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AFA:s arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och de fackliga organisationerna samverkar med försäkringsbolaget AFA och satsar 190 miljoner kronor i ett brett program med arbetsnamn ”Arbetsmiljö och hälsa för 2000talet”.

Vad ska göras?
Programmet innebär ett omfattande arbete för att förebygga och åtgärda
ohälsan på kommunala och landstingskommunala arbetsplatser. Bakgrunden
till programmet är den stora ökningen av arbetsskador och sjukfrånvaro på
landets arbetsplatser. AFA är en av de största anslagsgivarna i landet när det
gäller forskning om prevention och rehabilitering. AFA har också en omfattande kunskap om orsakerna till arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Med hjälp av AFA-programmet kan nu denna kunskap omsättas i praktiken. Syftet är att tillsammans med kommuner och landsting skapa ett nytt
sätt att tänka, förhålla sig till och agera som gör att nya problem förebyggs
och hanteras tidigt med det långsiktiga målet att inom tio år halvera antalet
långtidssjukskrivningar.

Programinnehåll
Programmet innehåller dels en arbetsmiljömetodik, dels satsningar på information, utbildning, databaser för sjukstatistik, samt utveckling av en informationsplats på Internet där man ska kunna följa programmets utveckling
i organisationerna. Via Internetplatsen ska man också sprida ny kunskap
inom områdena arbetsliv, hälsa och rehabilitering.
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Arbetsmiljömetodiken
Den del av programmet som erbjuds kommuner och landsting specifikt är en
arbetsmiljömetodik. Metodiken är utvecklad av forskare vid Karolinska Institutet och ska leda till att arbetsplatser ges möjlighet att förebygga risker i arbetsmiljön och se till att åtgärder genomförs. Den ska fungera som ett redskap för att på ett mer strukturerat och genomgripande sätt arbeta med det
systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt.
Metodiken bygger på att arbetsmiljöarbetet ska vara ledarlett, ses som en del
av verksamheten, se till helheten och utgå från det nuläge som organisationen befinner sig i. Företagshälsovård och försäkringskassa är viktiga samarbetspartners som också kommer att delta aktivt i programmet. Programmet
kommer också att utvärderas kontinuerligt.
AFA-pengarna kommer främst att omsättas i personella resurser i arbetsmiljömetodiken samt för de övriga aktiviteter som ingår i programmet. AFA
stödjer kommunerna personellt med konsulthjälp under ett år. I kommunen
ska en grupp resurspersoner utses vilket är en förutsättning för deltagande.
De utgör tillsammans med AFA-konsulterna ett lokalt stödteam. Teamet tar
sig sedan an arbetet att skapa förutsättningar att arbeta med metoden. Det är
det lokala teamet och kommunens ledare som tillsammans ska genomföra
metodiken med stöd från AFA. Tanken är att AFA och kommunen efter ca ett
år ska ha ”arbetsmiljöutrustat” en grupp som på egen hand ska kunna fortsätta att utveckla arbetsmiljöarbetet då AFA drar sig tillbaka.

Hur gör man om man vill delta?
Intresset från landets kommuner är redan stort och vi har i dagsläget informerat och fört dialog med ca 80 kommuner. Fem kommuner; Örnsköldsvik,
Botkyrka, Nyköping, Oxelösund och Åre är beviljade att delta och har kommit igång på olika sätt. Ytterligare ett 20-tal kommuner är mycket intresserade. Vi kan idag inte exakt säga i vilken takt kommuner kommer att beredas
plats. Programmet är dock långsiktigt och vi arbetar för att alla som är intresserade på sikt ska kunna delta.
Genom nätverksträffar, seminarier, konferenser och Internetplatsen kommer
bl a kunskaper och erfarenheter från programmet att spridas. Internetplatsen
lanseras under november 2002.
För ytterligare upplysningar kontakta projektledare Ylva Nordling Kroon
Arbetsgivarpolitiska sektionen, Svenska Kommunförbundet, tfn 08-452 75 58
ylva.nordling-kroon@svkom.se
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