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I N T R O D U K T I O N 

Det här är en handledning för företag som vill införa internkontroll av arbetsmiljön. Med 
införa menar vi att man ska nå ett praktiskt fungerande och dokumenterat arbetssätt som 
uppfyller de grundläggande krav som lagen om internkontroll ställer på ett företag med upp 
till ca 100 anställda. Handledningen passar lika bra för sågverk som träindustri. 

Vi har delat upp handledningen i tre delar: 

1 Vad är internkontroll av arbetsmiljön? (sidan 5) 

2 Att införa internkontroll - steg för steg (sidan 10) 
3 Blanketter, rutinförslag och checklistor (sidan 25) 

Steg för steg lotsas ni igenom handledningen. Det finns förslag till rutiner, blanketter och 
checklistor som ska underlätta arbetet. Ni kan använda dem som de är eller anpassa dem till er 
organisation. Rutinförslagen är utformade som blanketter med tomma luckor där ni fyller i 
egna uppgifter, till exempel namn på vem som ska utföra en viss arbetsuppgift, när och hur 
ofta. Checklistorna ger bland annat tips om vad man bör undersöka på varje arbetsplats och 
hjälper fill att upptäcka eventuella risker och problem. 

Med hjälp av handledningen kan internkontroll bli en lönsam investering. Vi ger grunderna. 
Det är sedan upp till er att fortsätta utvecklingen mot en god arbetsmiljö i ett effektivt och 
lönsamt företag. 



D E L I 
VAD A R I N T E R N K O N T R O L L A V ARBETSMILJÖN? 

Internkontroll handlar om att förbättra arbetsmiljön i företaget på ett så effektivt sätt som 
möjligt, och att se till att förbättringarna blir varaktiga. Systemet ska hjälpa arbetsgivaren att 
planera, leda och följa upp förbättringar på ett regelbundet och systematiskt sätt. 
Internkontroll ger ett målinriktat och sammanhållet arbetsmiljöarbete istället för punktinsatser 
vid akuta problem. Ansvarsfördelningen blir tydlig. 

Kraven på hur man ska arbeta med arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljön ska vara beskaffad 
styrs övergripande av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen samt en rad föreskrifter 
från Arbetarskyddsstyrelsen. Sedan den 1 januari 1993 är det lag på att alla företag med 
anställda ska ha ett fungerande internkontrollsystem. Kraven anges i föreskriften AFS 1996:6 
"Internkontroll av arbetsmiljön". Förutom lagtexten finns det en hel del förklaringar och 
exempel. Läs gärna igenom de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för din 
verksamhet. 

Ett grundläggande krav för arbetet med internkontroll är att arbetsgivaren, arbetstagarna och 
deras företrädare ska samverka. 

Följande punkter sammanfattar arbetsgivarens ansvar: 
1. Arbetsgivaren ska ange mål för verksamhetens arbetsmiljö. 
2. Arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för att få internkontroUarbetet att fungera och 

ge resultat. 
3. Arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter i verksamheten så att gällande arbetsmiljökrav 

kan uppnås. Fördelningen ska även omfatta de resurser och befogenheter som krävs. 
4. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. 
5. Arbetsgivaren ska följa upp och utreda ohälsa, olycksfall och tillbud. 
6. Arbetsgivaren ska, där det är möjligt, omedelbart genomföra åtgärder för att avhjälpa de 

brister som undersökningar och utredningar pekat på. Åtgärder som inte utförs genast ska 
tidsplaneras. Om det handlar om åtgärder som måste göras för att ni ska uppfylla gällande 
lagstiftning, räcker det inte att sätta upp en tidsplan. Åtgärderna måste genomföras så snart 
som möjligt. 

7. Arbetsgivaren ska årligen upprätta en handlingsplan över de åtgärder som ska 
genomföras under det kommande året. Handlingsplanen ska ange vem som är ansvarig 
samt när åtgärden ska vara genomförd. 

8. Arbetsgivaren ska utbilda chefer, arbetsledare och arbetstagare så att arbetsmiljökraven 
kan uppfyllas. Det gäller såväl internkontrollsystemet som andra arbetsmiljöfrågor. 



Att göra internkontrollen givande och lönsam 

De rutiner och det arbetssätt man skapar med ett intemkontrol Isy stem ger ständig förbättring 
av verksamheten. Den tydliga ansvarsfördelningen gör att arbetsuppgifter och 
arbetsmiljöfrågor inte faller mellan stolar eller glöms bort. 

Samarbete 

Resurser 

Resultat 
• Ekonomi 
• Säkerhet 
• Kvalitet 
• Motivation 
• mm 

Inledningsvis krävs resurser, samarbete och att man verkligen genomför de förbättringar som 
man planerar att göra, först därefter når man de positiva resultaten. 

f Planera 
Åtgärda f å 

Xundersök 
Följ upp y 

Förbättrad arbetsmiljö 
och effektivare 
verksamhet 

Säkra med rutiner i 
internkontrollsystemet 

Genom att ständigt följa pilarna i cirkeln når man högre och högre i "backen ", dvs man 
uppnår en allt bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet. Genom att arbeta efter de 
rutiner som man fastställt hindras cirkeln från att rulla tillbaka igen. 

Se arbetsmiljön som en del av hela verksamheten 

Att säga vad som är en arbetsmiljöfråga kan vara svårt. Arbetsmiljön är en del i verksamheten, 
som påverkar och påverkas av andra delar. Effekten av det arbete som ni lägger ner på 
internkontrollen blir större om ni tar hänsyn till såväl arbetsmiljö som kvalitet och 
produktivitet. God arbetsmiljö är en förutsättning för effektiv produktion. 
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miltet arbetsmm 

produktivitet 

Sök alla möjligheter till förbättringar, när en arbetsplats undersöks, oavsett vilken del av 
verksamheten som berörs. Checklistorna i den här handledningen är upplagda så att man 
samtidigt kan kartlägga arbetsmiljö, k\'alitet och produktivitet. Vi vill gärna betona att ni har 
en hel del att vinna på att utnyttja den här möjligheten att utveckla er verksamhet. Tänk på att 
även kontoret omfattas av internkontrollen. 

Det finns samband mellan intemkontroll av arbetsmiljön och kvalitets- och 
miljöledningssystem. Arbetet kan samordnas, men kan givetvis också drivas åtskilt. Vi har i 
den här handledningen valt att driva internkontrollen helt åtskild från andra system. Om du 
vill veta mer om kopplingen mellan kvalitetssystem och internkontroll kan du beställa Träteks 
publikation ""Att bygga kvalitetssystem i trämekanisk industri. Del 8: Internkontroll av 
arbetsmiljön." Publikationsnr: 9406029. 

Låt alla delta 

Erfarenheter visar att det är viktigt att arbetstagarna deltar i undersökningsarbetet. Dels har 
man stor kunskap om sin arbetsplats och ser problemen på nära håll. Dels är det lättare att 
genomföra förbättringarna om arbetstagaren har fått vara med och påverka sin arbetssituation. 

Den som utför ett arbetsmoment har också ofta förslag till förbättringar. 



Hur mycket arbete krävs for att införa internkontroll? 

Vår erfarenhet visar att ett mindre företag kan införa grunden till intemkontroll på cirka två 
manveckor, fördelade på flera personer. Till detta kommer sedan arbetstid för att åtgärda de 
brister som har kartlagts. Det som många gånger upplevs som svårt och tidskrävande är att 
skriva rutiner och skapa sin intemkontrollpärm. Med hjälp av den här handledningen 
uppskattar vi att ni kan utforma de rutiner och dokument som behövs på en arbetsdag. Det 
som kräver lite mer tid, men som samtidigt upplevs som givande, är arbetet med att undersöka 
arbetsmiljön. Antalet arbetsplatser som ska undersökas styr den totala tidsåtgången. Med hjälp 
av checklistan för arbetsplatser görs en grundlig undersökning av en arbetsplats på cirka 20-30 
minuter. Det insamlade underlaget ska sammanställas, större åtgärder måste föras in i 
handlingsplaner med tidsplan och enkla åtgärder ska listas för omedelbar behandling. Detta 
sammanställningsarbete tar en halv till en dag. Sedan är det bara att sätta igång med 
förbättringarna! 

Olika metoder för att undersöka arbetsmiljön 

Arbetsmiljön kan undersökas genom regelbundna skyddsronder. Hur de kan genomföras 
beskrivs under del 2, steg 4. Det finns dock andra vägar att samla in information, beroende på 
vad man vill veta. 

