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Handbok för medarbetare 



  Dokumentdatum  

Bygger på tjänstekatalogen avseende upphandlad arbetsplatsservice 

 för kontor med Mellan Servicepaketet 

2017-03-17 

 

Version 1.5 

 2(22) 

 
 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 

 

Arbetsplatsservice - Instruktion för medarbetare på ett 
kontor med Mellan servicepaketet 

 
Denna instruktion gäller för medelstora kontor som omfattas av avtalet med Coor Service 

Management.  

 

På ett kontor med Mellan servicepaketet har arbetsplatsservice (Coor) ingen fast placerad 

personal på plats, utan servicen sköts genom att arbetsplatsservice (Coor) med 

underleverantörer regelbundet besöker kontoret.  

 

På alla typer av kontor sköts en del av servicen av medarbetarna själva. Detta dokument 

syftar till att tydliggöra vad arbetsplatsservice (Coor) levererar respektive vad medarbetarna 

själva måste hantera på ett kontor med Mellan servicepaketet inom de tjänsteområden som 

avtalet med arbetsplatsservice (Coor) omfattar.  

 

Det är upp till varje lokal kontaktperson och kontor  att avgöra hur man vill lösa de 

uppgifter som medarbetarna tillsammans ansvarar för. Om man väljer att låta ansvaret för 

enskilda uppgifter alternera enligt schema eller om man utser någon/några med mera fast 

ansvar avgörs alltså  genom den lokala kontaktpersonen. 

 

Mer utförlig beskrivning av tjänsterna finns i tjänstekatalogen som finns på intranätet. 

Benämningen Brukare i tjänstekatalogen motsvaras av Medarbetare i denna 

handbok. 

 

Arbetsplatssupport – serviceportal för frågor och beställningar 

Beställningar och felanmälningar avseende arbetsplatsservice görs via Coor:s serviceportal 

Arbetsplatssupport som nås via telefon och internet.  Se länk och telefonnummer nedan: 

 

010-558 05 00               Arbetsplatssupport Coor 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/arbetsplatssupport-och-fastigheter/ 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Arbetsplatsservice/Arbetsplatssupport/
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För att lägga in anmälningar eller beställningar avseende din arbetsplats, väljer du aktuell 

ort och adress under ”Siteväljare” i övre högra hörnet på förstasidan. 

I Arbetsplatssupportens uppgifter ingår att: 

 ta emot och behandla anmälningar och beställningar 

 återkoppla till anmälaren om åtgärd och beräknad tid för att avhjälpa felet eller ge 

besked om när tjänsten eller varan levereras 

 återkoppla när felet är avhjälpt och bekräfta att problemet är löst enligt önskemål 

Vid felanmälningar efterfrågas EF-nr för att återkoppling ska kunna ske till rätt individ 

oberoende av namn. Felanmälningar debiteras aldrig brukaren.  

Beställningar av material eller tjänster utöver det standardutbud som finansieras via HRal 

– HR arbetsmiljö och lokaler, betalas av beställarens verksamhet. Vid dessa beställningar 

efterfrågar Arbetsplatssupport (Coor)  så kallat EF-nr för att fakturorna ska styras rätt i 

organisationen.  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Lokalvård 

2. Post och skanning 

3. Kontorsmaterial 

4. Reception, besöks- och leveransmottagning 

5. Försörjning med förfriskningar 

6. Avfall 

7. Mötes- och arrangemangservice 

8. Inomhusmiljö och utvändig utrustning 

9. Teknik för arbetsplatsen 

10. Säkerhet 

-lås och passagesystem 

-larm 

-brandskydd 

11. Lokalplanering, flyttar och koordinering av tjänster 

12. Hyresgästrepresentant  

13. Fastighetskötsel 

14. Fordon och parkering 

15. Start- och stoppkit 

16. Servicedesk 

17. Information arbetsmiljö- och lokalfrågor 

  



  Dokumentdatum  

Bygger på tjänstekatalogen avseende upphandlad arbetsplatsservice 

 för kontor med Mellan Servicepaketet 

2017-03-17 

 

Version 1.5 

 5(22) 

 
 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 

 

1. Lokalvård  

Coor ansvarar för att: 

 Fem gånger per vecka städa toaletter, kök, pentryn, pausrum och matsal. 

 Tömma avfallspapperskorgar vid behov. 

 Städa arbetsrum och övriga kontorsytor så att dessa håller avtalad nivå en gång per 

vecka. 

