AVTAL OM LOKALT
ARBETSMILJÖARBETE
Avtalet reglerar det lokala arbetsmiljöarbetet på företaget. Avtalet tar bl.a. upp frågorna om företagshälsovård och risk- och
konsekvensanalys inför viktigare förändringar.
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ARBETSMILJÖ – LOKALT ARBETE
De lokala parterna har ansvaret att samverka för att uppnå en god
arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvaret för att det vidtas konkreta
åtgärder för att uppnå fastställda mål.
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet. De risker som kan förekomma ska regelbundet
kartläggas.
Vid MBL-förhandlingar angående viktigare förändring av arbetstider,
bemanning och arbetsorganisation ska konsekvenserna av dessa förändringar analyseras och ingå som ett naturligt inslag i förhandlingsprocessen. Det är av gemensamt intresse att i samförstånd söka lösa
de frågor som uppstår.
Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.
Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Saknar företaget kompetenser inom nämnda områden
ska dessa upphandlas i form av företagshälsovård eller motsvarande
på orten. Det är angeläget att den lokala arbetstagarorganisationen på
företaget får möjlighet att delta vid upphandling av företagshälsovård
och vid uppdragets utformning.
Arbetsgivaren ska i samverkan med den lokala arbetstagarparten följa
upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet minst en gång per år.
Formerna för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till bör utformas efter de
lokala förutsättningarna.
Parterna är överens om att rekommendera följande arbetsordning:
1. Regelbunden partsgemensam genomgång där arbetsmiljömål fastställs och arbetsmiljöfrågor listas.
2. Prioritering.
3. Genomförande
4. Uppföljning och utvärdering, minst en gång per år.
5. Ny partsgemensam genomgång med uppdatering av prioriteringslista.
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Parterna ska vid behov uppdatera listan med prioriterade åtgärder för
att åstadkomma ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det är arbetsgivarens uppgift att genom utbildning/introduktion se till
att alla anställda har kunskaper om risker i det egna arbetet.
Arbetsgivaren ska genom ett systematiskt arbete säkerställa att de
anställda får kunskaper om de åtgärder som vidtagits för att förebygga risker i det egna arbetet.
De lokala parterna ska gemensamt utforma introduktionen efter förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen. Vid introduktionen ska
den lokala fackliga organisationen ges tillfälle att lämna information.
Vid introduktionen av nyanställda ska risker i den aktuella verksamheten särskilt belysas.
Det är nödvändigt att komplettera kunskaperna, när arbetsuppgifter,
arbetsutrustning och arbetsmetoder förändras. Detsamma gäller vid
längre frånvaro från arbetsuppgifterna. Berörda arbetstagare ska då ha
möjlighet att få introduktion i arbetsmiljöfrågor under arbetstid.
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