Arbetsgivarperspektivet
– introduktionsutbildning för driftnämnder
HR-avdelningen
2019

Innehåll
•

Nämndens arbetsgivaransvar
 Arbetsmiljöansvar
 Facklig samverkan
 Lönebildning
 Likabehandling

10
7

• Krishantering
 Hot, hat och våld mot förtroendevalda
 Krishantering
 Företagshälsovård

6
3
2

9
8

5
4

1

STA

RT
!

2

Syfte

• Säkerställa kunskap och ansvarsförhållanden för
arbetsmiljöarbetet i Region Halland
• Förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja god
arbetsmiljö
- Ett sunt och hållbart arbetsliv
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Arbetsmiljöansvaret i Region Halland
Arbetsmiljöansvar
”Skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller
minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön
blir bra.” (AML)
Arbetsmiljöarbete för dig som politiker
 Fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet i organisationen, via
styrelse och nämnderna.

 Nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet
(Kommunallagen)
 Praktiskt arbetsmiljöarbete i vardagen sköts av tjänstemännen
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Arbetsmiljöansvaret för driftnämnder
• Ha kunskap om vad arbetsmiljöansvaret innebär och nämndens möjlighet att
påverka arbetsmiljön
- säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen,

föreskrifterna för arbetsmiljön och Region Hallands arbetsmiljöpolicy

- verkställa fullmäktiges och regionstyrelsens beslut och bland annat se till att konkreta
arbetsmiljömål tas fram, besluta om årlig arbetsmiljöplan
- ge förvaltningschef tydligt definierade uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
- se till att förvaltningschef har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att

kunna driva arbetsmiljöarbetet
- ge förvaltningschef rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att det
systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på arbetsplatserna i praktiken
- säkerställa att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms inför förändringar
- säkerställa att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas (resurser, befogenheter) 5

Fortsättning Arbetsmiljöansvaret för driftnämnder

• Ansvar för att följa upp fattade beslut, att det fungerar i praktiken.
- Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), förvaltningens
arbetsmiljöplan och säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar både på
förvaltningsnivå och i verksamheten
• Vara arbetsgivarföreträdare
- ansvaret för hur organisationen uppträder, kulturbärare
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Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar

Fördelning av
Arbetsmiljöuppgifter
Förutsätter

Möjligt att
returnera

Politisk
ledning

Chef

Medarbetare

Chef

Medarbetare

•Resurser
•Befogenheter
•Arbetsmiljökompetens

Chef

Medarbetare
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§6.6.a Arbetsmiljölagen
- Begäran om åtgärder eller undersökningar,
samt föreläggande från Arbetsmiljöverket
• Skyddsombud begär att åtgärder eller undersökningar behöver
göras av arbetsgivaren
• Arbetsgivaren svarar den fackliga organisationen vad
arbetsgivaren tänker göra med anledning av kraven från
skyddsombud, handlingsplan utarbetas
• Om arbetsgivaren inte ger något besked eller tillmötesgår
kraven inom rimlig tid kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket
att ingripa
• Arbetsmiljöverket fattar ett beslut om ett föreläggande
• Arbetsgivaren utarbetar en handlingsplan och skickar till
Arbetsmiljöverket med kopia till skyddsombud

8

9

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
- AFS 2001:1
Kräver att arbetsgivaren
• Undersöker arbetsförhållandena
• Bedömer risker för ohälsa och olycksfall
• Åtgärdar riskerna, åtgärder som inte görs
genast ska tas upp i en handlingsplan.
• Arbetet ska följas upp och resultat
analyseras för eventuella nya åtgärder.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
• Ha kunskaper i förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning
och kränkande särbehandling
• ha specifika mål för organisatoriska och sociala faktorer
• ansvar för att arbetsbelastning och arbetstid inte leder till ohälsa,
och att kränkande särbehandling inte förekommer.
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Friskfaktorer – för bästa livsplatsen!
Friska och trygga medarbetare en förutsättning för en effektiv arbetsplats med
kvalitet, där engagerade och motiverade medarbetare utvecklar verksamheten.
Närvarande, tillitsfullt
och engagerat
ledarskap

Delaktighet och
påverkansmöjligheter

Välutvecklad
kommunikation och
feedback

Väl fungerande
systematiskt
arbetsmiljöarbete i
vardagen

Väl fungerande
rehabiliteringsarbete
för kort och
långtidssjukfrånvaro

Rättvis och
transparent
organisation

Kompetensutveckling
hela karriären och
möjlighet till byte av
arbetsuppgifter

Prioritering av
arbetsuppgifter vid hög
arbetsbelastning
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Sunt arbetsliv