Enkäter och intervjuer 
Framför allt lämpar sig enkäter och intervjuer när man vill undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön. I en enkät kan medarbetarna svara anonymt, vilket kan vara bra i känsliga 
frågor. Intervjuer genomförs med fördel av en utomstående, objektiv person, för att få fram så 
mycket information som möjligt. Kontakta gärna Trätek om du är intresserad av att 
genomföra intervju- eller enkätundersökningar på din arbetsplats. Trätek har en utarbetad 
enkät och metoder för kartläggning av bland annat hur personalen upplever arbetssituationen 
och förändringar. 

Besiktningar och kontroller 
Vissa maskiner och utrustningar kräver särskilda kontroller och besiktningar, t ex hissar, 
lyftanordningar, tryckkärl mm. Ofta finns det avtal med särskilda besiktningsmyndigheter 
men det kan även vara bra med egna rutiner för att kontrollera t ex personlig 
skyddsutrustning, första hjälpenutrustning, utrymningsvägar, larm mm. 

Yrkeshygieniska mätningar 
Ibland är det svårt att bedöma olika förhållanden utan att närmare undersöka och mäta dem. 
Det kan gälla buller, belysning, exponering för lösningsmedel mm. I dessa fall får man kalla 
på en specialist som får utföra mätningar. Trätek kan hjälpa till med frågor som rör damm, 
buller och ventilation. Du kan också vända dig till företagshälsovården eller 
yrkesinspektionen. 

Riskanalyser 
Riskanalys brukar genomföras när man vill förebygga risker eller för att utreda ett tillbud eller 
en olycka. Man tar reda på vilka skador som kan uppstå vid en arbetsplats och hur stor 
sannolikhet det är att de kan inträffa samt hur allvarliga följderna kan bli. Det finns en rad 
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olika metoder för riskanalyser. Vissa är lätta att lära sig och andra är svårare. Ofta är det en 
fördel att ta hjälp utifrån av en erfaren specialist. Trätek kan hjälpa till med att bedöma 
säkerheten vid träbearbetningsmaskiner. Vi kan även föreslå lämpliga åtgärder. Du kan också 
kontakta företagshälsovården eller yrkesinspektionen. 

Inköp och förändringar av maskiner 

Vid inköp av ny utrustning och förändringar av befintlig kräver föreskriften om internkontroll 
att man på ett tidigt stadium tar hänsyn till vilka effekter det ger på arbetsmiljön och 
verksamheten i övrigt. Vid köp av maskiner gäller särskilda regler. 

Nya maskiner ska uppfylla AFS 1994:48 "Maskiner och vissa andra tekniska anordningar". 
Föreskriften innehåller gällande krav för nya maskiner. Några viktiga delar att känna till är: 

• Med en ny maskin avses en maskin som är nytillverkad och köpt efter den 1 januari 
1995. 

• Alla nya maskiner ska vara CE-märkta. Ansvaret för CE-märkningen ligger på 
tillverkaren. 

• Alla nya maskiner ska levereras med en försäkran om överensstämmelse med kraven för 
CE-märkning. 

• Till alla nya maskiner ska det finnas svensk manual för handhavande och service. 
• Alla maskiner ska från tillverkaren levereras med samtliga skydd som krävs för att 

uppfylla gällande säkerhetsnivå. Observera att byte av skydd innebär att maskinen måste 
CE-märkas på nytt. 

• Föreskriften klassar manuellt betjänade träbearbetningsmaskiner som särskilt farliga. På 
dessa ställs det extra höga krav på säkerhet. Vilka dessa maskiner är finns angivet i 
föreskriften. 

Gamla maskiner ska uppfylla AFS 1986:21 "Maskiner" med tillägget AFS 1993:30 samt 
AFS 1996:5 "Användning av arbetsutrustning". Med gamla maskiner avses maskiner 
tillverkade före den 1 januari 1995. Exempel på områden som berörs i föreskrifterna är: 

• bromskrav 
• ingreppsskydd 
• nödstopp 

Observera! När en maskin byggs om så att dess funktion och/eller prestanda förändras 
väsentligt, gäller kraven för nya maskiner. Det kan till exempel handla om att en motor byts ut 
mot en större för att öka maskinens produktionskapacitet. Den som ansvarar för ombyggnaden 
är även ansvarig för att maskinen CE-märks. 



DEL 2 
A T T INFÖRA I N T E R N K O N T R O L L - S T E G FÖR S T E G 

Genom att följa arbetsstegen i handledningen bygger ni upp grunden till ett internkontroll
system. När ni sedan arbetar efter de rutiner som ni utformar i systemet kommer internkontroll 
att bli en del av företagets dagliga verksamhet. Vi vill än en gång påpeka att det är viktigt att 
systemet får leva ett aktivt liv för att det ska kunna leda till förbättringar av arbetsmiljön. Låt 
någon eller några engagerade personer ansvara för de uppgifter som ingår i systemets rutiner. 

Vid varje arbetssteg finns en "Att-göra-lista", där ni kan bocka av utförda uppgifter. Var noga 
med att inte hoppa över något steg eller någon punkt. 

I slutet av handledningen (del 3, sidan 25 och framåt) finns förslag till rutiner som kan 
kopieras och kompletteras eller användas som stöd för att skriva egna rutiner. Förslagen är 
utformade med tomma luckor där ni fyller i egna uppgifter, t ex namn på vem som ska utföra 
en viss arbetsuppgift, när och hur ofta. Rutinerna är numrerade med IK 1 till IK 10. Det syftar 
till de tio avsnitten i den pärm som ni nu ska bygga upp. Under varje arbetssteg anger vi också 
vilket avsnitt i internkontrollsystemet som berörs. 

Pärmen kan delas upp i nedanstående avsnitt. Här infogas allt skriftligt material som skapas 
under arbetets gång. 

IK 1 Förord 

IK2 Arbetsmiljöpolicy och mål 

IK3 Fördelning av arbetsuppgifter 

IK4 Skyddsrond och handlingsplaner 

IK5 Sjukfrånvaro och rehabilitering 

IK6 Arbetsskador, tillbud och olycksfall 

IK7 Säkerhetsföreskrift 

IK8 Introduktion 

IK9 Lagar och föreskrifter 

IK 10 Dokumentstyrning och årlig genomgång av systemet 

( IK=intemkontrol l ) 

Dessa avsnitt täcker den skriftliga dokumentation som behövs utifrån föreskriftens krav och 
tolkningen av dessa. Ni kan sedan komplettera med ytterligare delar som ni önskar styra. 
Några exempel: 
• Brandskydd 
• Kemikaliehantering 
• Service, underhåll och reparationer 
• Inköp och investeringar 
• Arbets- och säkerhetsinstruktioner 
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1. Start! 

Införandet av internkontroll kräver inledningsvis insatser vid sidan av den dagliga 
verksamheten. Det är därför lämpligt att driva arbetet som ett mindre projekt med en ansvarig 
projektledare, till exempel produktionsansvarig. Dessutom behövs en mindre projektgrupp 
som utför det arbete som krävs, till exempel skyddsombud och eventuellt ytterligare 
arbetstagare och representant för företagsledning. 

För att uppskatta det arbete som krävs och för att få projektet att gå framåt är det lämpligt att 
göra en enkel tidsplan innan arbetet påbörjas. Tidsplanen bör omfatta följande aktiviteter: 
• Ett första möte med projektgruppen, (ca 1 timme) 
• Arbetsmöten där ni utformar ert internkontrollsystem. {V2 till 1 arbetsdag) 
• Skyddsrond på alla arbetsplatser (2-3 arbetsdagar för minst två personer, totalt 4-6 

arbetsdagar) 
• Sammanställning av resultatet av skyddsronden samt framtagning av en handlingsplan. 

(Totalt Y2 t i l l 1 arbetsdag) 
• Två tillfällen för personalinformation. Ett i början och ett i slutet. 
• Ett slutdatum till vilket intemkontroll av arbetsmiljön ska vara införd i företaget. 

Tidsplan 

Aktivitet Datum för 
aktiviteten 

Avsatt arbets
tid ; limmar eller 
arbetsdagar 

Ansvarig för kallelse 
och genomförande 

Personalinformation 97-09-03 '/2-timme A. Andersson 

Samla projektgruppen 97-09-03 1 timme A. Andersson 

Genomgång av rutiner 97-09-15 2,5 timme A. Andersson 

Skyddsrond 97-09-16-17 2 dagar A. Andersson 

Sammanställning av resultatet 
av skyddsronden 

97-09-25 3 timmar A. Andersson 

Exempel på tidsplan. 

