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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder 

med anledning av uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, samt att åter-

rapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Alla divisioner/verksamheter/enheter ska årligen följa upp sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete för att undersöka om det bedrivs, enligt AFS 2001:1 Sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete. De förbättringsområden som divisionerna angett 

är t.ex. undersökning och riskbedömning, där föreslås ett förbättringsarbete 

för att tydliggöra mallar för riskbedömning samt hur uppföljning av åtgärder 

ska gå till.  

Sammanfattning 
Verksamheterna uppger att det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 

AFS:2001:1 fungerar bra, men generellt har det skett en försämring av divis-

ionernas bedömning av hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Det är fler divisioner som anger att det finns förbättringspotential sett till 

kriterierna för uppföljning jämfört med 2019. Av alla fjorton kriterier finns 

det sex kriterier där flera divisioner uppgett att det finns behov av förbätt-

ring, dessa är: Uppgiftsfördelning och kunskaper, Arbetstagarnas kunskaper 

– introduktion och kännedom, Arbetstagarnas kunskaper – instruktioner, 

Undersökning och riskbedömning, Uppföljning av åtgärder, samt Uppfölj-

ning av SAM-arbetet även om flertalet divisioner har gett uttryck för att detta 

fungerar bra i deras verksamheter. 

De arbetsmiljöaktiviteter som genomförts under året har ändrat karaktär på 

grund av coronapandemin De frågor som haft stort fokus är t.ex. tillbud och 

olycksfall kopplat till covid, skyddsutrustning samt riskbedömningar i verk-

samheten. 

Ärendet 
I rapporten uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 beskrivs verk-

samhetens bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förhållande 

till föreskriftens krav. För divisionerna beskrivs kortfattat vilka priorite-

ringsområden arbetsmiljöområdet haft och vad dessa inneburit. En samman-

fattning av Region Norrbottens resultat av jämställdhetsarbete Jämix presen-

teras. Antalet ärenden gällande tillbud och olycksfall redovisas samt en dju-

pare analys av de flest frekventa ärendetyperna som varit kopplade till Co-

vid-19 samt Hot- och våld.   
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Under våren 2021 avser arbetsmiljöverket att göra inspektioner hos samtliga 

regioner med avseende på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspektioner-

na kommer att ske i tre steg där första steget är att inspektörerna besöker 

förtroendevalda och central ledning för att få en övergripande bild av hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs. Därefter genomför Arbetsmiljöver-

ket lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag så 

att man följer rutiner för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samt-

liga organisatoriska nivåer. Arbetsmiljöverket genomför sedan ytterligare ett 

besök på central nivå där verket är redo att ställa krav på åtgärder med in-

riktning på den årliga uppföljningen för att förbättra strukturen i det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet. Kontakten kommer inledningsvis att ske digitalt 

under våren 2021.  

Bilagor: 

Bilaga 1- Verksamhetens bedömning av bedrivet arbetsmiljöarbete 

Bilaga 2 - Sjukfrånvaro per kön och åldersintervall  

Bilaga 3 - JÄMIX poängtabell- Region Norrbotten 

Bilaga 4- Sammanställning av tillbud och olycksfall 

Bilaga 5 – Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverkets diarium 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

HR- direktör  


