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Dnr PE 2012/707

F ö r va l t n i n g s c h e f e n

Risk- och konsekvensutredning vid arbetsbrist
Bakgrund
Lunds universitet har den 3 oktober 2005 beslutat om Föreskrift om
konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamheten, Dnr I F1 4684/2005.
Enligt dessa föreskrifter ska en konsekvensbeskrivning vid
verksamhetsförändringar göras enligt, till föreskrifterna, bifogad mall. Det har visat
sig att bifogad mall inte är lämplig vid förhandlingar om arbetsbrist. Det är i dessa
fall särskilt viktigt att verksamheten fokuserar på de eventuella risker för ohälsa
och olycksfall som en neddragning kan leda till både för de/n som direkt berörs och
för kvarvarande anställda och medarbetare. Förslaget är att inför förhandling om
arbetsbrist så ska ansvarig för berörd verksamhet ta del av skriften Riskbedömning
inför ändringar i verksamheten samt använda sig av blankett ABC för
riskbedömning inför ändring i verksamheten, framtagna av Arbetsmiljöverket.
Förslaget har förhandlats enligt 11 § MBL den 16 november 2012.
Beslut
Universitetet beslutar att inför förhandlingar om arbetsbrist ska ansvarig för berörd
verksamhet ta del av skriften Riskbedömning inför ändringar i verksamheten samt
använda sig av blankett ABC för riskbedömning inför ändring i verksamheten,
framtagna av Arbetsmiljöverket. Inför förhandlingar om arbetsbrist ersätts således
den bifogade mallen till Föreskrift om konsekvensbeskrivning vid förändring av
verksamheten, Dnr IF1 4684/2005 av ovannämnda blankett.
Utvärdering av beslutet ska ske senast den 31 december 2014.
Detta beslut har fattats av undertecknad förvaltningschef efter föredragning av
arbetsrättsjurist Kristine Widlund. I handläggningen har även personalkonsult
Mona Hansson deltagit.

Susanne Kristensson
Kristine Widlund
(sektion Personal)

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon 046-222 47 86, vxl. 046-222 00 00
Fax 046-222 46 10, E-post Kristine.Widlund@pers.lu.se

2
Kopia
Samtliga fakulteter
Samtliga sektioner
USV genom Anita Nilsson
Förvaltningschefens sekreterare
Regelverket

A B C

för riskbedömning inför ändring
i verksamheten

A Precisera den planerade ändringen
Vad består ändringarna av?
Var ska ändringarna genomföras?
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

B Gör riskbedömningen
Vilka risker innebär ändringarna?
Är riskerna allvarliga eller inte?

C Åtgärda
Vilka åtgärder ska genomföras?
När ska åtgärderna vara genomförda?
Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Tänk på att
• Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ges möjlighet
		 att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs.
• Om kompetens saknas inom den egna verksamheten för att göra risk		 bedömning och ta fram handlingsplan ska företagshälsovården eller
		 motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas.

Fler exemplar av denna
trycksak beställs från
Arbetsmiljöverkets
publikationsservice
112 79 Stockholm
Telefon: 08-730 97 00
Fax: 08-735 85 55
E-post: publikationsservice@av.se
www.av.se
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Tryck: AB Danagårds Grafiska 2010

Best nr ADI 575

Riskbedömning inför
ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser
ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten
Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå
tillväga för att uppfylla sitt ansvar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren arbetar förebyggande,
något som ger ökad hälsa och säkerhet och spar pengar i organisationen. Att ta
reda på vilka arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan innebära är lönsamt genom att riskerna kan åtgärdas i tid.
Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 			
arbetsmiljöarbete:
”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva 		
åtgärdas”.
8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.
De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalför-			
ändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisations-		
förändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.
Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande 		
verksamheten.
Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de 		
eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och
avse tiden efter genomförd förändring.
Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön 		
vägs in vid riskbedömningen.

Gör så här
A Precisera den planerade ändringen

B Gör riskbedömningen

C Åtgärda

A Precisera den planerade ändringen
Ni måste precisera den eller de ändringar som planeras innan det går att göra
en riskbedömning:
1.

Vad består ändringarna av?
Exempel
• Personalneddragning

•  Nybyggnation/lokalbyten

• Produktionsförändring

•  Ändringar i befintliga lokaler

• Förändrade arbetstider

•  Förändrad arbetsutrustning –
maskiner, fordon, redskap m.m.

• Utökat arbetsinnehåll
• Nya arbetslag/
		 gruppsammansättningar

•  Nya kemiska produkter
•  Ny ventilation

• Ändrade arbetsuppgifter

2.

Var ska ändringarna genomföras?
Exempel
Avdelning 32

3.

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?
Exempel
Fem arbetstagare på dagen och två på natten samt fyra arbetsledare.

Skriv ner ändringarna, var de ska genomföras och vilka som berörs.

B Gör riskbedömningen
När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för
ohälsa och olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare.
Bedömningen kan behöva göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta
såväl fysiska som sociala och psykologiska risker.

Nedan ges exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och 		
olycksfall.
• Stor arbetsmängd

• Dåligt anpassade arbetslokaler

• Tidspress

• Ensidigt upprepat arbete

• Svåra/komplicerade arbetsuppgifter

• Ändrad arbetsutrustning

• Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande • Buller/vibrationer
• Otydlig organisation

•  Blöta skräpiga golv

• Brister i samarbetet

• Hård vind

• Ensamarbete

• Passerande trafik

• Våld och hot

•  

• Otydliga arbetsuppgifter

•  

• Arbete från höjd

•  

• Hantering av farliga ämnen

•  

Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om
dessa kan leda till risker för ohälsa eller olycksfall. Bedöm också om riskerna är
allvarliga eller inte allvarliga.
Skriv ner riskerna.

C Åtgärda
Åtgärda de risker som kommit fram. De åtgärder som inte vidtas
omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som anger:
• Vilka åtgärder som ska genomföras
• När åtgärderna ska vara genomförda
• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs
Kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses.