Att göra: 
• Utse en ansvarig person för införandet av internkontroll. 
• Utse en mindre projektgrupp. 
• Samla projektgruppen och gå gemensamt igenom de kommande arbetsstegen så att alla 

känner till det arbete som ska utföras. 
• Gör en enkel tidsplan. 
• Ta fram en pärm för ert internkontrollsystem och sätt in ett register med minst 10 flikar. 
• Kopiera det försättsblad som finns bland checklistorna i slutet av handledningen och sätt in 

detta i er pärm. 
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2. Personalinformation 

Effekfivt intemkontrollarbete kräver samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inled 
arbetet med att kort informera all personal om vad intemkontroll av arbetsmiljön innebär. 
Berätta att en skyddsrond ska utföras vid alla arbetsplatser och att alla kommer delta vid 
översynen av den egna arbetsplatsen. Tala om vilka som ska delta vid hela skyddsronden, t ex 
produktionsansvarig och skyddsombud. Dela ut "IK 4:1 Checklista för arbetsplatser" till alla, 
så att alla ges tid att fundera kring förbättringar och brister vid sin arbetsplats innan 
skyddsronden utförs. 

Att göra: 
• Sammankalla till personalinformation. 
• Ge en kort information om intemkontroll av arbetsmiljön och det arbete som ska utföras. 
• Dela ut "IK 4:1 Checklista för arbetsplatser" fill all personal. 

3. Skyddsrond och handlingsplaner 
(Avsnitt 4 i pärmen) 

Gå igenom mtinen " IK 4 Skyddsrond och handlingsplaner". Svara på frågoma och skriv in 
uppgiftema i mtinen. 

Handlingsplaner 
• Vem ska ansvara för att det varje år upprättas en handlingsplan? 
• När under året ska den upprättas? Ofta är det lämpligt att lägga uppgiften i samband med 

årets budgetarbete. 

Skyddsrond 
• Vem ska ansvara för att skyddsronder utförs? 
• Vem utöver den ansvarige ska medverka vid skyddsronder? 
• När och hur ofta ska skyddsronder utföras? Ett lämpligt tidsintervall för ett mindre företag 

är en gång per halvår. 

Personalmöten 
• Vem ska ansvara för att kalla till personalmöten? 
• När och hur ofta ska personalmöten hållas? Ett bra tillfälle kan vara i samband med fmkost 

eller lunch t ex en gång i månaden. 

Att samla sin personal för att ge och fa information kan höja motivationsnivån. Mötena kan 
användas för att diskutera förbättringar och förekommande risker och problem och informera 
om verksamhet i övrigt, t ex orderingång, leveranssituation mm. Man hinner mycket på 20-30 
minuter om man är väl förberedd. Det finns inget krav på personalmöten i föreskriften om 
internkontroll. Det som krävs är att arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till rådande 
risker i arbetsmiljön och vet hur dessa ska hanteras. Personalmötet är ett bra tillfälle att öppet 
följa upp handlingsplaner och direkta åtgärder. Alla hör och ser vad intemkontrollarbetet 
resulterar i . 

12 



Att göra: 
• Kopiera rutinen och övriga dokument under avsnitt 4 som behövs för att utföra skyddsrond 

och upprätta handlingsplaner: 
IK 4 Skyddsrond och handlingsplan 
IK 4:1 Checklista för arbetsplats 
IK 4:2 Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor 
IK 4:3 Direkta åtgärder 
IK 4:4 Handlingsplan 
IK 4:5 Sammanställning av checklistor för arbetsplatser 

• Gå igenom rutinen "IK 4 Skyddsrond och handlingsplan" och fyll de uppgifter som saknas. 
• Sätt in alla dokument i er internkontroUpärm under flik 4. 

4. Utför en skyddsrond 
(Avsnitt 4 i pärmen) 

Avsätt tid för att utföra skyddsrond och sammankalla dem som ska medverka under hela 
skyddsronden. Informera övriga om när skyddsronden ska utföras och att alla kommer att ges 
möjlighet att medverka vid undersökningen av den egna arbetsplatsen. Tänk igenom vad ni 
har för olika arbetsplatser och gör en lista över dessa så att ingen glöms bort. Gå igenom 
"Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor (IK 4:2)" samt "Checklista för arbetsplats (IK 
4:1)" vid samtliga arbetsplatser. Använd checklistorna enligt följande: 

1. Fyll i dokumenthuvudet på checklistan. 
2. Sätt kryss i rutan "åtgärd" där ni anser att det finns brister. 
3. Ange om det är ett akut problem eller icke genom att sätta kryss i ringen. 
4. Precisera bristema under "Kommentar" och fyl l även i om det finns idéer för att lösa 

problemet. 

Ju noggrannare anteckningar som görs. desto bättre underlag kommer ni att ha att arbeta 
vidare med. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
O K Åtgärd Akut Kommentar 

I . Ingreppsskydd kring rörliga delar. • O 

2. Elsäkerhet (Arbetsbrytare, nödstopp, • © Nödstofxp.sitter.svåråtkomljgt 
skydd mot återstart) . 

3. Säkerhet vid manövrer ing . • O 

Exempel på hur en checklista fylls i. 

Spara alltid alla papper ni skriver vid en skyddsrond, gärna i en separat pärm. Efter några 
skyddsronder kommer annars anteckningarna att fylla er internkontroUpärm. Kalla pärmen för 
"Dokumentation från skyddsronder". Skriv det aktuella datumet för skyddsronden på en flik 
och samla alla checklistor mm där. Dokumentationen fungerar som stöd vid nästa skyddsrond. 
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Att göra; 
• Boka tid för att utföra skyddsrond och sammankalla dem som ska medverka. 
• Gör en separat pärm för dokumentationen från skyddsronder. 
• Gör en lista över alla arbetsplatser i er verksamhet, t ex justersåg, sprutbox, 

monteringsbänk, reception. 
• Kopiera "IK 4:2 Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor" och gå igenom den. 
• Undersök varje arbetsplats med hjälp av "IK 4:1 Checklista för arbetsplats". Kopiera lika 

många checklistor som det finns arbetsplatser. 
• Sätt in alla checklistor i pärmen "Dokumentation från skyddsronder". 

5. Sammanställ resultatet från skyddsronden 
(Avsnitt 4 i pärmen) 

För att få en uppfattning om hela företagets arbetsmiljö är det lämpligt att sammanställa 
resultatet från alla arbetsplatser. Sammanställningen visar om det finns brister som är 
gemensamma för flera arbetsplatser och om det finns frågor man kan lösa samtidigt. 
Dessutom visar sammanställningarna med tiden att ert arbete ger resultat. Antalet 
anmärkningar kommer minska vartefter ni åtgärdar bristerna och upprepar skyddsrondema. 

Gör en sammanställning av resultatet från skyddsronden med "IK 4:5 Sammanställning av 
checklistor för arbetsplatser". Använd blanketten enligt följande: 

1. Fyll i dokumenthuvudet på sammanställningslistan. 
2. För över resultatet från varje checklista. 
3. Ange med ett X om det finns brister och markera med ett "A" där bristen är akut. 
4. Räkna slutligen samman antalet arbetsplatser som har brister (X) inom respektive 

problemområde samt antalet arbetsplatser som har akuta problem (A). 
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1 I n g r e p p s s k y d d k r i n g r ö r l i g a d e l a r X A x 2 / 

2 
E l s a k e r h e t ( a r b e t s b r y t a r e , n ö d s t o p p , 

s k y d d m o t å t e r s t a r t ) XA x X 3 / 

3 S ä k e r h e t v i d m a n ö v r e r i n g x / 

Exemplet visar hur sammanställningslistan fylls i. 
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Att göra: 
• Gör ett antal kopior av blanketten "IK 4:5 Sammanställning av checklistor för 

arbetsplatser". 
• Sammanställ resultatet från skyddsronden med hjälp av de kopierade blanketterna. 
• Sätt in sammanställningen i pärmen "Dokumentation från skyddsronder". 

6. Upprätta en långsiktig handlingsplan och en plan för direkta åtgärder 
(Avsnitt 4 i pärmen) 

Utgå från checklistorna från varje arbetsplats samt den allmänna checklistan och gå igenom 
varje anmärkning och svara på följande frågor: 
• Vad kan göras för att åtgärda anmärkningen? 
• Är den möjlig att åtgärda direkt (utan större investering och planering)? 
• Kan vi lägga den i en plan för för åtgärder som ska genomföras under det kommande året? 

