hålla arbetsmiljöhandboken och rutinerna aktuella
Säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av
Genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska
Arbetsmiljön
Genomföra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner.

l

Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt

pe

Genomföra riskbedömningar vid förändringar i verksamheten
Genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal
Utreda tillbud och olyckor

em

Samordna arbetsplatsträffar

Se till att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses.
Introducera/informera ny personal/vikarier

Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter

Ex

Genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rapportera allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.
Ansvara för första hjälpen vid olycksfall samt krishantering och krisstöd
Anmäla arbetsskador till Försäkringskassan
Ansvara för arbetsanpassning och rehabilitering.
Följa upp sjukfrånvaro
Genomföra rehabiliteringsutredningar
Anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar
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Övrigt

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till
har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.

Datum:

Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter:

em

Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter:

Ort:

l

Datum:

pe

Ort:

Returnering av arbetsmiljöuppgifter

Ex

Jag anser inte att jag har de

☐

kunskaper

☐

befogenheter

☐

resurser

som jag behöver för att kunna leva upp till vad vi överenskommit när det gäller de punkter
som markerats ovan (sätt en pil eller annat märke vid de uppgifter som är aktuella) och
returnerar därför ansvarat för utförandet av dessa arbetsmiljöuppgifter.

Ort och datum:

Ort och datum:

Namnteckning, den som returnerar
arbetsmiljöuppgifterna:

Namnteckning, den som återtar arbetsmiljöuppgifterna:
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Skapad av

Dokumentansvarig

Version

1
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FÖRE:
Vid uthyrning av personal så skall ansvarig och - eller den som fördelats ansvaret säkerställa att alla personal
som skall hyras ut till kundföretag får ta del av kundföretagets risköversikt med medföljande åtgärds- och
handlingsplan, kundföretagets rutiner vid sjukskrivning samt kundföretagets första hjälpen och krisrutiner.
Vid tillbud/olycka skall vår personal veta vilka rutiner som kundföretaget har och de ska veta att även
EM Carlsson skall få vetskap om eventuella händelser och anmäla dessa.
EM Carlsson skall göra en arbetsberedning gällande uthyrning, vilken all vår uthyrd personal skall ta del av.

pe

l

UNDER- Tydliga rutiner för vem som har regelbunden kontakt med den egna personalen under uthyrningen.

Ex

em

EFTER- Uppföljning av att rutinerna ovan har efterlevts och att eventuella åtgärder enl. åtgärds- och
handlingsplan har utförts.
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Riskbedömning och
handlingsplan
Skapad av

Dokumentansvarig

Version
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Ansvarig

em

R1 R2 R3 R4 R5 Åtgärd

Ex

Riskkälla

pe

l
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Klart

Kontroll

Kontroll res.

Dokumentnamn

Sammanställning årlig
uppföljning
Företag

Datum

Version

1

KMA Tjänst AB
Deltagare

Framtagen av

Denna sammanställning används för att sammanfatta resultatet av den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Den används lämpligen för lite större verksamheter.
Ja = finns komplett/fungerar, Nej = sakna/fungerar inte, Delvis = finns delvis/påbörjat. I kolumnen
”Förbättringsområden” anges vilka delar som bör utvecklas.
Nej

Delvis

Förbättringsområden

l

Ja

pe

Område
Naturlig del av
verksamheten

2.

Arbetsmiljöpolicy

3.

Rutiner och instruktioner

4.

Uppgiftsfördelning och
kunskaper

5.

Undersöka, riskbedöma,
åtgärda och kontrollera

6.

Rapportering och
utredning

7.

Årlig uppföljning

8.

Företagshälsovård eller
annan sakkunnig hjälp

9.

Dokumentation

Ex

em

1.
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14. Förteckning- arbetsmiljölagstiftningar som vi omfattas av
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Vi har kartlagt vilken arbetsmiljölagstiftning som vår verksamhet omfattas av och kommit fram till
följande:

Ex

em

pe

l

Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljölagen
Arbetstidslagen
Arbetsmiljöansvar och straffansvar
Användning av arbetsutrustning. AFS 2006:04
Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:02
Arbete vid bildskärm. AFS 1998:05
Arbetsanpassning och rehabilitering. AFS 1994:01
Användning av lyftanordningar och lyftredskap. AFS 2006:06
Användning av personlig skyddsutrustning. AFS 2001:03
Anteckningar om jourtid-övertid och mertid. AFS 1982:17
Användning och kontroll av trycksatta anordningar. AFS 2017:3 Belastningsergonomi. AFS 2012:02
Buller. AFS 2005:16
Byggnads-och anläggningsarbete. AFS 1999:03
Diskrimineringslagen
Ensamarbete. AFS 1982:3
Första hjälpen och krisstöd. AFS 1999:07
Gravida och ammande arbetstagare. AFS 2018:7
Hygieniska gränsvärden. AFS 2015:7
Kvarts- stendamm i arbetsmiljö. AFS 2015:2
Kemiska risker. AFS 2014:43
Maskiner. AFS 2008:3
Medicinska kontroller. AFS 2015:3
Minderårigas arbetsmiljö. AFS 2012:3
Om skyltar och signaler. AFS 2008:13
Organisatorisk och social arbetsmiljö. AFS 2015:04
Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1
Stegar och arbetsbockar. AFS 2004:03
Skydd mot skada genom fall. AFS 1981:14
Skydd mot skada genom ras. AFS 1981:15
Ställning. AFS 2013:4
Vibrationer. AFS 2005:15
Våld och hot i arbetsmiljön. AFS 1993:02 tsmiljön. AFS 1993:02

KMA Tjänst AB