Samverkan

Delaktighet och
påverkansmöjligheter

Väl fungerande
systematiskt
arbetsmiljöarbete i
vardagen

”Avtal om samverkan och arbetsmiljö”
Syfte: arbetsgivaren ska ta tillvara på medarbetarnas
kompetens genom ökad delaktighet som ger en
bättre hälsa och större engagemang vilket i sin tur
ger bättre beslut och större verksamhetsnytta.
Arbetsgivaren…
§ 19: Är skyldig att fortlöpande informera om
verksamheten
§ 11: Ska påkalla förhandling inför beslut om viktigare
förändring

Samverkan så nära
verksamheten som
möjligt
CSG - Central
(regionen)
FSG - Förvaltning
LSG - Lokal
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Löneprocessen
Rättvis och transparent
organisation
Närvarande, tillitsfullt och
engagerat ledarskap
Delaktighet och
påverkansmöjligheter

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer
DN ansvarar, inom sin verksamhet, för:
• personalpolitiska riktlinjer utifrån beslut RSau
• att löneöversyn görs
• lönestrategi utifrån centrala styrdokument och
beaktat förvaltningens förutsättningar
• att styrande dokument är kända
• behovsanalys inför årlig löneöversyn
• lönepolitiska prioriteringar
Förhandling
Arbetsgivare
/fack

Centrala avtal
Region

Traditionell
förhandling

Förv.
Område
Klinik
Avd

Lönekartläggning

Lönekriterier
förankras

Chef/
medarbetare

Chef meddelar
medarbetare
om ny lön

Lönegrundande
samtal

Chef
lönesätter

Avstämning
med fack
kring process
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Likabehandling
Närvarande, tillitsfullt och
engagerat ledarskap

Attraktiv
arbetsgivare

Delaktighet och
påverkansmöjligheter
Välutvecklad kommunikation
och feedback

Hälsosamma
invånare

Kreativitet

Rättvis och transparent
organisation
Kompetensutveckling hela
karriären och möjlighet till byte
av arbetsuppgifter

Hälsosam
arbetsplats

Kompetenta
och
engagerade
medarbetare

Hållbar
utveckling

DiskL målområden är även Region Hallands mål:
- Arbetsförhållanden
- Föräldraskap
- Rekrytering
- Utbildning
- Lön
- Trakasserier och
kränkande särbehandling
och fungerar som perspektiv inför beslut om nya
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verksamhetsmål eller förändringar i verksamheten.

Delaktighet och
påverkansmöjligheter

Hot, hat och våld mot
förtroendevalda
- en likabehandlingsfråga för att
trygga det demokratiska samhället

Välutvecklad
kommunikation och
feedback

Rättvis och
transparent
organisation

1.852 av drygt 7.500 svarande
24 % psykologiskt våld
varav 58 % sociala medier,
kvinnor i högre grad än män
3% fysiskt våld,
varav 55 % skadegörelse
män i högre grad än kvinnor
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Kvinnor Män

Krisstöd
Ansvaret för förtroendevaldas stöd
Ansvaret omfattar
 Undersöka risker
 Förebygga (kunskap, rutiner, lokalutformning,
prioriteringar…)
 Stödja/rehabilitera

Rutiner i Region Halland
 Hot och våld i arbetsmiljö
 Hot och våld mot förtroendevalda
 Hot via telefon
 Polisanmälan vid hot och våld
 Dödsfall förtroendevald
 Krisstöd för medarbetare (allvarlig händelse, olycka,
sjukdom, dödsfall)

Väl fungerande
rehabiliteringsarbete
för kort och
långtidssjukfrånvaro
Välutvecklad
kommunikation och
feedback
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Forts. krisstöd
Företagshälsovården
En neutral och professionell expertresurs med
ett helhetsperspektiv kring hälsa och arbetsmiljö.

Väl fungerande
rehabiliteringsarbete
för kort och
långtidssjukfrånvaro
Välutvecklad
kommunikation och
feedback

Stöd i utveckling av arbetsmiljö, utifrån målstyrt uppdrag för medarbetare i Region Halland.
Stödjer regionens arbete med:
• Hälsofrämjande
• Förebyggande och
• Rehabiliterande insatser, på
• organisations, grupp och individnivå.
Ny upphandling precis påbörjad med All Inclusive-lösning som inkluderar förtroendevalda.
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Processbild arbetsmiljöarbete
resurser

Undersök
arbetsmiljön

Utred olyckor,
ohälsa och
tillbud

Samverkan

Bedöm
riskerna

Uppföljning
Genomför
åtgärder

Kontrollera
åtgärderna

Handlingsplan

Rutiner

Fördelning av
uppgifter

Kunskap
och
kompetens

Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

utfall
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