De åtgärder ni kan genomföra direkt för ni över till en plan för direkta åtgärder, "IK 4:3 
Direkta åtgärder". Exempel på direkta åtgärder kan vara att köpa ett verktyg, flytta på något 
eller att själva reparera något. Planen bör sträcka sig till åtgärder som ni ska genomföra inom 
de närmaste veckorna. Övriga åtgärder som ni beslutar er för att genomföra under det 
kommande året för ni över till " IK 4:4 Handlingsplan". Ange alltid ansvarig person och när 
åtgärden ska påbörjas respektive vara genomförd. 

A n m ä r k n i n g Åtgärd Ansvarig 
för åtgärd 

Klart till 
den 

Kommentar God
känt 

Trasig kåpa. Plattsågen Kåpan byts ut B. Svensson / feb -98 

Bristande utrymme kring 
bordsfräs 

Flytta hylla B. Svensson 1 feb -98 

Bristande märkning av 
start och stopp, bordsfräs 

Märk upp start, 
stopp och nödstopp 

B. Svensson 1 feb -98 

Saknar skjutmått för 
kvalitetskontroll. Lånar. 

Inköp av skjutmått B. Svensson 1 feb -98 

Exempel på plan för direkta åtgärder. 
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Åtgärd Kommentar Ansvarig 

för åtgärd 

Budget Påbörjas 

den 

Klart till 

den 
G o d 

känt 

Ny skyddshuv till 
plattsågen 

Ny huv med utsug, 
typEJca 

B. Svensson 1500 kr Jan -98 feb -98 

Nödstopp flyttas vid 
kapsågen 

Nuvarande nödstopp 
sitter så att det är 
svårt att nå 

E. Eriksson 300 kr Jan -98 feb -98 

Transportvagn till 
plattsågen 

Transportvagnen ska 
helst kunna tippa 
upp skivorna 

B. Svensson 50000 kr feb -98 april -98 

Översyn och åtgärd av 
utsuget vid 
vertikalbandslipen 

Bättre 
utsugskapacitet och 
bättre utformade 

A. 
Andersson 

Budget 
sätts efter 

översyn 

feb -98 aug -98 

Exempel på handlingsplan. 

Om ni inte direkt ser hur ni ska lösa ett problem, kan det vara bra att planera in tid och 
resurser för att hitta en lösning. I vissa fall kan en åtgärd bestå av att se till att berörd personal 
känner till en viss risk eller ett beslut om att problemet kommer att undersökas noggrannare. 
Försök att ta ställning till alla anmärkningar. De anmärkningar som ni av ekonomiska eller 
andra skäl inte kan hantera det kommande året, kan ni anteckna separat så att de kommer med 
på nästa års handlingsplan. På så sätt glöms inte någon anmärkning bort. 

Att göra: 
• Gör ett antal kopior av "IK 4:3 Direkta åtgärder" och "IK 4:4 Handlingsplan". 
• Upprätta en handlingsplan för de åtgärder ni vill genomföra det närmaste året. Använd "IK 

4:4 Handlingsplan". 
• Upprätta en plan för de åtgärder som ska vidtas direkt. Använd "IK 4:3 Direkta åtgärder". 
• Sätt in dokumenten i intemkontrollpärmen under flik 4. 

7. Arbetsmiljöpolicy och mål 
(Avsnitt 2 i pärmen) 

Arbetsmiljöpolicy 
En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets inriktning på och ställningstagande till arbetsmiljön. 
Den ska upprättas av företagsledningen. En policy ska vara kort, lätt att förstå och gärna lätt 
att komma ihåg. Innehållet ska vara av strategisk och långsiktig karaktär. Konkreta mål för 
arbetsmiljön hör inte hemma här. 

Arbetsmiljömål 
Arbetsmiljömålen beskriver prakfiskt hur man ska uppnå sin arbetsmiljöpolicy. De ska vara 
långsiktiga och beskriva vad man vill uppnå de närmaste åren. Resultatet från skyddsronden 
ger bra underlag för att fastställa målen. 
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Ett mål ska vara: 
Tydligt och lätt att förstå. 
Tidsbegränsat (När ska målet vara uppnått?) 
Mätbart (Resultatet ska gå att påvisa.) 

Exempel på policy och mål 

Arbetsmiljöpollcy 
I vårt företag ska arbetsmiljöfrågor ha hög prioritet. Alla på företaget ska känna 
trygghet och trivas på sin arbetsplats. Alla ska erbjudas möjlighet till personlig 
utveckling. 

Vi ska inom företaget vara medvetna om att arbetet i vår verksamhet kan 
innebära arbetsmiljörisker. Dessa risker ska regelbundet kartläggas och 
förebyggas. Vid införande av ny teknik, nya arbetsmetoder och nya material ska 
på ett tidigt stadium särskild hänsyn tas till påverkan på arbetsmiljön. 

Alla på företaget ska bidra till att våra interna regler efterlevs och att de krav som 
myndigheter via föreskrifter, lagar och normer ställer på verksamheten följs. För 
att möjliggöra detta ska alla hållas informerade om gällande interna regler och 
krav. 

Arbetsmiljömål 
Följande målsättningar gäller för Företaget AB under tidsperioden 
1998-01-01 - 1998-12-31. 

• 1998-04-01 ska samtliga kapsågar vara försedda med skyddshuvar. 
• 1998-04-01 ska kompressorn i spikverkstaden vara inbyggd. 
• 1998-05-01 ska ventilationssystemet vara utvärderat och åtgärdat. 
• 1998-12-31 ska vi tillämpa ett internkontrollsystem som uppfyller gällande 

lagstiftning. 
• 1998-12-31 ska samtlig personal ha fått information om gällande rutiner i vårt 

internkontrollsystem. 

Att göra: 
• Kopiera "IK 2 Arbetsmiljöpolicy och mål'". 
• Formulera en kort arbetsmiljöpolicy. 
• Fastställ era arbetsmiljömål för det kommande året. 
• Sätt in dokumentet i er intemkontrollpärm under flik 2. 

8. Sjukfrånvaro och rehabilitering 
(Avsnitt 5 i pärmen) 

Svara på nedanstående frågor om sjukfrånvaro och rehabilitering. Skriv in uppgifterna i "IK 5 
Sjukfrånvaro och rehabilitering". 
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• Vem ansvarar för frågor som rör sjukfrånvaro och rehablitering? 
• Till vem ska man sjukanmäla sig? 
• Vem sköter kontakterna med försäkringskassan och utför rehabiliteringsutredningar? 
• Vem ska årligen sammanställa årets sjukfrånvaro? 

Att göra: 
• Kopiera "IK 5 Sjukfrånvaro och rehabilitering" och "IK 5:1 Sammanställning av frånvaro" 
• Fyll i de uppgifter som saknas i "IK 5 Sjukfrånvaro och rehabilitering". 
• Sammanställ årets frånvaro med "IK 5:1 Sammanställning av frånvaro" eller ta fram 

motsvarande uppgifter från ert lönesystem (totalt antal sjukfrånvarodagar under året). 
• Sätt in rutinen och sammanställningen under flik 5 i internkontrollpärmen. 

9. Arbetsskador, tillbud och olycksfall 
(Avsnitt 6 i pärmen) 

Gå igenom rutinen "IK 6 Arbetsskador, tillbud och olycksfall". Fastställ följande frågor och 
skriv in uppgifterna i rutinen. 

• Vem ansvarar för frågor som rör arbetsskador, tillbud och olycksfall? 
• Till vem på företaget ska man anmäla arbetsskada och olycksfall? 
• Till vem på företaget ska man anmäla tillbud? 
• Vem ska utreda arbetsskador, tillbud och olycksfall och se till att åtgärder vidtas? 
• Vem ska anmäla arbetsskador och olycksfall till försäkringskassan? 
• Vem ska årligen sammanställa årets sjukfrånvaro? 

Ett tillbud är en oförutsedd händelse som kunde ha lett till personskada, t ex om en skiva 
välter och en person är nära att få den över sig. Vid ett tillbud kan det uppstå materiella 
skador. Om det däremot uppstår en personskada är det att betrakta som ett olycksfall. I regel 
inträffar det då och då tillbud i en verksamhet utan att de uppmärksammas och åtgärdas. Vid 
varje tillbud och olycksfall är det viktigt att ifrågasätta om det är möjligt att förhindra att det 
inträffade upprepas. 

