Gäller för: Region Halland

Arbetsmiljöplan
Målsättning för arbetsmiljöarbetet på förvaltningen
Grunden för vårt aktiva arbetsmiljöarbete i Region Halland är det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens arbetsmiljöarbete
ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare i enlighet
med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och rutiner för ett sunt och
hållbart arbetsliv.

Ansvar och beslutsgång
Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och att ge förvaltningen de
förutsättningar den behöver i form av resurser, befogenheter och kompetens så att
verksamheten kan genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Förvaltningschefen ansvarar under driftnämnden för att det praktiska arbetsmiljöarbetet
verkställs, dvs säkerställer att uppgifter inom arbetsmiljön utförs för att förebygga risker och
främja hälsa. Förvaltningschefen har rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen som
den behöver så att ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ske ute på arbetsplatserna.
Varje enskild medarbetare har ansvar för arbetsmiljön i form av att följa instruktioner, rutiner
och använda skyddsutrustning, samt att rapportera risker i sin arbetsmiljö till närmsta chef.

Aktivitetsplan
I Region Halland delar vi upp aktivitetsplanen i två delar. Den första delen visar på de
systematiska arbetsmiljöuppgifterna vi gör återkommande med viss frekvens eller löpande
under respektive år. I den andra delen tydliggör vi de prioriterade områden som förvaltningen
ska fokusera på under året.

Aktivitetsplan systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM












Systematisk riskbedömning genom årliga skyddsronder. Samverkan.
Systematisk brandskyddskontroll och handlingsplaner vid behov. Samverkan.
Rapportera tillbud och arbetsskador i STELLA löpande. Anmäla arbetsskador och
handlingsplaner vid behov. Uppföljning i samverkan och i Årsrapport.
APT i enlighet med samverkansavtal. Medarbetaruppdraget och värdegrunden ska
ligga till grund för teman under årets möten.
Erbjuda och genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal för samtliga medarbetare.
Dokumentation i individuell utvecklingsplan.
Redovisa personalstatistik löpande, inkl. analys och upprätta handlingsplan vid
behov.
Genomföra aktivt rehabiliteringsarbete i enlighet med rehabiliteringsprocessen i
Region Halland. Dokumentation i Adato.
Introduktion – säkerställa att arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöplan och lokala rutiner görs
kända för nya medarbetare.
Arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning – säkerställa att nya chefer går
regiongemensam arbetsmiljöutbildning.
För förvaltningar som är arbetsmiljöcertifierade gäller även genomförande av
externrevision.
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Aktivitetsplan prioriterade områden 2021 för Regionservice
Område

Aktivitet

Ansvarig

Uppföljning /
Tidsplan

Effekt

Medarbetarnas
delaktighet

Syftet är att APT ska
skapa dialog och
delaktighet både
inom grunduppdraget
såväl som inom
verksamhetsutveckling.

Avdelningschef
med stöd av
HR-partner

Delårsbokslut
respektive
årsbokslut.

Bättre
arbetsmiljö och
delaktighet för
medarbetarna

Arbetsmiljö/
Rehabilitering

Arbeta med innehåll,
utformning och ett
gemensamt
ansvarstagande för
APT.
Att säkerställa att alla
chefer hanterar
korttidssjukfrånvaro
och rehabilitering på
ett optimalt sätt

Återkoppling i
samverkansgrup
perna hur
arbetet
fortskrider

Resp. chef
med stöd av
HR-partner och
HR-specialister
arbetsmiljö

Dialog/
utbildning till
chefer och
genomgång av
samtliga
rehabilitering
både för
korttids- och
långtidssjukfrånvaro.

Medarbetare
känner sig
sedda och
chefer har bra
kontroll.
Bättre
arbetsmiljö och
mindre
sjukfrånvaro.

Uppdaterat från föregående version
Ny regiongemensam mall.

Grunddokument: Mall för arbetsmiljöplan på förvaltningsnivå
Fastställd av: Personaldirektör, Publicerad: 2017-09-22
Huvudförfattare: Grimpe Indre

Sida 2 av 2