 Plocka i och ur diskmaskiner i samband med städtillfälle – Coor diskar och tömmer 

diskmaskiner. 

 Rengöra mikrovågsugnar invändigt 2ggr/månad. 

 Rengöra kylskåp invändigt och avfrosta frys en gång per år. 

 Tillhandahålla, byta och tvätta entrémattor var 3:e vecka okt-mars samt var 6:e 

vecka april-sept. 

 Storstädning och/eller golvvård vid behov. 

 Fönsterputsning utvändigt en gång per år. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Skölja av sin disk och plocka i och ur om diskmaskin finns. 

 Göra rent microvågsugn om det stänkt så att det är fräscht när nästa person 

kommer. 
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2. Post och skanning  

Coor ansvarar för att: 

 Ingående och utgående post levereras/hämtas till kontoret på överenskommentid. 

 Vara stöd till brukarna i deras posthantering för att medarbetarna själva ska kunna 

sköta sin post. 

 Vara via Arbetsplatssupport behjälpliga i frågor som rör brev och pakettjänster. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Hämta och lämna posten i lådan som Gula Posten transporterar. 

 Hämta sin egen post eller sortera och dela ut ingående post. 

 Identifiera post som ska skickas till diariet och skicka denna vidare till angiven 

postadress i Borlänge (alternativt regionen), särkilda ärendehanteringskuvert finns 

för detta ändamål. 

 Frankera utgående post i frankeringsmaskin. 

 Beställa vid behov frimärken via Coor:s Arbetsplatssupport, instruktion finns på 

portalen inklusive kundnummer att hänvisa till. 

 Beställa påfyllning av porto till frankeringsmaskin via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Beställa Trafikverks-kuvert (med eller utan streckkoder) via Coor:s 

Arbetsplatssupport, instruktion finns på portalen.  

 Ta emot, kvittera och distribuera ingående värdeförsändelser och paket. 

 Emballera och adressera utgående paket, ta fram frakthandlingar  (stöd kan fås via 

Coors arbetsplatssupport). 

 Beställa material för paketering via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Kontakta budfirma när det behövs. 

  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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3. Kontorsmaterial 

Coor ansvarar för att: 

 Anskaffa kontorsmaterial av standardsortimentet (vad som ingår i 

standardsortimentet framgår av Arbetsplatssupport och oftast också av uppsatt lista 

i anslutning till förråd för kontorsmaterial. 

 Beställa papper till skrivare vid ett tillfälle per månad, i övrigt är det brukarnas 

ansvar att beställa papper om risk finns att det tar slut innan Coors nästa beställning 

är gjord.  Detta görs då via Coors serviceportal för aktuell adress. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Beställa själva eventuellt kontorsmaterial utöver standardsortiment via Coor:s 

Arbetsplatssupport. Obs! Detta material betalas av användarens kostnadsställe och 

aktuellt EF-nr måste uppges vid beställningen. 

 Placera ut levererat kopieringspapper vid behov. 

  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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4. Reception, besöks- och leveransmottagning 

Det finns inte någon bemannad reception på ett kontor med Mellan servicepaketet.  

 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Medarbetarna på kontoret tar själva emot besökare.  

 Medarbetarna hanterar själva eventuella tidsskrifter, utställnings- och 

informationsmaterial, behov diskuteras med respektive verksamhetsområde. 
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5. Försörjning med förfriskningar 

OBS! Vattenautomater tillhandahålls inte i Trafikverket då Sverige har mycket hög och 

bra vattenkvalitet.   

 

Coor ansvarar för att: 

 Tillhandahålla kaffeautomater och service av dessa. 

 Beställa  kaffe, te, socker, mjölk  och andra tillbehör. Not: Om något saknas skickas 

felanmälan via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Fylla på kaffe i kaffemaskiner och se till att te liksom tillbehör i form av socker och 

mjölk finns framme. 

 Tillhandahålla bestick, glas och porslin till pentry. 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Anmäla ev behov av glas och porslin via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Felanmäla kaffeautomater till Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Beställa själva eventuell förtäring och fika till möten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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6. Avfall 

Coor ansvarar för att: 

 Tillhandahålla och utplacera avfallskärl för sortering och återvinning i den 

omfattning som kommunens återvinningsanläggningar hanterar. Omfattar bland 

annat toners och miljöfarligt avfall såsom batterier och lysrör. 

 Hämta och tömma avfalls- och återvinningskärl på kontoret, frekvens motsvarande 

behovet. 