Att göra: 
• Kopiera "IK 6 Arbetsskador, tillbud och olycksfall" Gå igenom rutinen och fyll i namn och 

övriga uppgifter som saknas. 
• Kopiera "IK 6:2 Sammanställning av arbetsskador, tillbud och olycksfall". Sammanställ 

årets arbetsskador, tillbud och olycksfall. 
• Sätt in rutinen och sammanställningen i er intemkontrollpärm under flik 6. 
• Kopiera "IK 6:1 Tillbudsrapport" till varje arbetsplats. 
• Placera ut tillbudsrapportema på arbetsplatserna och sätt ett exemplar i er 

intemkontrollpärm under flik 6. 
• Informera personalen om hur tillbud och olycksfall ska följas upp. 
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10. Säkerhetsföreskrift 
(Avsnitt 7 i pärmen) 

En övergripande säkerhetsföreskrift ska styra vad man får och inte får göra på en arbetsplats. 
Arbetsgivaren är ansvarig för det som inträffar både under och efter arbetstid. Därför är det 
viktigt att även beskriva hur och om lokaler, maskiner mm får användas utanför ordinarie 
arbetstid. Det kan till exempel handla om att man inte får hantera maskiner helt ensam, vad 
som händer om man inte använder anvisad skyddsutrustning eller vem som är ansvarig om 
någon tar med anhöriga till arbetsplatsen. Säkerhetsföreskriften måste vara känd och 
efterlevas för att fylla någon funktion. Informera personalen och anslå säkerhetsföreskriften på 
anslagstavlor och dörrar. 

Att göra: 
• Kopiera " IK 7 Säkerhetsföreskrift". 
• Gå igenom föreskriften och anpassa den så att den passar ert företag. 
• Sätt in dokumentet i er intemkontrollpärm under flik 7. 
• Informera alla anställda om vad som gäller. 
• Anslå säkerhetsföreskriften på väl synliga platser i lokalerna. 

11. Introduktion 
(Avsnitt 8) 

I samband med nyanställningar är det viktigt att se till alt den nya personalen känner till 
företagets regler och rådande risker i arbetsmiljön. Introduktion är lika viktigt för fast personal 
som för tillfällig, t ex sommararbetare och praktikanter. Genom att följa en checklista riskerar 
ni inte att glömma viktiga punkter. Vid tillfälligt anställd personal är kanske inte alla punkter 
relevanta, men då hoppar ni bara vidare i listan. 

Gå igenom "IK 8 Introduktion". Svara på frågorna nedan och skriv in uppgifterna i rutinen. 

• Vem ansvarar för introduktion av nyanställd personal? 
• Vilken information behöver en nyanställd? 

Att göra: 
• Kopiera "IK 8 Introduktion" och fyll i de uppgifter som saknas. 
• Kopiera "IK 8:1 Checklista för introduktion". Anpassa punkterna efter ert företag. 
• Sätt in rutinen och checklistan i er intemkontrollpärm under flik 8. 

12. Lagar och föreskrifter 
(Avsnitt 9 i pärmen) 

Enligt föreskriften om internkontroll ska arbetsgivaren se till att de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten finns tillgängliga. Arbetsgivaren är även skyldig att känna till 
innehållet i dessa lagar och föreskrifter. Det finns en mängd föreskrifter som ställer krav på 
arbetsmiljön och det kan vara svårt att veta vilka som berör den egna verksamheten. 
Arbetarskyddsstyrelsen säljer branschanpassade regelpaket som innehåller de flesta regler 
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som gäller för en viss bransch. Paket för sågverk och träindustri kan beställas från: 
Publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna, tel: 08-730 97 00. 

Gå igenom "IK 9 Lagar och föreskrifter". Svara på följande frågor och skriv in uppgifterna i 
rutinen. 

• Vem ska se till att de lagar och föreskrifter som gäller för arbetsmiljön finns tillgängliga på 
företaget? 

• Vem ansvarar för att vara insatt i de lagar och föreskrifter som gäller för arbetsmiljön? 
• Var på arbetsplatsen ska lagar och föreskrifter förvaras så att de finns tillgängliga i 

arbetsmiljöarbetet? 

Att göra: 
• Kopiera "IK 9 Lagar och föreskrifter" och gå igenom rutinen. Fyll i namn och övriga 

uppgifter som saknas. 
• Sätt in rutinen i er internkontrollpärm under flik 9. 
• Undersök vilka lagar och föreskrifter som ni har tillgång tiil på företaget. 
• Beställ hem de lagar och föreskrifter ni saknar. 
• Gå igenom de lagar och föreskrifter som gäller för er verksamhet. 

13. Fördelning av arbetsuppgifter 
(Avsnitt 3 i pärmen) 

För att intemkontrollarbetet ska kunna fijngera praktiskt krävs det ofta att arbetsgivaren 
fördelar arbetsuppgifter i organisationen. Arbetsgivaren kan dock aldrig delegera sitt ansvar 
för arbetsmiljön, utan endast ansvaret för att olika arbetsuppgifter utförs. Fördelningen bör 
göras skriftligt och även omfatta information om befogenheter och resurser som krävs för att 
klara av arbetsuppgiften. 

Gå igenom "IK 3 Fördelning av arbetsuppgifter". Klargör vem som är huvudansvarig för 
arbetsmiljön och vem det är som utför det praktiska arbetet med arbetsmiljön. Gå igenom alla 
de rutiner ni fastställt tidigare och kontrollera vilka som fått ansvar att sköta olika 
arbetsuppgifter. För varje person ska ansvaret finnas nedskrivet. Använd gärna "IK 3:1 
Arbetsfördelning". 

Följande uppgifter fördelas ofta: 
• Årlig genomgång av intemkontrollpärmen och dess rutiner. 
• Ändring och tillägg av rutiner till internkontrollsystemet. 
• Genomförande av skyddsronder. 
• Upprättande av handlingsplaner. 
• Hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. 
• Utredning och rapportering av olycksfall och tillbud. 
• Tillsyn att gällande säkerhetsföreskrifter följs och att befintliga skydd och hjälpmedel 

används. 
• Vem som ska vara insatt i de lagar och regler som gäller för verksamheten. 
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Att göra: 
• Kopiera "IK 3 Fördelning av arbetsuppgifter" och fyll i de uppgifter som saknas. 
• Kopiera "IK 3:1 Arbetsfördelning" och fyl l i en blankett för varje person som fördelats 

arbetsuppgifter. 
• Sätt in dokumenten i er internkontrollpärm under flik 3. 

14. Förord 
(Avsnitt 1) 

Ett förord är till för att tala om för vilken verksamhet systemet gäller. En underskrift av 
arbetsgivaren visar att rutinerna är godkända och gällande. 

Att göra: 
• Kopiera "IK 1 Förord" och fyll i de uppgifter som saknas. 
• Sätt in dokumentet i er internkontrollpärm under flik 3. 

15. Dokumentstyrning och årlig genomgång av systemet 
(Avsnitt 10 i pärmen) 

För att internkontrollen ska fungera gäller det att skapa rutiner som är accepterade av 
personalen. De olika arbetsuppgifterna ska skötas och utföras regelbundet. Lagen om 
internkontroll kräver att man varje år följer upp hur internkontrollsystemet fungerar och att 
man gör de förändringar som behövs. 

Följande punkter kan vara till stöd vid genomgången: 
• Känner all personal till företagets arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål? 
• Utförs fördelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt? 
• Fungerar och stämmer rutinerna i internkontrollsystemet med verkligheten? 
• Finns det balans mellan uppgifter, befogenheter, resurser och kunskap? 
• Görs systematiska undersökningar av arbetsmiljön och riskbedömningar tillräckligt ofta? 
• Har följderna för arbetsmiljön beaktats vid ändringar i verksamheten, t ex vi inköp av ny 

utrustning? 
• Har ohälsa och risker för olycksfall och iillbud åtgärdats? 
• Har chefer och arbetsledare kunskap om aktuella arbetsmiljöregler? 
• Har de beslutade åtgärderna som finns i planerna för direkta åtgärder och i årets 

handlingsplan genomförts? 
• Har personalen tillräcklig kunskap och utbildning om de risker som fmns i verksamheten? 

För att hålla ordning på systemet och alla dokument är det bra att utse en systemansvarig. Det 
är denna person som ser till att ändringarna i systemet blir dokumenterade och kända i 
organisationen. Bestäm var det ska finnas intemkontrollpärmar, t ex i matsalen och hos olika 
personer. 

Dokumenthuvud 
På alla blanketter, checklistor och rutiner fmns det ett huvud, där man bland annat tyller i 
datum, utgåva och vem som upprättat respektive godkänt dokumentet. Genom att fylla i 
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uppgifterna kan man hålla reda på den senaste utgåvan, vilket med tiden blir viktigt eftersom 
arbetet hela tiden går framåt och dokumenten uppdateras. Den systemansvarige måste se till 
att inte gamla dokument finns kvar i de utplacerade pärmarna. 

