
 

 
 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 
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Information till användare inför användning av mall  
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” 
 
Det är arbetsgivaren som formellt ansvarar för arbetsmiljön inom verksamheten. Att få till en 
fungerande arbetsmiljö är dock en omöjlig uppgift utan att få till en god samverkan mellan arbetsgivare 
och de anställda. En förutsättning för att kunna säkerställa en säker arbetsplats är att 
arbetsmiljöuppgifterna delegeras ut inom organisationen, så att personer med störst kännedom på 
plats får ansvar för vissa arbetsmiljöuppgifter.  
 
Förutsättningar för delegation 
Delegation är alltså en viktig del, och inte alltid en jätteenkel uppgift att få till. De anställda kan känna 
sig ovilliga att ta på sig ett sådant ansvar.  
 
Det är därför viktigt att inför en delegering av viss uppgift, säkerställa att de anställda har tillräckligt 
med: 
 

 Kunskap 
 Befogenheter 
 Resurser 

 
Man kan delegera uppgifter till de anställda, men man kan aldrig flytta det formella ansvaret.  
Det är arbetsgivaren som är skyldig att tillse så att mottagande anställd förstår vad uppgiften innebär, 
och varför man måste arbeta med den. Utbildning inom arbetsmiljö och dess enskilda delar är central 
i detta avseende. 
Vidare måste arbetsgivaren naturligtvis se till så att mottagaren får tid att hinna med uppgiften, såväl 
som resurser att utföra den. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Till: ______Namn Efternamn_____har följande arbetsuppgifter fördelats: 
 
Inom: 

□ hela företaget 
□ avdelning 
□ arbetsplats/maskin _________________ 

 
□ Samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet 

□ Utreda och dokumentera sjukdom, tillbud och olycksfall 

□ Initiera en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

□ Informera/introducera nyanställda avseende arbetsmiljön 

□ Regelbundet ta fram skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner 

□ Organisera anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

□ Se till att medarbetarsamtal genomförs där psykosociala och organisatoriska frågor 

diskuteras 

□ Ansvara för framtagning/uppdatering av arbetsmiljöpolicy 

□ Ansvara för framtagning/uppdatering av rutiner för arbetsmiljöarbetet 

□ Ansvara för framtagning/uppdatering av arbetsuppgiftsfördelning 

□ Se till att skyddskläder och skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt 

□ Förteckning över hälso- och brandfarliga produkter, kemikalier och 

varuinformationsblad 

□ Årligen sammanställa sjukdom, tillbuds- och olycksfallsrapporter 

□ Se till att aktuella föreskrifter som berör verksamheten finns tillgängliga 

□ Ansvara för att besiktning av besiktningspliktig utrustning genomförs 

□ Se till att inköpsrutiner tar hänsyn till arbetsmiljöaspekter 

□ Upprätthålla rutiner och kunskap för första hjälpen och krisstöd 

□ Upprätthålla rutiner och kunskap för brandsäkerhet och utrymning 

□ Se till att den personal som behöver får medicinska kontroller enligt AFS 2005:6 

 
Undersöka/bedöma risker/åtgärda/göra handlingsplan/följa upp  
enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 inom följande område: 
 

□ Belastningsergonomi 

□ Kemikalier 

□ Buller 

□ Hot och våld 

□ Psykosociala arbetsmiljön 

□ Truckhantering 
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□ Maskiner, verktyg, stegar mm. 

□ Städning, ordning och reda 

□ Före ändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljö och hälsa 

□ Trafiksäkerhet 

□ Innemiljö 

 

Övrigt 

□  

□  

□  

 
 

 
Innan du accepterar ovanstående arbetsuppgifter 
Se till att du har befogenheter, resurser och den kompetens som krävs för uppdraget.   
Skulle du senare upptäcka att du saknar något av detta för att utföra uppdraget skall du 
informera överordnad chef.  
 

 
 
 
__________________ ________________________ ____________________ 
Datum   den som tilldelats uppgiften    den som fördelar 
 


