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Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006 
Arbetsmiljöverket kommer i enlighet med sitt verksamhetsprogram för 2004-
2006 att prioritera sex verksamheter; hälso- och sjukvård, omsorg och sociala 
tjänster, skola, byggverksamhet, transport och träindustri. 

Valet av branscher har styrts av arbetsskadestatistik, arbetsmiljöundersökning-
en 2001, hur allvarliga problemen bedömts vara och antalet yrkesverksamma i 
branschen. Arbetsmiljöverket kommer att genomföra riktade insatser mot 
dessa branscher. Generellt kommer verket att prioritera systematiskt arbets-
miljöarbetet (SAM), belastningsergonomi och organisatoriska och sociala för-
hållanden.  

För närvarande planerar Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg att besöka 35-40 
kommuner där inriktningen är chefer och arbetsledares arbetsmiljö inom skola 
och omsorg. I ett senare skede kommer möjligen andra distrikt att göra det-
samma inom sina regioner. 

Konsekvensbeskrivningar 

Ett övergripande mål är att de förtroendevalda ska känna till vikten av att göra 
konsekvensbedömningar inför förändringar.  

Arbetsmiljöverket kommer under 2004 inrikta sina insatser avseende konse-
kvensbeskrivningar på utbildning och information. Under 2005 kommer ver-
ket genomföra inspektioner för att sedan under 2006 ägna sig åt uppföljning. 

Omsorg och sociala tjänster samt hälso- och sjukvård 

Stress och arbetsbelastning 

Under 2004 och 2005 kommer verket genomföra inspektioner. Inom omsorg 
och sociala tjänster inriktas dessa främst på chefer och deras faktiska möjlig-
heter att leda och fördela arbetet. Uppföljning sker under 2006. 
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Ergonomi 

Inspektioner kommer genomföras under hela tidsperioden. Vad avser omsorg 
och sociala tjänster inriktas dessa särskilt på hemtjänsten. Under 2005 genom-
förs informationsinsatser om mått i vården och enskilda hem. Uppföljning 
sker under 2006. 

Hot och våld 

Under 2004-2005 sker en genomgång av ”goda exempel”, parallellt med in-
spektioner. Vad avser hälso- och sjukvård kommer dessa särskilt att inriktas 
på akut- och ambulansvården. 

Skolan 

Buller 

Under 2004 kommer resultaten från tidigare mätningar att sammanställas och 
därefter kommer verket arbeta vidare med att få ner ljudnivån i skolorna. 

Stress, mobbning, våld och hot 

Risken för mobbning ska minska för såväl skolledare och pedagogisk personal 
som elever. Verket kommer bedriva tillsyn av skolornas systematiska arbets-
miljöarbete för att få skolorna att se över sin organisation och sina rutiner av-
seende stress, mobbning, våld och hot.  

Kemiska risker 

Antalet olyckor och tillbud ska minska inom kemiundervisningen. Arbetsmil-
jöverket kommer bedriva såväl informationskampanjer som inspektioner. 

Övrigt 

På Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se, finns verksamhetsprogrammet för 
2004-2006. Där hittar man även AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöar-
bete, broschyren ”Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning” samt ”Så 
kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Ned Carter 
på Arbetslivsenheten och Hedda Mann på Arbetsrättsenheten. 
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