Att göra: 
• Kopiera " IK 10 Dokumentstyrning och årlig genomgång av systemet" och fyl l i namn och 

de uppgifter som saknas. 
• Gå igenom alla dokument i er pärm och fyl l i samtliga dokumenthuvuden där uppgifter 

saknas. 
• Kopiera "IK 10:1 Deldokument i internkontrollsystemet" och kontrollera att listan över de 

dokument som ingår stämmer och fyll i de uppgifter som saknas. 
• Sätt in dokumenten i er internkontrollpärm under flik 10. 
• Kopiera hela intemkontrollpärmen och placera ut kopior på lämpliga ställen och hos 

personer som behöver en egen pärm. 

16. Personalinformation 

Nu har ni en pärm med ett antal rutiner för hur ni ska arbeta med internkontroll av 
arbetsmiljön. För att systemet ska ftingera ska all personal känna till huvuddragen i rutinerna 
och veta vem som ansvarar för vad. Samla alla till personalinformation. Sätt gärna upp 
handlingsplanen och planen för direkta åtgärder på anslagstavla eller annan lämplig plats. 

Följande punkter kan vara lämpliga att ta upp vid personalinformationen: 
• Arbetsmiljöpolicy och mål. 
• Arbetsfördelning, vem gör vad? 
• Rutiner för skyddsrond, handlingsplaner och personalmöten. 
• Rutiner för att hantera sjukfrånvaro och rehabilitering. 
• Rutiner för att hantera arbetsskador, tillbud och olycksfall. 
• Säkerhetsföreskrift 
• Introduktion 
• Resultatet från skyddsronden 

• Beslutade åtgärder, handlingsplanen och planen för direkta åtgärder. 

Att göra: 
• Sammankalla till personalinformation. 
• Ge en kort information om intemkontroUsystemet, resultatet av skyddsronden och 

beslutade åtgärder. 
• Sätt upp handlingsplanen och planen för direkta åtgärder på anslagstavla eller annan 

lämplig plats. 

17. Avslutning och fortsatt arbete enligt intemkontroUsystemet 

När alla steg och punkter är genomförda har ni grunden till ett intemkontrollsystem. Nu gäller 
det att genomföra de åtgärder ni beslutat, för att inte de insatser ni gjort hittills ska vara 
bortkastade. 
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Att göra: 
• Följ regelbundet upp att årets handlingsplan genomförs. Skapa en rutin för uppföljning, till 

exempel vid möten med ledningsgruppen. 
• Följ upp att planen för direkta åtgärder genomförs. 
• Avsätt tid för nästa skyddsrond. 
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D E L 3 

Rutiner, checklistor och blanketter 
- för kopiering och egna ändringar 
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Trätek 

F L I K 
O C H 

AVSNITT 
(IK) 

INNEHÅLL 

1 Förord 

2 Arbetsmiljöpolicy och mål 

3 Fördelning av arbetsuppgifter 

4 Skyddsrond och handlingsplaner 

5 Sjukfrånvaro och rehabilitering 

6 Arbetsskador, tillbud och olycksfall 

7 Säkerhetsföreskrift 

8 Introduktion 

9 Lagar och föreskrifter 

10 Dokumentstyrning och årlig genomgång av systemet 

Se separat 
pärm Dokumentation för skyddsronder 



Trätek 

Internkontroll 

Förord 

l pprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Förord ItgAva: Reg.nr: 

IK 1 
Sida: 

1(1) 

Internkontroll är en föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1996:6 Internkontroll) som 
beskriver hur man ska organisera arbetsmiljöarbetet. Lagen om internkontroll trädde i kraft den 1 
januari 1993. 

Internkontroll är ett sätt att organisera arbetsmiljöarbetet som kan beskrivas som en kvalitetssäkring 
av arbetsmiljön. 

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren men hela lagstiftningen bygger på ett samarbete 
mellan de anställda och arbetsgivaren. 

Denna pärm innehåller regelverket för internkontroll inom 
.-/nge förelagels namn 

VD.s underskri fl 



Trätek 

Internkontroll 

Arbetsmiljöpolicy och mål 

l pprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Arbetsmiljöpolicy och mål Itgåva: Reg-nr: 

I K 2 
Sida: 

1(1) 

Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljömål 

Följande målsättningar gäller för under tidsperioden 
Ange förelagels namn 

Ange lidsperiod 



Trätek 

Internkontroll 

Fördelning av arbetsuppgifter 

Upprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Fördelning av arbetsuppgifter Utgåva: Reg.nr: 

IK3 
Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att klargöra vem som ska sköta olika arbetsuppgifter som rör 
arbetsmiljön. 

Ansvar 

Namn 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. För att hantera det 

praktiskt har fördelat ut olika arbetsuppgifter enligt upprättad 
Namn 

arbetsfördelning. 

Utförande 

Arbetsfördelning 
All arbetsfördelning som rör arbetsmiljön ska vara skriftlig och klart ange vad som omfattas. 
Arbetsfördelning görs med blanketten "IK 3:1 Arbetsfördelning". 

Den som fördelas en arbetsuppgift ska ha: 
• kunskap om vad arbetsuppgiften innebär. 
• befogenheter att lösa problemen. 
• erfarenhet av den aktuella arbetsuppgiften. 

Om den ansvarige inte anser sig kunna hantera arbetsuppgiften ska den återlämnas skriftligen. 

Hänvisningar 
IK 3:1 Arbetsfördelning 



Trätek 

Arbetsfördelning — I K 3:1 Datum: Utgåva: 

Jag, , som formellt har ansvaret för följande arbetsuppgifter. 
Namn 

fördelar härmed dessa till I den mån befogenheterna inte 
Namn 

räcker t i l l , ska en arbetsuppgift återlämnas till mig skriftligt. Jag återtar då ansvaret för den aktuella 
arbetsuppgiften. 

Nedan anges de fördelade arbetsuppgifterna och förutsättningarna för dessa. 

Datum 

Underskrift av den som fördelar arbetsuppgifter Underskrift av den som tar emot arbetsuppgifter 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Fördelade arbetsuppgifter: 



Trätek 

Internkontroll 

Skyddsrond och handlingsplaner 

Upprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Skyddsrond och handlingsplaner l'tgåva: Reg.nr: 

I K 4 
Sida: 

1(2) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att säkerställa att eventuella risker och problem i arbetsmiljön 
upptäcks, åtgärdas och förebyggs. 

Ansvar 

Namn 

årets handlingsplan följs. 

Namn 

Namn 

ska upprätta handlingsplaner en gång per år och följa upp att 

ska utföra skyddsrond. 

ska kalla till personalmöte. 

U t f ö r a n d e 
Handlingsplaner 
Årligen under upprättas en handlingsplan av 

Ange månad 

Över de arbetsmiljöåtgärder som planeras för det kommande 
Namn 

året. Handlingsplanen upprättas i samråd med de anställda. 

För upprättande av handlingsplaner används "IK 4:4 Handlingsplan". Åtgärder som vidtas 
omedelbart, t ex i samband med en skyddsrond behöver ej tas upp i handlingsplanen. 

Skyddsrond 
Skyddsrond utförs av 

Namn Ange hur ofia l ex en gång per halvår 

Vid varje skyddsrond görs en översyn av alla arbetsplatser där personalen på respektive arbetsplats 

deltar. En arbetstagarrepresentant, nämligen , ska delta i hela 
Namn. I ex sky ddsombudel 

ronden. Vid respektive arbetsplats deltar berörd personal. 

Översynen av varje arbetsplats görs med stöd av " IK 4:1 Checklista för arbetsplatser", där även 
eventuella brister noteras. Dessutom gås "IK 4:2 Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor" 
igenom. 

Vid varje rond gås föregående skyddsronds protokoll igenom och det kontrolleras att brister har 
åtgärdats eller hanterats. Det kontrolleras även att gällande handlingsplan för budgetåret följs. 



iTrätek 
Sidan 2(2) 

Slutligen görs en genomgång av alla framkomna synpunkter. Checklistorna för respektive 
arbetsplats (IK 4:1) sammanställs med hjälp av "IK 4:5 Sammanställning av checklistor för 
arbetsplatser". 

• De åtgärder som ska utföras direkt förs över till "IK 4:3 Direkta åtgärder". 
• Vid behov kompletteras även årets handlingsplan (IK 4:4). 

