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Bilaga till Samverkansavtalet
Anmärkning
Detta avtal gäller i tillämpliga delar även om lokalt samverkansavtal 
inte har träffats.

Avtal om arbetsmiljö, 
likabehandling och 
kompetensutveckling

Arbetsmiljö
Arbetet ska utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Huvudan-
svaret för detta ligger enligt lag på arbetsgivaren. Arbetsmil-
jöaspekterna ska vara en naturlig del i företagets verksamhet. 
Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. 

Samverkan

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgi-
varen och arbetstagarna samt deras lokala fackliga organisa-
tioner för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöfrågorna handläggs i organisationen av ansvariga 
chefer i samverkan med berörda arbetstagare. Samverkansfor-
merna utformas så att de väl anpassas till verksamheten.

Skyddskommitté

De lokala parterna kan träffa överenskommelse om att de upp-
gifter som enligt Arbetsmiljölagen (AML) tillkommer skydds-
kommittén kan hanteras i företagets övergripande samverkans-
organ. I sådant fall ska skyddsombud vara representerade när 
arbetsmiljöfrågor diskuteras i det övergripande samverkansor-
ganet.
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Skyddsombud och huvudskyddsombud

Antalet skyddsombud och huvudskyddsombud samt indelning 
i skyddsområden avgörs av det företagsövergripande sam-
verkansorganet. Saknas sådant organ fastställs indelningen i 
skyddsområden av den lokala fackliga organisationen efter 
samråd med arbetsgivaren.

Regionalt skyddsombud får utses för arbetsställe med färre än 
50 anställda oavsett vilken infl ytandeform som valts i företa-
get. Det regionala skyddsombudet har därmed tillträdesrätt till 
dessa arbetsplatser.

Sekretess

De som genom sitt uppdrag fått kännedom om arbetstagarens 
eller arbetssökandes hälsotillstånd eller personliga förhållan-
den får inte obehörigen röja detta. I övrigt hänvisas till sekre-
tessbestämmelserna i arbetsmiljölagen. 
Anmärkning
För kommunägda företag gäller regler i offentlighets- och sekretess-
lagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten i enlighet med arbetsmiljölagen och dess fö-
reskrifter på sådant sätt att en god arbetsmiljö säkerställs på 
arbetsplatsen. För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
fungera väl ska den vara en del av i den dagliga verksamheten 
med ett samarbete mellan arbetsgivare, den lokala fackliga 
organisationen och arbetstagaren.

Har företaget minst 10 anställda ska företaget upprätta en 
skriftlig arbetsmiljöpolicy och rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska fastställa mål för arbets-
miljöarbetet och upprätta åtgärdsplaner samt följa upp tidigare 
beslutade åtgärder. 

Parterna noterar särskilt vikten av att identifi era och förebyg-
ga arbetsrelaterad stress i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Anmärkning
AMLs krav konkretiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systema-
tiskt arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovård

Företagshälsovården utgör en nödvändig resurs för företagen 
och de anställda i arbetet med att skapa god arbetsmiljö och 
förebygga ohälsa. Den ska utformas med en fl exibilitet som 
motsvarar olika behov i det enskilda företaget. Härvid ska 
även de mindre företagens förutsättningar beaktas då behovet 
av företagsanpassade tjänster där är betydelsefullt. Arbetsgi-
varen svarar för att den företagshälsovård som arbetsförhål-
landena kräver fi nns att tillgå.

Det företagsövergripande samverkansorganet fastställer beho-
vet av företagshälsovård utifrån de krav som återfi nns i AML 
och i enlighet med lagen utfärdade föreskrifter. På företag där 
sådant samverkansorgan saknas ansvarar arbetsgivaren för att 
behovet av företagshälsovård fastställs. Detta ska ske i sam-
verkan med de lokala fackliga organisationer som fi nns repre-
senterade på företaget.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt organisera arbetsanpass-
nings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället. För att 
uppfylla detta rehabiliteringsansvar erfordras att företagen 
avsätter nödvändiga resurser och att lämplig kompetens fi nns 
tillgänglig. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas rehabili-
tering omfattar sådana åtgärder som syftar till att arbetstaga-
ren ska kunna återgå i arbete på arbetsplatsen.

Arbetsförhållandena på arbetsplatsen ska så långt möjligt an-
passas till arbetstagarnas olika förutsättningar. Tidiga insatser 
är viktigt för ett bra resultat av såväl förebyggande, arbetsan-
passande som rehabiliterande åtgärder.

Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren bistå för-
säkringskassan med de uppgifter som behövs för att behovet 
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av eventuella åtgärder kan klarläggas och genomföras så tidigt 
som möjligt. En förutsättning för ett bra resultat är fungeran-
de samverkan mellan arbetsgivare, berörd arbetstagare, fack-
lig organisation, företagshälsovård och Försäkringskassan.
Anmärkning
Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning regle-
ras i AML, Socialförsäkringsbalken och föreskrifter från Arbetsmiljö-
verket.

Utbildning

Skyddsombud, ledamöter i det företagsövergripande sam-
verkansorganet och arbetstagare i arbetsledande ställning ska 
löpande få adekvat utbildning i arbetsmiljöfrågor. Behovet av 
utbildning fastställs efter samverkan och syftet ska vara att 
samtliga parter ska ha goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor.

Ledighet för arbetsmiljöutbildning enligt detta avtal medför 
rätt till bibehållna anställningsförmåner.