 Transportera bort och tömma avfall på deponi/återvinningsanläggning. 

 Beställa avfallscontainrar vid behov. 

 Säkerställa att grovavfall hämtas efter avrop. 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Sortera avfall (inkl toners) och återvinningsmaterial i därför avsedda behållare på 

kontoret. 

 Hantera och destruera eventuellt sekretessmaterial. 

 Anmäla behov av hämtning av grovavfall via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 

 

 

 

 

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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7. Mötes- och arrangemangservice   

Coor ansvarar för att: 

 Se till att möteslokaler är utrustade enligt Trafikverkets standard, så att möten kan 

genomföras enligt gällande mötes- och resepolicy. 

 Sköta inköp, tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll och service av teknisk 

utrustning i möteslokaler. 

 Utplacera och driftsätta teknisk utrustning. 

 Se till att användarinformation finns lättillgängligt för medarbetarna. 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Iordningsställa lokal inför och efter möten med möbler och utrustning (AV-teknik, 

utrustning för Skype-möten, sladdar m m). 

 Eventuell förbrukningsmaterial beställs till mötesrum såsom block och pennor osv. 

 Anmäla inköpsbehov av utrustning till Coor:s Arbetsplatssupport 

 Felanmäla utrustningen till IT-användarstöd 010-125 10 10. 

 Medarbetarna anskaffar själva eventuell förtäring till möten.  

 

 

 

 

 

 

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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8.  Inomhusmiljö och utvändig utrustning 

Coor ansvarar för att: 

 Kartlägga behov, planera möblering och beställa möbler och annan inredning. 

 Avveckla överblivna och uttjänta möbler . 

 Beställa påfyllning av förbandslådor via Coor:s Arbetsplatssupport och sortera in 

leveranser i lådorna (Not: avser standardtavlor med plåster och förband, 

värktabletter ingår inte!). 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Sköta eventuella växter själva. 

 Anmäla behov av möbler och annan inredning via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Placera ut beställda möbler i de fall inte detta ingår i leveransen samt säkerställa att 

montering och upphängning utförs då det behövs.  

 Anmäla behov av avveckling av uttjänta möbler via Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Sköta inredning efter säsong, till exempel ställa fram och plocka bort 

adventsljusstakar och julgranar.  

 Byta pappersöverdrag efter användning av vilsäng. 

 

 

  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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9. Teknik för arbetsplatsen  

Coor ansvarar för att: 

 Tillhandahålla kontorsmaskiner exkl skrivare - till exempel skärmaskiner, 

lamineringsmaskiner, elektriska häftmaskiner m m. Coor anskaffar även 

förbrukningsvaror samt svarar för enklare service för dessa maskiner. 

 Distribuera användainformation gällande skrivare/fax/ 

multifunktionsmaskiner/kopieringsmaskiner 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Själva sköta enklare teknisk support som t ex packa upp och koppla in datorer och 

skärmar 

 Utbytta/överblivna datorer och mobiltelefoner, samt tillbehör, ska återlämnas 

till IT enligt rutiner på intranätet. När du beställt varor i ”Berit” glöm ej att 

statusförändra vid leverans.  

Länk: http://trv0827/Default.aspx?pageID=66661563-44ec-cccc-6699-

f666c6c65fff 

 Anmäla behov av kontorsmaskin till Coor:s Arbetsplatssupport 

 Beställa förbrukningsmaterial till kontorsmaskiner via Coor:s Arbetsplatssupport 

och byter när det behövs 

 Beställa toners via BerIT  http://trv0827/ 

 Byta tonerkassett vid behov 

 Lösa papperstrassel och vid behov av service eller felanmälan kontaktas 

användarstöd IT på : 010-125 10 10 

 För övriga it frågor se länk till intranätet nedan. 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/It-och-telefoni/IT-stod/ 

 

http://trv0827/Default.aspx?pageID=66661563-44ec-cccc-6699-f666c6c65fff
http://trv0827/Default.aspx?pageID=66661563-44ec-cccc-6699-f666c6c65fff
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
http://trv0827/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/It-och-telefoni/IT-stod/
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10. Säkerhet 

Larm och passagesystem 

Coor ansvarar för att: 

 Vara kontaktperson gentemot leverantören/serviceansvarig av 

inpasseringssystemet, påkalla service och felavhjälpning vid behov. 

