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Avtal om arbetsmiljö och företagshälsovård

Parterna är ense om att främja utvecklingen av god arbetsmiljö och en väl fungerande
företagshälsovård till gagn både för företag och anställda.
Samverkan och lokala överenskommelser inskränker inte arbetsgivarnas ansvar enligt
arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöfrågorna handläggs i linjeorganisationen av ansvariga chefer . Samverkan ska ske
med skyddsombud/skyddskommitté och de anställda för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljölagen jämte tillhörande föreskrifter är viktiga grundelement i arbetet. Parterna är
ense om att internkontrollföreskriftens intentioner om att arbetsmiljöns beskaffenhet ska vara
säker både ur psykiskt och fysiskt hänseende ska vara vägledande. Arbetsmiljöverket och
Arbetsmiljöinspektionen utövar tillsyn enligt arbetsmiljölagen.

§ 1 Samverkan
De lokala parternas samverkan är förutsättningen för att arbetsmiljöarbetet ska bli bra och
effektivt. Formen för samverkan anpassas till företagens verksamhet och bekräftas av lokal
överenskommelse.
Frågor beträffande internkontroll, arbetsmiljöutbildning, företagshälsovård och rehabilitering
bör behandlas av de lokala parterna och kan regleras i lokal överenskommelse.

§ 2 Arbetsmiljöutbildning
Behovet av utbildning ska bedömas av de lokala parterna med beaktande av arbetsmiljöns
beskaffenhet i företaget. Utbildningen kan bestå av grundutbildning och vidareutbildning.
Inom ramen för lokal samverkan enligt § 1 bestäms tidsomfattning, innehåll,
utbildningsmaterial samt ersättningsfrågor och vilka som skall delta i den aktuella
utbildningen/informationen.
Information om aktuella arbetsmiljörisker samt skyddsregler ges till alla anställda. Här skall
de nyanställdas behov uppmärksammas.

§ 3 Företagshälsovård
Parterna är ense om att en ändamålsenlig företagshälsovård är en betydelsefull resurs för
företag och anställda Frågor om företagshälsovård bör behandlas i samverkan. De olika
behoven och kraven skall vara styrande, eftersom förhållandena skiftar mellan olika företag
inom samma bransch. I vissa fall finns möjligheter till inbyggd företagshälsovård I andra fall
torde anslutning till befintlig eller nybildad företagshälsovårdscentral vara den bästa
lösningen.

I företagshälsovårdens uppgifter bör ingå att

•  utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av medicinska, tekniska och psykosociala
aspekter bedriva ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete

•  ge råd och medverka vid planering av större förändringar i företaget så att sunda och säkra
arbetsförhållanden skapas

•  följa upp arbetsmiljöförhållanden, som kan påverka de anställdas hälsa och
arbetsanpassning

•  utgöra en stödjande resurs samt ta fram underlag för beslut om arbetsanpassning och
rehabilitering.



Företagshälsovården ska utövas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Dess personal har samma tystnadsplikt som motsvarande yrkesgrupper inom samhällets sjuk-
och hälsovård.

§ 4 Förhandlingsordning
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal samt lokal överenskommelse om samverkan
i arbetsmiljöfrågor ska snarast hänskjutas till förhandlingar mellan de lokala parterna. Uppnår
de lokala parterna inte enighet ska tvisten på begäran av endera parten hänskjutas till central
förhandling. Framställan om lokal eller central förhandling ska ske skyndsamt, dock senast
inom de tidsfrister som anges i 64 § medbestämmandelagen.

________

Överenskommelsen gäller fr o m den 30 april 1997 mellan VF och SIF/CF och fr o m den 1
april 2001 mellan VF och Ledarna.
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