Likabehandling
Arbetsgivarens verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att 
arbetstagare likabehandlas i enlighet med gällande diskrimine-
ringslagstiftning. Alla arbetstagare ska ha lika rätt i fråga om 
arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbe-
tet. Likabehandling ska vara ett naturligt inslag i verksamhe-
ten.

Omfattning och inriktning ska anpassas till de lokala förhål-
landena efter samverkan mellan arbetsgivare och lokal facklig 
organisation.

Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionshinder, ålder, deltidsanställning eller tidsbe-
gränsad anställning är exempel på diskrimineringsgrunder i 
lagstiftningen. 
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Trakasserier

Arbetsgivaren ska enligt lag vidta åtgärder för att förebygga 
och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier el-
ler repressalier som har samband med exempelvis kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgiva-
ren ska förebygga och förhindra sexuella trakasserier. 

Mångfaldsarbete

Arbetsgivaren ska i sin verksamhet bedriva ett målinriktat ar-
bete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning. Det kan exempelvis handla om att:
–  med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter 

i övrigt anpassa arbetsförhållanden så att de lämpar sig för 
alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning

–  verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga 
tjänster.

– samverkan

Arbetsgivaren ansvarar för att ett målinriktat mångfaldsarbete 
bedrivs och utformas i samverkan med de lokala fackliga or-
ganisationerna. Omfattning och inriktning ska anpassas till de 
lokala förhållandena.

Jämställdhetsarbete

Arbetsgivaren ska i sin verksamhet bedriva ett målinriktat ar-
bete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. Parterna är 
ense om att nedanstående punkter är särskilt viktiga. 
•  Möjligheten till befordran, utbildning och utveckling ska 

vara lika för kvinnor och män. 
•  Utbildning, kompetensutveckling med mera ska främja en 

jämn könsfördelning i alla yrkesgrupper och på alla befatt-
ningar.
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•  Arbetet ska anordnas så att föräldraskap och förvärvsar-
bete lättare kan förenas. 

•  Alla arbetsförhållanden ska utformas så att de passar för 
både kvinnor och män.

•  Arbetsgivaren ska aktivt verka för att lediga tjänster söks 
av både kvinnor och män.

•  Vid rekrytering ska arbetsgivaren särskilt anstränga sig för 
att få personer av det underrepresenterade könet att söka 
tjänsten och försöka se till att andelen arbetstagare av det 
könet efterhand ökar.

•  Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 
lika eller likvärdigt arbete ska inte förekomma. Arbets-
givaren ska årligen genomföra en lönekartläggning och 
analys för att upptäcka och åtgärda eventuella sådana lö-
neskillnader samt utforma en handlingsplan för jämställda 
löner.

– jämställdhetsplan

Arbetsgivare med fl er än 25 anställda ska vart tredje år upp-
rätta en jämställdhetsplan. 

Planen ska innehålla de jämställdhetsåtgärder som ska genom-
föras under året eller senare avseende arbetsförhållanden, för-
äldraskap, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor. 
Den ska vidare innehålla en översiktlig redovisning av resulta-
tet av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgiva-
ren har upprättat samt en redovisning av helt eller delvis ge-
nomförda jämställdhetsåtgärder. I planen ska även redovisas 
rutinerna för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier 
och trakasserier på grund av kön.

– samverkan

Arbetsgivaren ansvarar för att ett målinriktat jämställdhetsar-
bete bedrivs och utformas i samverkan med de lokala orga-
nisationerna. Omfattning och inriktning ska anpassas efter de 
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lokala förhållandena med beaktande av de prioriterade punk-
terna enligt ovan.

De lokala parterna ska särskilt verka för att utjämna och för-
hindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 
eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löne-
utveckling för kvinnor och män.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är av avgörande betydelse för företa-
gens fortlevnad, där arbetsgivaren har ansvaret för kompe-
tensutvecklingen. Alla arbetstagare ska ha möjlighet till indi-
viduell och yrkesmässig utveckling i arbetet. Arbetsgivaren 
och arbetstagaren har ett ömsesidigt intresse av och ett ge-
mensamt ansvar för att kompetensutveckling genomförs.

Syftet med kompetensutvecklingen är att utifrån uppställda 
mål tillföra och fördjupa kunskaper och yrkeserfarenheter, 
som gör det möjligt att upprätthålla en hög kunskapsnivå i 
företaget.

Utvecklingssamtal

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska vid regelbundna utveck-
lingssamtal tillsammans kartlägga arbetstagarens kompetens-
behov och detta ska resultera i en individuell utvecklingsplan. 
Sådan personlig kompetensutveckling kan även bli föremål för 
uppföljning och diskussion i lönesamtalet. 

Behov av kompetensutveckling ska särskilt uppmärksammas i 
samband med längre tids frånvaro från arbetet, exempelvis ef-
ter föräldraledighet, långvarig sjukdom eller fackligt uppdrag.

För att möjliggöra ett gott ledarskap ska chefers behov av 
kontinuerlig kompetensutveckling beaktas. 
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Jämställdhet

Alla kompetensutvecklingsinsatser ska ske på sådant sätt att 
det främjar en jämn fördelning mellan män och kvinnor i 
skilda typer av befattningar och inom olika kategorier av ar-
betstagare.

Samverkan

Arbetsgivaren ska samverka om behovet och utformningen av 
företagets kompetensutveckling. Behovet kan täckas genom 
företagsintern kompetensutveckling och utvecklingsarbete 
samt genom extern utbildning och erfarenhetsöverföring. 

Kompetensutveckling kan även ske i samarbete med andra 
företag.

Arbetsgivaren står för kompetensutvecklingskostnaden och 
ekonomiska medel ska fi nnas budgeterade.
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