 Ansvara i förekommande fall för nyckelhantering (förteckning, utdelning, 

kvittenser) och låssystem. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Anmäla behov av passerkort/taggar och eventuella nycklar via Coor:s 

Arbetsplatssupport och ansvara för att dessa vid anställningsupphörande blir 

återlämnade. 

 Hantera beställningar av eventuella ändringar av larmtider och andra funktioner i 

passagesystem. 

 Bära ID-kort synligt och se till att inte släppa in obehöriga. 

 

Larm 

Coor ansvarar för att: 

 Ta emot larm, uttryckning och återställning larmanläggning. 

 Åtgärda enligt åtgärdsinstruktioner vid larm och rapportering till angivna centrala 

kontaktpersoner inom Trafikverket (not: på kontor med Mellan servicepaketet, 

rycker väktare ut på alla larm dygnet runt, medarbetarna har inget ansvar för 

larmhantering). 

 Säkerställa att akuta skador på egendom åtgärdas. 

 Tillhandhålla rapporter och följa upp incidenter. 

 

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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Medarbetarna ansvarar för att: 

 Slå av larm på morgonen och sätta på larm på kvällen. 

 Vid felindikering från larmsystemet kontaktas larminstallatör/sericeansvarig via 

markerat journummer. 

På mediumkontor rycker väktare ut på alla larm dygnet runt och vidtar nödvändiga 

åtgärder enligt ovan. Medarbetare på mediumkontor har alltså ingen uppgift i samband 

med larm och ska aldrig behöva kontakta någon. De har heller inte ansvar för eller 

möjlighet att återkalla larm för att stoppa utryckning. Detta för att minimera risken för att 

larm återkallas vid en allvarligt incident och för att den enskilde medarbetaren inte ska 

behöva ta ansvar för att bedöma allvaret vid ett larm. Sammantaget ger detta sätt en högre 

säkerhetsnivå i kontorslokalerna.  

Brandskydd   

Coor ansvarar för att: 

 Planera kontorets systematiska brandskyddsarbete (SBA). 

 Genomföra brandskyddsronder och åtgärda enligt noterade behov vid dessa ronder. 

 Tillhandahålla och sköta service av lös brandskyddsutrustning. 

 Ta fram nödutrymningsplaner, placera ut och uppdatera dessa. 

 Se till att framkomliga utrymningsvägar finns. 

 Genomföra utrymningsövningar. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Utrymningsvägar  inte blockeras. 

 Ta del av tillhandahållet utbildningsmaterial inom området och för att skaffa sig 

kunskap om tillgängliga utrymningsvägar. 

 Hantera eventuellt batteribyte i brandvarnare. 
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11. Lokalplanering, flyttar och koordinering av 

tjänster  

Coor ansvarar för att: 

 Löpande se över lokalanvändning och ge förslag på optimering av ytanvändning. 

 Hantera åtgärder till följd av anmälda förändringar avseende arbetsplatsbehov 

påbörjade/avslutade anställningar och omflyttningar. Planering och genomförande 

av flyttar. 

 Tillhandahålla flyttlådor, adresslappar och flyttinstruktioner. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Anmäla förändrade behov av arbetsplatstilldelningar på grund av 

påbörjade/avslutade anställningar eller omflyttningar via Arbetsplatssupport Not. 

här anges även behov av flytthjälp och flyttstädning. 

 Anmäla behov av flyttlådor och adresslappar till Coor:s Arbetsplatssupport. 

 Anmäla till Kundtjänst att omflyttning skett, viktigt för uppdatering av bland annat 

telefonkatalog och Outlook.  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/It-och-telefoni/Telefoni
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12. Hyresgästrepresentant  

Coor ansvarar för att: 

 Verka i Trafikverkets ställe där Trafikverket är hyresgäst och t ex delta i 

hyresgästmöten. 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Anmäla behov av fastighetsskötsel eller problem med fastigheten till Coor:s 

Arbetsplatssupport. 

  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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13. Fastighetsskötsel  

Coor ansvarar för att: 

 Ta emot och åtgärda smärre fel och brister i lokalen (till exempel byte av glödlampor 

och lysrör). 

 Beställa åtgärder avseende rapporterade fel som kommit in till Arbetsplatssupport  

 Utföra inre och yttre fastighetsskötsel enligt hyreskontraktets gränsdragningslista 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 Anmäla eventuella fel och brister i lokalen samt behov av inre och yttre 

fastighetsskötsel till Coor:s Arbetsplatssupport 

  

https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
https://portal.coor.com/sv/Trafikverket/goteborg-kruthusgatan-17/
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14. Fordon och parkering  

Coor ansvarar för att: 

 Arbetsplatsserivce (Coor) har inget ansvar för verksamhetsbil eller cyklar på små 

och medelstora kontor.  

