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Bakgrund 
 
Miljö- och Byggförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), Miljökontoret (9 
medarbetare) och Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna 
stadshus och i Räddningstjänstens byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid 
inspektioner, utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen. Även 
Överförmyndarnämndens expedition (fyra medarbetare) är del av förvaltningen. 
 
Syfte 
 

 Att klargöra ansvarsförhållanden och underlätta kommunikation kring 
arbetsmiljöfrågor. 

 Att främja samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. 
 Att främja kontinuitet i arbetsmiljöarbetet samt i det olycks- och ohälsoförebyggande 

arbetet. 
 
 
Mål 
 
En verksamhet fri från tillbud, olyckor och arbetsmiljörelaterade missförhållanden. 
 
 
Ansvar för den enskilde 
 
Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö 

 Skyndsamt till avdelningschef eller skyddsombud utifrån egen kompetens anmäla inte 
bara fysiska risker utan även sådana som är förknippade med hög arbetsbelastning och 
ofullständig instruktion eller utbildning.  

 Genomföra daglig tillsyn av egna arbetslokaler i syfte att upptäcka risker 
 Förebygga genom att anmäla förutsedda behov till avdelningschef eller skyddsombud 
 I avdelningschefs frånvaro tillse att anmälan till Arbetsmiljöverket görs vid olycka 

eller allvarligt tillbud 
 Använda tillhandahållen skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i denna för 

närmaste chef.  
 
Ansvar för skyddsombud 
 

 Ta emot och agera utifrån kompetens på inkomna anmälningar 
 Medverka i skyddsrond 
 Samverka med avdelningschef/ förvaltningschef för att främja hälsa och säkerhet på 



arbetsplatsen.  
 
 
 
 
 
Ansvar för avdelningschef 
 

 Samordna arbetsmiljöarbetet på avdelningen 
 Anmäla olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket 
 Anmäla behov och brister till förvaltningschef 
 Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar och härvid särskilt följa upp arbetsmiljön 
 Genomföra årliga medarbetarsamtal 
 Erbjuda årliga lönesamtal 
 Introducera nyanställda medarbetare till arbetsplatsen 
 Påkalla rehab- åtgärder vid behov 

 
Ansvar för förvaltningschef 
 

 Samordna arbetsmiljöarbetet i förvaltningen 
 Samverka med fastighetsförvaltaren 
 Samverka med övriga förvaltningar 
 Samverka med skyddsombud 
 Tillse att skyddsrond årligen genomförs och dokumenteras 
 Genomför årliga medarbetarsamtal 
 Erbjuda årliga lönesamtal 
 Genomför regelbundna arbetsplatsträffar 
 Påkalla rehab- åtgärder vid behov 
 Håller sig informerad om arbetsvillkoren i verksamheten  

 
Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 
Ett särskilt ansvar åvila alla chefer att hålla sig väl underrättade om medarbetarens 
organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett lika stort ansvar åvilar medarbetaren att för sin 
närmaste chef påtala missförhållanden i sin egen eller kollegors arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas framåtriktat och situationsanpassat. Detta innebär att chefer 
skall vara i regelbunden kontakt med sin personal och genom samtal, som komplement till de 
formella delarna av informationsinhämtningen, hålla sig underrättade om medarbetarnas 
situation på arbetsplatsen. 
 
Anmälan till Arbetsmiljöverket 
 
Görs av avdelningschef eller den som delegerats uppgiften av avdelningschefen, alternativt 
om denne inte kan nås av förvaltningschefen eller den enskilde på www.av.se. Anmälan skall 
göra senast 24 timmar efter inträffad händelse. Det är klokare att anmäla en gång för mycket 
än en gång för litet. 
 
 
 



Anmälan till Försäkringskassan 
 
Görs av avdelningschef och skyddsombud i samband med anmälan av personals olycksfall. 
 
Anmälan till skyddskommitté 
 
Görs av avdelningschef efter personals olycksfall samt vid våld eller kränkning mot personal. 
 
Förslag till förbättringar 
 
Görs av den enskilde till närmaste chef som för ärendet vidare. 
 
Skyddsombud 
 
Utses av respektive fackförening på varje arbetsplats och meddelas skriftligen till 
avdelningschef.  
 
 
Skyddsrond 
 
Genomförs årligen i samverkan med fastighetsförvaltare och skyddsombud. Dokumenteras av 
avdelningschefen eller av avdelningschef delegerad. Här ingår förutom byggnaden även 
tillfartsvägarna till densamma. 
 
 
Introduktion av nya medarbetare 
 

 Central introduktion via Personalavdelningen 
 Avdelningschefen eller av avdelningschefen delegerad introducerar ny personal på 

respektive avdelning. Förvaltningschefen bistår härvid om behov finns.  
 
 
Brandskydd 
 

 Systematiskt brandskyddsarbete bedrivs enligt Lagen om skydd mot olyckor 
 Brandskyddsutbildning via Räddningstjänsten 

 
Första hjälpen och HLR 
 
Utbildning via Räddningstjänsten. Denna samordnas av arbetsgivaren som avsätter tid för 
utbildning. 
 
Arbetsplatsträffar 
 
Genomförs av avdelningarna enligt direktiv från avdelningschef och för avdelningscheferna 
varannan vecka i samband med ledningsgruppsmöte. 
 
Medarbetarsamtal 
 
Genomförs årligen liksom lönesättande samtal 



 
Planer/ motsvarande som tillägg till denna arbetsmiljöplan 
 

 handlingsplan mot hot och våld 
 arbetsmiljöpolicy 
 riskbedömning 
 krisplan 
 diskrimineringsplan 
 jämställdhetsplan 
 plan avseende otillåten påverkan 
 plan mot kränkande särbehandling 

 
Stöd och samverkan 
 
Samverkan med Personalavdelningen och Kirunahälsan där behov uppstår. 
 
Utvärdering 
 
Årligen i april 
 
Förebyggande arbete 
 

 Alla rapporterar missförhållanden så snart de kommer till den enskildes kännedom i 
eller utanför tjänsten. 

 Alla tar sitt ansvar för egenkontroll och riskbedömning inför alla aktiviteter i och 
utanför ordinarie lokaler. Konstaterade eller befarade brister anmäls till närmaste chef. 

 Enkäter och rapporter samt skyddsrondsprotokoll analyseras och följs upp i samverkan 
mellan avdelningschef/ förvaltningschef och personal och ligger till grund för 
anpassningar av verksamheten där så erfordras. 

 Tillbud och olycksfall rapporteras i enlighet med gällande regelverk. 
 
Plan för rehabilitering och återgång i arbete 
 

Närmaste chef ska upprätta en plan för medarbetare som varit sjukskrivna i 30 dagar och som 
kan antas vara fortsatt sjukskrivna från arbetet mer än 60 dagar. 

Planen ska upprättas av chefen tillsammans med medarbetaren och utgöra ett stöd för båda 
parter i rehabiliteringsarbetet. Utformningen av planen ska vara på ett sådant sätt att den 
verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen samt att den är lätt 
att följa upp för dem som är berörda. Den bör innehålla uppgifter om: 

 Möjlighet att arbeta viss tid 
 Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter 
 Omplacering tillfälligt eller permanent 
 Behov av arbetstekniska hjälpmedel 
 Utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren 
 Behov av arbetsplatsinriktade insatser som företagshälsovård 
 Hur kontakten med arbetsplatsen ska ske under sjukskrivningen 



 Tidsplaner för hur chef och medarbetare ska följa upp planen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


