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Till dig som förtroendevald 

Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu under våren. 
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har som ytterst 
ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse för hur de ska hantera 
arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar. 

Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även kontrollera hur 
politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på avse tt sätt ute i 
verksamheterna. 

Med vänlig hälsning 
Arbetsmiljöverket 

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter i myndig hetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i 
inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter 
med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att 
behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. F ör ytterligare information om 
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se. 

1 

http://www.av.se


SS ARBETSMILJÖ 
VERKET 

2019-02-28 
Datum Vår beteckning 

2017/061088 
Sid 
1(2) 

Till dig som är förtroendevald 
arbetsmiljoverket@av.se 

Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! 
Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till 
olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare 
och ett av de mest centrala ansvarsområdena är att se till att din kommun eller 
region har en god arbetsmiljö. Därför gör Arbetsmiljöverket en särskild 
tillsynsinsats där vi inleder med att informera om arbetsmiljö i kommuner och 

Mål för minskad sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i kommuner och regioner är högst på den svenska 
arbetsmarknaden. Brister i arbetsmiljön kan inte ensamt förklara den höga 
sjukfrånvaron, men förbättringar i arbetsmiljön är den enskilt viktigaste 
insatsen du som förtroendevald kan initiera för att öka välbefinnandet, minska 
antalet sjukskrivna och därmed bidra till regeringens mål om ett sjukpenningtal 
på max 9,0 dagar. Det påverkar även attraktiviteten hos arbetsgivare och 
därmed tillgången till personal och kompetens. 

Tonvikt på det förebyggande arbetet 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har tonvikt på att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Det betyder att alla organisationer, som till 
exempel förvaltningar, skolor och sjukhus, kontinuerligt ska undersöka de 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. 
Förhållanden som kan innebära risker för ohälsa eller olycksfall ska bedömas, 
åtgärdas och följas upp. 

Bedöm risker som förändringar kan medföra 
Inför förändringar i verksamheten ska alltid konsekvenserna för arbetsmiljön 
undersökas och bedömas. Om det framkommer att förändringar medför 
hälsorisker ska arbetsgivaren åtgärda dessa. 

regioner. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tjänstemän 
I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet. Som politiker i 
fullmäktige, styrelse och nämnd är du däremot den yttersta 
arbetsgivarrepresentanten och ska se till att de som har tilldelats uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet har de resurser och befogenheter som behövs för att 
förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Regeringens satsning för ett hållbart arbetsliv 
Med en genomtänkt arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, kunskaper och 
tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet, går det att skapa arbetsplatser som gör det 
möjligt för anställda att ha ett hållbart arbetsliv. Med över en miljon 
medarbetare står kommuner och regioner för ungefär en fjärdedel av den 
svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare är engagerade, kunniga, 
ansvarstagande och motiverade är en förutsättning för att du som 
förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. 

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats 
Under 2019 kommer vi att träffa er, politiker och tjänstemän på hög nivå, i ett 
stort antal kommuner och regioner, och informera om ert ansvar som 
arbetsgivare. Syftet med denna information är att beskriva hur ni som politiker 
kan hantera ert ansvar för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen 

Erna Zelmin-Ekenhem 
Generaldirektör 


