
   7.5.2014 

             Arbetarskyddet 

 

 

 

VERKSAMHETSPROGRAM FÖR ARBETARSKYDDET 
 

 

Allmänt 

 

Enligt arbetarskyddslagen 9 § skall arbetsgivaren ha ett verksamhetsprogram som omfattar 

behoven av att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna 

som påverkar arbetsmiljön. 

 

Detta verksamhetsprogram är ett helhetsprogram för arbetarskyddet i Pedersöre kommun. 

Programmet kan kompletteras med sektorvisa eller arbetsplatsvisa handlingsprogram som är 

specifika för respektive område. 

 

 

Arbetarskyddslagens syfte 

 

Syftet med lagen är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att trygga och 

upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga samt förebygga och förhindra olycksfall i arbetet, 

yrkessjukdomar och andra olägenheter vad beträffar både den fysiska och mentala hälsan, 

som beror på arbetet och arbetsmiljön. 

 

 

Målsättning 

 

Arbetarskyddets målsättning är att trygga en sund och säker arbetsmiljö och att hjälpa 

arbetstagarna att bibehålla sin arbetsförmåga. Det är viktigt att den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön är god. På så sätt kan man förhoppningsvis öka arbetsglädjen och minska 

sjukfrånvaron. Genom att arbetarskyddskommissionen kontinuerligt följer med arbetsmiljön 

blir det lättare att åtgärda missförhållanden och förutse konsekvenserna av förändringar. 

 

 

Arbetarskyddsansvar 

 

Arbetsgivaren, som representeras av förmän och chefer, har ett helhetsansvar för 

arbetarskyddet på arbetsplatsen.  

Arbetarskyddschefen ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att 

lagar och direktiv följs. 

Varje arbetstagare bär ett ansvar för såväl sin egen som andras säkerhet och välmående och 

bör meddela om brister eller olägenheter  i arbetsmiljön  till förmannen. 

 

 

 

 

 



Förebyggande verksamhet 

 

Arbetarskyddets primära uppgift är förebyggande åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetarskyddskommissionen kan därför erbjuda bl.a följande: 

- Hälsomotion (Fysiotips) 

- fysikalisk behandling 

- konditions- och rekreationsdag 

- uppgörande av lagstadgade program 

- -arbetsplatsbesök och riskanalyser  

- arbetarskyddskommissionen sammanträder ca 3 gånger / år 

 

Företagshälsovården ingår i arbetarskyddsverksamheten. Företagshälsovårdaren och 

arbetarskyddschefen gör riskanalyser under regelbundna arbetsplatsbesök. 

Företagshälsovårdaren deltar i arbetarskyddskommissionens sammanträden.   

 

 

Organisation 

 

I Pedersöre kommun finns en arbetarskyddskommission vars uppgift är att handlägga frågor 

som gäller arbetarskydd samt fungera som ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

Pedersöre kommun har en arbetarskyddskommission som kan bestå  av högst 8 medlemmar. 

Fackorganisationerna  FOSU, JYTY, JHL och TEHY utser personer till 

arbetarskyddskommissionen enligt följande: 

1. En representant i s.k funktionärsställning 

2. En arbetarskyddsfullmäktig 

3. En första och andra vicearbetarskyddsfullmäktig 

4. Arbetsgivaren utser en arbetarskyddschef samt kommunstyrelsens representant 

 

 

Uppföljning 

 

Verksamhetsprogrammet  revideras i början av varje mandatperiod, d.v.s. vart fjärde år. 

 

 

 

 

 

 

 

 