 

 

Medarbetare ansvarar för att:  

Boka hyrbil via Hertz enligt gällande instruktioner på Intranätet om inte verksamhetsbil 

eller annat Trafikverksfordon finns att tillgå. 

 Sköta administration för utlåning av cyklar(hanterar även nycklar och hjälmar) 

Om verksamhetsbil finns: 

 Bilnycklar, bensinkort, bensinkvitton och körjournaler. 

 Sköta tvätt och enklare bilvård, till exempel fylla på spolarvätska och kontrollera 

lufttryck. 

 Transportera bilar till besiktning, däckbyte och service samt sköter bokning av tider 

för detta. 

 Anmäla skador från olyckor, skadegörelse och inbrott till försäkringsbolag och polis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranat.trafikverket.local/stod-och-verktyg/moten-och-resor/resor/hyrbil/


  Dokumentdatum  

Bygger på tjänstekatalogen avseende upphandlad arbetsplatsservice 

 för kontor med Mellan Servicepaketet 

2017-03-17 

 

Version 1.5 

 20(22) 

 
 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 

 

15. Start- och stoppkit  

(Gäller endast på adresser där tjänsten finns tillgänglig, se intranätet eller serviceportalen) 

 

Coor ansvarar för att: 

 Upprätta och upprätthålla digitalt beställningsformulär via kundportal  

 Motta och hantera beställningar vid start av ny medarbetare/konsult och ansvara för 

den samlade leveransen av start och stoppkit 

 

Medarbetare ansvarar för att: 

 Lägga in beställning i god tid 
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16. Servicedesk 

Coor ansvarar för att: 

 Tillhandahålla en central/samlad ingång för ärenden 

 Tillhandahålla en lokal kundportalsida för respektive adress med information om 

serviceleveransen lokalt.  

 Ombesörja uppdatering och tillhandahållande av kontorshandböcker och 

brukarhandböcker på kundportalsidor 

 Ombesörja mottagning av anmälningar, klassificering av problem samt sätta igång 

rätt åtgärd för att avhjälpa problemet 

 Ombesörja tilläggsbeställningar med anknytning till de tjänster som erbjuds samt 

svara på frågor kring leverantörens tjänster 

 Mottagning av reklamationer via servicedesk och rapportering av avvikelser till 

tredje part. Reklamationer och rapporterade avvikelser ska dokumenteras 

 Motta och hantera beställningar vid start av ny medarbetare/konsult och ansvara för 

den samlade leveransen av start och stoppkit 

 
Medarbetare ansvarar för att: 
 

 Felamäla och beställa via serviceportalen 
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17. Information Arbetsmiljö och lokalfrågor 

Arbetsmiljöarbetet i Trafikverket bedrivs i samverkan (regleras i Trafikverkets 

affärsverksavtal, bilaga 5). CSG, Trafikverkets centrala samverkansgrupp, har utsett två 

typer av beredningsgrupper för att hantera arbetsmiljöfrågorna:  

 

o CBAM, den centrala beredningsgruppen för arbetsmiljöfrågor, som har det primära 

samverkansansvaret att bereda arbetsmiljöfrågor av verksövergripande och 

strukturell karaktär (policy, mål och riktlinjer)  

 

o RBAM, regionala beredningsgrupper för arbetsmiljöfrågor, som har uppdraget att 

på ett praktiskt sätt hantera det fysiska arbetsmiljöarbetet ute i regionerna 

 

RBAM hanterar bara sådana gemensamma fysiska arbetsmiljöfrågor som berör mer än en 

central funktion eller ett verksamhetsområde. Frågor som endast berör ett enskilt VO/CF, 

hanteras i respektive linjeorganisations samverkansgrupp eller dess utskott.  

 

 

Chefens roll i arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöansvaret för individ och grupp ligger alltid främst i linjen hos respektive 

personalansvarig chef. Det innebär att personalansvarig chef ansvarar för psykosocial 

arbetsmiljö, anpassad fysisk arbetsmiljö (specifik för individ eller grupp) samt 

rehabiliteringsfrågor. Det är också chefens uppgift att till exempel bedöma vilka 

medarbetare som, utifrån yrkesmässiga och/eller personliga skäl, har behov av en särskilt 

anpassad arbetsplats.  

 

 

 


