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Fördelning av Arbetsmiljöuppgifter 

 

Målet med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är att det ska vara tydligt vem, eller vilken roll som 
ansvarar för vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Ansvaret innebär även befogenhet, samt tillgång till de resurser som krävs för att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter.  

 

Huvudansvaret för arbetsmiljön är Styrelsen och VD, men VD delegerar följande uppgifter till följande 
befattningar:  

 

HR-chef 

• Ta fram arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet 

• Hålla arbetsmiljöhandboken och rutiner aktuella, samt meddela övriga om uppdateringar.  

• Genomföra undersökningar om den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön 

• Delta i skyddsronder internt, samt vid behov även på plats hos våra kunder.  

• Ansvara för att samverkan finns i arbetsmiljöarbetet mellan ledning, personal och 

skyddsombud på våra kundföretag.  

• Ansvara för internrevisioner samt att de genomförs. Ta ställning till förbättringsförslag. Årliga 

uppföljningar av arbetsmiljöarbetet.  

• Genomföra medarbetarsamtal 

• Säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet 

• Ansvara för första hjälpen utrustning 

• Ansvara för arbetsanpassning och rehabilitering 

• Ansvara för medarbetarenkäten 

• Årlig uppföljning av SAM 

 

Regionchef 

• Delta i skyddsronder internt, samt vid behov även på plats hos våra kunder. Övergripande 

arbeta med riskbedömning och riskanalyser, dvs. undersöka, riskbedöma, åtgärda och 

kontrollera ev. risker som kan uppstå i verksamheten 

• Ansvara för långsiktiga åtgärder i arbetsmiljöarbetet.  

• Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt 

• Genomföra riskbedömningar och vid förändringar på kontoret 

• Genomföra medarbetarsamtal 

• Hålla i APT 

• Hjälpa arbetstagare prioritera arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 

• Genomföra rehabiliteringsutredningar 
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Konsultchef 

• Delta i skyddsronder på plats hos våra kunder.  

• Genomföra riskbedömningar och vid förändringar hos kunder 

• Ta hänsyn till kompetens vid ny placering av konsult hos ny kund eller ny arbetsuppgift. 

• Ansvara för att introduktion av konsulter sker inför/på nya uppdrag, antingen av Today 

Consulting, det aktuella kundföretaget, eller av båda.  

• Om en händelse avser en olycka eller allvarligt tillbud och innebär en arbetsmiljöfråga, skall 

händelsen rapporteras till Arbetsmiljöverket. Olyckor skall dessutom anmälas till bolagets 

försäkringsbolag och Försäkringskassan. Alla orsaker till ohälsa, tillbud och olyckor ska 

utredas. 

• förebyggande‐ och korrigerande åtgärder har till syfte att minimera och helst eliminera 

uppkomst av allvarliga händelser (såsom olyckor och tillbud) samt upprepning av klagomål 

och synpunkter. Alla ärenden, oavsett källa, registreras och utreds internt. Konsultchef på 

respektive enhet ansvarar för kortsiktiga åtgärder. 

• Se till att konsulterna har de ”verktygen” de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa 

sätt, såsom tex. arbetskläder och skyddsutrustning anpassade till arbetsuppgiften.  

• Genomföra medarbetarsamtal 

• Följa upp sjukfrånvaro 

• Anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar 

• Ansvara för första hjälpen vid olycksfall, samt krishantering och krisstöd 

 

Uppgiftsfördelningen sker skriftligen via blankett 05.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Den 

som önskar returnera hela, eller delar av sina arbetsmiljöuppgifter, kan göra detta skriftligen 

med samma blankett.   

 


