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 Redovisning av årlig uppföljning av SAM  
 Ljusnarsbergs kommun gällande 2020 
 

Samtliga chefer inom Ljusnarsbergs kommun har genomfört och arbetar 
med sitt systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
En ny uppdaterad blankett används nu för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket är Sunt Arbetslivs blankett. 
Blanketten är mer uppdaterad och anpassad till det som ska följas upp. 
 
Genomförd sammanställning av chefernas inskickade svar visar på att 
samtliga chefer arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är 
integrerat i verksamheterna. 
 
Nedan beskrivs mer detaljerat de aktiviteter som införts och arbetats 
med aktivt under året 2020 
 
Beskrivning av aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
verksamheterna 
 

 Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker på arbetsplatserna genom 
bl a arbetsplatsträffar och vid behov dialog med de skyddsombud 
som finns på arbetsplatserna.  

 En reviderad arbetsmiljöpolicy har antagits och vissa enheter 
arbetar med implementeringen för närvarande.  

 Organisatorisk och social arbetsmiljö, genomförs enkäter med 
handlingsplaner.  

 Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och 
riskbedömning av personalens arbetsmiljö hos enskilda individer, 
är det ett arbete som har intensifierats , bl a mot bakgrund av 
Arbetsmiljöverkets påtalade brister. Verksamheterna arbetar med 
detta idag på ett mer systematiskt sätt än tidigare, vilket inte minst 
pandemin har ställt krav på. Nya framtagna blanketter används 
nu. 

 Arbetet med rehabilitering och att fånga upp sjukrivningar är ett 
arbete som har aktiverats under hösten 2020. Dels genom en 
kartläggning tillsammans med ansvariga chefer av medarbetares  
förekommande sjukfrånvaro, dels lång-och korttidssjukfrånvaro. 
Kartläggningen har mynnat ut i att samtliga medarbetare med 
sjukfrånvaro har numera en handlingsplan i arbetet att öka 
arbetsnärvaro eller plan för andra insatser. Ett 



informationsmaterial har tagits fram för att beskriva hur 
Ljusnarsbergs kommun arbetar vid sjukfrånvaro, som har sin 
grund i SKR rutinerna vid rehabilitering. Företagshälsovården har 
också anlitats mer för att arbeta mer aktivt med åtgärder i 
samband med rehabilitering. 
 

 Arbetsmiljöföreskrift om gravida och ammande finns nu 
implementerad i verksamheterna. 

 En aktuell skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifterna 
kopplat till chefsansvar är genomförd under året. 

 
 

Den arbetsmiljöutbildning som Regionhälsan genomför för nya chefer 
tillsammans med respektive skyddsombud har tyvärr ställts in under året  
på grund av pandemin. Regionhälsan planerar för att en digital utbildning 
ska finnas på plats inom kort.  
 
Förbättringsområdena framåt under 2021 handlar om att fortsätt 
uppdatera, revidera aktuella rutiner, riktlinjer och policys inom 
arbetsmiljöområdet. Bland annat kommer ett digitalt system för anmälan 
av arbetsskador och tillbud att börja användas under januari- februari 
2021.  
 

 
  

I tjänsten  
 
 
A-L Erixon 
HR chef  

 