Personalmöte 

ska kalla till personalmöte 
Namn Ange hur ofta t ex en gång per månad 

Vid personalmötet följs planen för direkta åtgärder upp (IK 4:3), liksom årets handlingsplan (IK 
4:4). 

Fyll på med ytterligare frågor som är lämpliga att regelbundet ta upp på personalmötena. 

Hänvisningar 
IK 4:1 Checklista för arbetsplats 
IK 4:2 Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor 
IK 4:3 Direkta åtgärder 
IK 4:4 Handlingsplan 
IK 4:5 Sammanställning av checklistor för arbetsplatser 



Trätek 

Checklista för arbetsplatser — I K 4:1 Datum: Utgåva: 

Företag: 

Datum: Utförd av: 

Arbetsplats: Operatör: . 

Arbetsmiljö och säkerhet 
OK Åtgärd Akut Kommentar 

1. Ingreppsskydd kring rörliga delar • • O 
2. Elsäkerhet (Arbetsbrytare, nödstopp, 

skydd mot återstart) • • O 
3. Säkerhet vid manövrering • • O 
4. Verktyg och varvtal • • o 
5. Märkning av reglage och dylikt • • o 
6. Buller • • o 
7. Klimat • • o 
8. Ventilation • • o 
9. Damm • • o 
10. Spånsprut • • o 
11. Risk för materialkast • • o 
12. Allmänbelysning • • o 
13. Punktbelysning • • o 
14. Städning och allmän ordning • • o 
15. Risk för att falla eller halka • • o 
16. Risk för ras • • o 
17. Tillräckligt utrymme kring arbetsplatsen • • o 
18. Hantering • • o 
19. Arbetsställningar • • o 
20. Lyfthjälpmedel • • o 
21. Personlig skyddsutrustning (Hörselskydd. 

skyddsglasögon, handskar, kläder mm) • • o 
22. Tillgång till hjälpmedel (Stödbord, 

påskjutare, klossavvisare mm) • • o 
23. Möjlighet att prata med arbetskamraterna • • o 
24. Stressfaktorer/arbetstakt • • o 
25. Beskriv eventuella tillbud/olycksfall som förekommit vid arbetsplatsen. 



Produktion och kvalitet 
OK Åtgärd Akut Kommentar 

29. Kvalitetsbrister vid arbetsplatsen • • O 
30. Kvalitetsbrister på inkommande 

material/detaljer • • O 
31. Kvalitetskontroll (Vad kontrolleras och hur?) • • O 
32. Maskinstömingar • • O 
33. Omställning (Hur lång tid tar det och finns 

det svårigheter?) • • O 
34. Service, underhåll och akuta reparationer • • O 
35. Verktyg (Behov och tillgång på 

arbetsplatsen?) • • O 
36. Ritningar, likar, mallar • • O 
37. Tillverkningsorder/styming av produktionen • • O 
38. Planering/akuta omläggningar (Hur ofta 

och vad är orsaken?) • • O 
39. Bemanning (Vem kan vad?) • • O 
40. Arbetsutrymme • • O 
41. Layout/produktionsflöde • • O 
42. Kapacitet/flaskhals • • O 
43. Materialhantering • • O 
44. Källor till irritation? 

45. Idéer till förbättringar? 



Trätek 

Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor — I K 4:2 Datum: Utgåva: 

Företag: 

Datum: Utförd av: 

Brand OK Åtgärd Akut Kommentar 

1. Utrymningsvägar och märkning • • O 
2, Släckningsutrustning • • O 
3. Larm (Utrustning och rutiner) • • O 

Första hjälpen 

4. Utrustning/underhåll • • O 
5. Kompetens i ABC (andning, blödning • • O 

och chock) 
6. Lista över närmaste anhöriga med • • O 

telefonnummer 

Kemikalier 

7. Instruktioner för hantering och användning • • O 
8. Register med faktablad från leverantör • • O 
9. Märkning på förvaringskärl • • O 
10. Förvaring (Ventilerat utrymme?) • • O 

Besiktningar 

11. Tryckkärl • • O 
12. Lyftanordningar • • o 
13. Hissar • • o 
14. Kompressorer • • o 
15. Portar • • o 

Medicinsk kontroll 

16. Finns det krav på läkarundersökningar? • • o 
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Trätek 

Sammanställning av checklistor Datum: Utgåva: 
för arbetsplatser — IK 4:5 Sidan:1(2) 

Datum: Arbetsplats: 

Utförd av: 

Blad: 

Arbetsmiljö och 
säkerhet Q. 

•4—< 

Nr: Fråga: 

£1 V> 
0) CD 

13 "O 

O (U 
t - -Q 

"i 2 
"flj 

ro »-I -^ ro_ 
Ingreppsskydd kring rörliga delar 

Elsäkerhet (arbetsbrytare, nödstopp, skydd 
mot återstart) 

Säkerhet vid manövrering 

Verktyg och varvtal 

Märkning av reglage och dylikt 

Buller 

Klimat 

Ventilation 

Damm 

10 Spånsprut 

11 Risk för materialkast/återkast 

12 Allmänbelysning 

13 Punktbelysning 

14 Städning och allmän ordning 

15 Risk för att falla eller halka 

16 Risk för ras 

17 Tillräckligt utrymme kring arbetsplatsen 

18 Hantering av material 

19 Arbetsställningar 

20 Lyfthjälpmedel 

21 Personlig skyddsutrustning (hörselskydd, 
skyddsglasögon, handskar, kläder mm) 

22 Tillgäng till hjälpmedel (stödbord, påskjutare, 
klossavvisare mm) 

23 Möjlighet att prata med arbetskamraterna 

24 Stressfaktorer/arbetstakt 

25 Har det förekommit tillbud/olycksfall vid 
arbetsplatsen? 



-Trätek 
Sammanställning av checklistor Datum: Utgåva: 
för arbetsplatser — IK 4:5 Sidan:2(2) 

Datum: Arbetsplats: 

Utförd av: 

Blad: 

Produktion och 
kvalitet 

Nr: Fråga: A
rb

et
sp

la
ts

: 
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26 Kvalitetsbrister vid arbetsplatsen 

27 
Kvalitetsbrister på inkommande 
material/detaljer 

28 Kvalitetskontroll (Vad kontrolleras och hur?) 

29 Maskinstörningar 

30 
Omställning (Hur lång tid tar det och finns det 
svårigheter?) 

31 Service, underhåll och akuta reparationer 

32 
Verktyg (Behov och tillgång på 
arbetspatsen?) 

33 Ritningar, likar, mallar 

34 Tillverkningsorder/styrning av produktionen 

35 
Planering/akuta omläggningar (Hur ofta och 
vad är orsaken?) 

36 Bemanning (Vem kan vad?) 

37 Utbildningsbehov 

38 Arbetsutrymme 

39 Layout/produktionsflöde 

40 Kapacitet/flaskhals 

41 Materialhantering 

42 Källor till irritation? 

43 Hantering av material 



Trätek 

Internkontroll 

Sjukfrånvaro och rehabilitering 

Upprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Sjukfrånvaro och rehabilitering litgåva: Reg.nr: 
I K 5 

Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att undvika att problem uppkommer till följd av sjukdom och 
frånvaro. 

Ansvar 

Namn 
ska hantera frågor som rör sjukfrånvaro och rehabilitering. 

Vid sjukdom ansvarar varje medarbetare för att anmäla frånvaron under första frånvarodagen. 

Utförande 
Dagl 
Den anställde sjukanmäler sig till 

Efter en vecka 

Ange vem anmälan ska göras Ull 

eller den anställde tar kontakt med varandra om det inte är 
Namn 

självklart att den anställde återkommer som planerat. Då informeras om: 
• att sjukintyg ska ordnas. 
• arbetssituationen. 
• det som händer på arbetsplatsen. 

Efter två veckor 

bibehåller kontakten med den anställde. 
Namn 

Efter fyra veckor 

Namn 
ska göra en rehabiliteringsutredning och planera ett program 

för återgång till arbete. Försäkringskassan samordnar. Rehabiliteringsutredning görs med 
försäkringskassans blankett "FKF 6636 Rehabiliteringsutredning". 

Namn 
ska även en gång per år sammanställa frånvaron. 

Sammanställningen görs med "IK 5:1 Sammanställning av frånvaro". 

Hänvisningar 
IK 5:1 Sammanställning av frånvaro 
FKF 6636 Försäkringskassans blankett "Rehabiliteringsutredning' 
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Trätek 

Internkontroll 

Arbetsskador, tillbud och olycksfall 

l'pprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Arbetsskador, tillbud och olycksfall Itgåva: Reg.nr: 

I K 6 
Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att säkerställa rapportering, uppföljning och åtgärdande av tillbud, 
arbetsskador och olycksfall. 

