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Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för 2020. 

 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i 

verksamheten, till exempel genom att det fördelas och följs upp på samma sätt som 

verksamheten i övrigt. 

 

I detta ingår bland annat att göra en årlig uppföljning av arbetsgivarens systematiska 

arbetsmiljöarbete, SAM. I enlighet med tidigare beslut gör förbundet detta på respektive 

APT med hjälp av en modifierad enkät från Suntarbetsliv. 

Med tanke på rådande pandemi har det varit svårt att genomföra APT, därför försköts 

tidsplanen för uppföljningen något. Längst uppskov gav Lokal- & Miljöservice, som 

med stor personalgrupp och begränsad digitalisering har svårast att genomföra sina 

möten.  

Totalt har 13 svar inkommit och det totala resultatet bygger på dessa svar.  

Respektive APT-grupp har fått återkoppling på sitt resultat och väljer själva, efter 

genomgång i gruppen, ut vilka områden de vill arbeta vidare med och på vilket sätt. 

Återrapportering sker på förbundsrådet i september. 

 
 

För ärendet aktuella handlingar 
Presentation av det totala resultatet för förbundet 
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Samhällsbyggnad Bergslagen

Årlig uppföljning av SAM 2020



Årlig uppföljning SAM 2020
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger att 
arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig 
del i verksamheten, till exempel genom 
att det fördelas och följs upp på samma 
sätt som verksamheten i övrigt.

I detta ingår bland annat att göra en 
årlig uppföljning av arbetsgivarens 
systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. I 
enlighet med tidigare beslut gör 
förbundet detta med hjälp av en 
modifierad enkät från Suntarbetsliv. 



Årlig uppföljning SAM 2020
Nytt för 2020 års uppföljning
Gruppindelningen skiljer något åt från tidigare år och vi har färre 
svarandegrupper.

Med tanke på rådande pandemi har det varit svårt att genomföra APT, 
därför försköts tidsplanen för uppföljningen något. 

Totalt har 13 svar inkommit och det totala resultatet bygger på dessa 
svar. 



Årlig uppföljning SAM 2020
Arbetsgång

December -
Januari

• Genomförande 
på APT

• Återkoppling till 
HR, som 
sammanställer 
resultat

Februari

• Presentation av 
resultat på 
förbundsråd 

• Utskick till 
chefer och 
arbetsledare

Våren

• Genomgång av 
resultat på APT 
samt plan för 
fortsatt arbete

• Presentation 
för Direktionen

September

• Återkoppling på 
arbetet från 
avdelningarna 
på förbundsråd



Årlig uppföljning SAM 2020 - Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår verksamhet

2. Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker bland annat på
arbetsplatsträffar och vid behov i dialog med skyddsombud.

3. Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen/enheten.

4. Det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

5. Det aktuella målet för den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön är känt på arbetsplatsen/enheten.

6. Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och lätta att
förstå.

Fråga 1 - 6 

Ja

Delvis

Nej

Ej svar



Årlig uppföljning SAM 2020 - Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7. Vi känner till och tillämpar rutiner för:

* undersökning och riskbedömning

* alkohol och droger

* introduktion

* arbetsanpassning och rehabilitering

* tillbud, olycksfall och arbetsskador

* första hjälpen och krisstöd

* risker för hot och våld

* ensamarbete

* gravida och ammande arbetstagare

* kränkande särbehandling

* medicinska kontroller

8. Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för dem som tilldelats…

9. De som har en arbetsmiljöuppgift har också  tillräckliga…

* hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

* hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Fråga 7 - 9 

Ja

Delvis

Nej

Ej svar



Årlig uppföljning SAM 2020 - Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

10a Chefer/arbetsledare har kunskaper om:

* lagar och regler för arbetsmiljön

* de rutiner som nämnts ovan (se fråga 7)

* risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och åtgärdas

* förhållanden som skapar en god arbetsmiljö

10b Skyddsombud har kunskaper om:

* lagar och regler för arbetsmiljön

* de rutiner som nämnts ovan (se fråga 7)

* risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och åtgärdas

* förhållanden som skapar en god arbetsmiljö

10c Medarbetare har kunskaper om:

* lagar och regler för arbetsmiljön

* de rutiner som nämnts ovan (se fråga 7)

* risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och åtgärdas

* förhållanden som skapar en god arbetsmiljö

Fråga 10a - 10c 

Ja

Delvis

Nej

Ej svar



Årlig uppföljning SAM 2020 - Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11. Kommunicering av arbetsmiljöfrågor fungerar både uppåt och
neråt i organisationen

12. Vi genomför undersökning och riskbedömning:

* vid förändringar

* genom regelbunden översyn (daglig tillsyn, enkäter, skyddsronder
m.m.)

* när något hänt (t.ex. tillbud eller arbetsskada)

13. Riskbedömningar dokumenteras

14. Aktuell handlingsplan för åtgärder finns och åtgärder följs upp

15. En förbundsövergripande sammanställning av tillbud, olycksfall
och arbetsskador görs.

Fråga 11 - 15 

Ja

Delvis

Nej

Ej svar



Årlig uppföljning SAM 2020 - Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16. Det sker en årlig uppföljning enligt denna checklista.

17. Resultatet av den årliga uppföljningen redovisas till Direktionen.

18. Vi anlitar företagshälsovård när vi behöver hjälp med det
systematiska arbetsmiljöarbetet

19. Vi har alltid vår värdegrund FÖRE i åtanke när vi kommunicerar i
det dagliga arbetet

20. Vi har under året diskuterat vår värdegrund FÖRE och dess
innebörd för oss i vår arbetsgrupp

Fråga 16 - 20

Ja

Delvis

Nej

Ej svar



Årlig uppföljning SAM 2020

10

2 2

1

Jämförelse 2020 mot 2019

Förbättringar Tillfällig svacka Nya frågor



Årlig uppföljning SAM 2020

Fortsatt arbete
Respektive APT-grupp går igenom sitt resultat och väljer fokusområden 
att arbeta vidare med.
Återrapportering sker på förbundsrådet i september.

Exempel på fortsatt arbete 

Gemensam 
genomgång av 
styrdokument 

på APT

APT med olika 
teman, film och 
diskussion med 

hjälp av 
material från 
Suntarbetsliv

Utvalda frågor 
eller områden 
införlivas i APT 

genom tips-
promenader

Diskussion/
workshop om 

vad arbetsmiljö 
innebär i 

vardagen, hur är 
den systematisk
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