Ansvar 

ska hantera frågor rörande arbetsskador, tillbud och olycksfall. 
Namn: 

Utförande 

Alla anställda är skyldiga att omgående rapportera arbetsskada, tillbud och olycksfall till 

Även sådana händelser som inträffar vid arbete utanför 
Namn 

arbetsplatsen samt vid arbetsresor ska rapporteras. Tillbud anmäls med "IK 6:1 Tillbudsrapport". 

Rapporten ska lämnas till 
Namn 

Alla berörda är skyldiga att medverka vid utredningar och hjälpa till så att risker kan förebyggas. 

ska anmäla alla arbetsskador till försäkringskassan. Anmälan 
Namn 

till försäkringskassan görs med försäkringskassans blankett "Arbetsskadeanmälan, FKF 9210". 
Vid olycksfall som leder till allvarlig personskada ska även anmälan ske snarast till 
yrkesinspektionen. 

ska utreda och åtgärda arbetsskador, tillbud och olycksfall. 
Namn 
En gång per år ska sammanställa de arbetsskador, tillbud och 

Namn 

olycksfall som inträffat under året. Sammanställningen görs med "IK 6:2 Sammanställning av 
tillbud, arbetsskador och olycksfall". 

Hänvisningar 
IK6:1 Tillbudsrapport 
IK 6:2 Sammanställning av arbetsskador, tillbud och olycksfall 
FKF 9210 Försäkringskassans blankett "Arbetsskadeanmälan" 



Trätek 

Tillbudsrapport — I K 6:1 Datum: Utgåva: 

Namn: Datum: 

Datum och tidpunkt för tillbudet? 

Var inträffade tillbudet, på vilken arbetsplats? 

Beskriv arbetsmomentet i vilket tillbudet inträffade. 

Vad hände och vilka materiella skador uppstod? 

Vilka personskador och materiella skador kunde tillbudet ha lett till? 

Vad kan ha orsakat tillbudet? 

Hur kan ett liknande tillbud förebyggas? 

Beslutad åtgärd: 

Ansvarig för genomförande av åtgärden: 

Datum: 

När ska åtgärden vara genomförd: 

Godkänd: 
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Trätek 

Internkontroll 

Säkerhetsföreskrift 

I pprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Säkerhetsföreskrift litgäva: Reg.nr: 

I K 7 
Sida: 

1(1) 

Vid gäller följande regler: 
Ange förelagels namn 

Efter avslutat arbete vid en arbetsplats ska arbetsplatsen städas från spill och spån. 

Gångar och fria ytor ska hållas rena från spån och bark, pallar, truckar mm. 

Hörselskydd ska användas vid arbetsplatser 
Ange var regeln galler, l ex ulniärkla arhelsplalser eller alla 

i produktionen. 

Befintliga skydd på maskinerna ska användas och får ej sättas ur funktion. (Detta innebär t ex att 
skydd över klingor ska vara ordentligt nedsänkta så att klingan ej kan kommas åt under 
bearbetning.) 

Maskiner och utrustning får endast användas av personal som fått instruktioner om användning 
och säkerhet. 

Maskiner och utrustning far endast användas av personal anställd vid 
Ange förelagels namn 

och som har relevant utbildning och erfarenhet. 

Arbete utanför normal arbetstid får endast ske om en myndig person finns närvarande och kan 
larma vid en eventuell nödsituation. 

Minderårig får endast vistas inom företagets område i målsmans sällskap. 

Vid fel eller skada på maskin eller utrustning ska detta omgående rapporteras till arbetsledningen 
och vid fara ska maskinen märkas. 



Trätek 

Internkontroll 

Introduktion 

I pprätlad av: Godkänd av: Datum: Internkontroll 

Introduktion Itgåva: Reg.nr: 

1K8 
Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin ska säkerställa att introduktion ges vid nyanställning, tillfällig anställning och andra 
tillfällen då behov av introduktion fmns. 

Ansvar 

ska hantera frågor som rör introduktion. 
Namn 

Utförande 

Introduktionsprogram 

ska se till att den nyanställde får information enligt "IK 8:1 
Checklista för introduktion". Inom två månader från anställningens början görs en uppföljning med 
den nyanställde, för att säkerställa att alla punkter i listan är uppfyllda. 

Observera att introduktion i tillämpliga delar även ska ske för tillfälligt anställd personal. 

Hänvisningar 
IK 8:1 Checklista för introduktion 



Trätek 

Checklista för introduktion — I K 8:1 Datum: Utgåva: 

Den nyanställdes namn Namn på den som ansvarat för introduktionen 

Anställn ingsdatum 

Introduktionsprogram 
• Företagspresentation 
• Presentation av arbetskamrater 
• Rundvandring 
• Arbetstider och tidrapportering 
n Semester, ledighet mm. 
• Sjukanmälan 
• Lönesystem och utbetalningar 
• Anställningsavtal 
• Skattsedel 
• Försäkringar 
• Säkerhetsföreskrifter 
• Hantering av kemikalier 
• Larm och utrymningsvägar 
n Utbildning och genomgång av maskiner 

och utrustning 
• Friskvård och sociala aktiviteter 

• Presentation av fackliga ombud och 
skyddsombud 

• Facklig information 
• Kollektiv-Zlokalavtal 

Introduktionsprogrammet är genomfört: 

Datum 

Den anställdes underskrift Den ansvariges underskrift 



Trätek 

Internkontroll 

Lagar och föreskrifter 

I pprättad av: Gudkänd av: Datum: Internkontroll 

Lagar och föreskrifter l'tgåva: Reg.nr: 

I K 9 
Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att säkerställa att företaget är uppdaterat på de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Ansvar 

ska vara insatt i de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Namn 

Tillämpning 

ska kontinuerligt följa eventuella förändringar i 
Namn 

lagstiftningen och informera berörda. 

En uppsättning av gällande lagar och föreskrifter ska fmnas placerad 
.Inge placering 



Trätek 

Internkontroil 

Dokumentstyrning och årlig 
genomgång av systemet 

l pprättad av: Godkänd av: Datum: Internkontroil 

Dokumentstyrning och årlig 
genomgång av systemet 

l'tgäva: Reg.nr: 

IK 10 
Sida: 

1(1) 

Allmänt 
Denna rutin har upprättats för att styra och kontrollera de dokument som ingår i vårt 
internkontrollsystem och för att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande. 

Ansvar 

Namn 

Namn 

systemet fungerar tillfredsställande. Vid behov görs ändringar. 

Tillämpning 

Årlig genomgång av internkontrollsystemet 
Årlig genomgång av intemkontrollsystemet utförs av 

ska godkänna och underhålla alla dokument som hör till systemet. 

ska årligen gå igenom internkontrollsystemet och kontrollera att 

Namn 

Genomgången utförs Då kontrolleras att upprättade rutiner 
Ange när revisionen ska göras I ex i januari varje år 

och instruktioner fungerar tillfredsställande, att uppsatta arbetsmiljömål nås och att 
internkontrollsystemet är uppdaterat med tanke på gällande lagstiftning. 

Aktuella utgåvor av ingående dokument kan utläsas i "IK 10:1 Deldokument i 
intemkontrollsystemet". 

Hänvisningar 
IK 10:1 Deldokument i internkontrollsystemet 



Trätek 

Deldokument i internkontrollsystemet - I K 10:1 Datum: Utgåva: 

Reg.nr 
I K 

Dokumentnamn Utgåva Datum 

1 Förord 

2 Arbetsmiljöpolicy och mål 

3 Fördelning av arbetsuppgifter 
3:1 Arbetsfördelning 

4 Skyddsrond och handlingsplaner 
4:1 Cecklista för arbetsplats 

4:2 Checklista för allmänna arbetsmiljöfrågor 

4:3 Direkta åtgärder 

4:4 Handlingsplan 

4:5 Sammanställning av checklistor för arbetsplatser 

5 Sjukfrånvaro och rehabilitering 
5:1 Sammanställning av frånvaro 

6 Arbetsskador, tillbud och olycksfall 
6:1 Tillbudsrapport 

6:2 Sammanställning av arbetsskador, tillbud och olycksfall 

7 Säkerhetsföreskrift 

8 Introduktion 
8:1 Checklista för introduktion 

9 Lagar och föreskrifter 

10 Dokumentstyrning och årlig genomgång 
av systemet 

10:1 Deldokument i internkontrollsystemet 
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