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Generaldirektören

Håkan Olsson, 010-730 94 55
arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Redovisning av de åtgärder myndigheten vidtagit med
anledning av uppdraget att ta fram en vägledning till
arbetsmiljöarbetet under pandemin för att undvika
smittspridning av covid-19 på arbetsplatser
Uppdraget

- Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 m.m.,
- arbetsmiljön på arbetsplatsen under pandemin och ge exempel på vanliga
risker för smitta av covid-19 och hur dessa kan förebyggas och åtgärdas,
- hur arbetstagare kan skyddas mot smitta av covid-19 när åtgärder inte kan
undanröja smittan, till exempel användande av personlig skyddsutrustning och
förhållningsregler vid påvisat eller misstänkt smitta på arbetsplatsen, samt ge
exempel på åtgärder som kan vidtas för att ta bort och begränsa smitta för
covid-19,
- arbetsmiljön vid arbete hemifrån och exempel för att skapa en god arbetsmiljö
i hemmet, samt
- särskilda frågor om vad som gäller för vissa grupper av arbetstagare, t.ex.
gravida och minderåriga arbetstagare, eller arbetstagare som tillhör en
riskgrupp.

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148

Godkänd 2021-02-23 av Erna Zelmin-Ekenhem

Arbetsmiljöverket fick den 8 december 2020 i uppdrag från regeringen
(A2020/02548) att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en
vägledning till arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av
Covid-19 m.m. Vägledningen skulle vara ett stöd till arbetsgivare i det
systematiska arbetsmiljöarbetet och att minska smittspridning av covid-19 på
arbetsplatser. Vägledningen skulle innehålla information om:
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Genomförande
Efter en snabb analys av uppdraget skapades ett projekt under ledning av
ställföreträdande generaldirektören Håkan Olsson med syfte att
Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, skulle ta fram ett stöd
till främst arbetsgivare i arbetet med att undvika smittspridning av covid-19 på
arbetsplatser. Målet var att stödet skulle vara klart och publicerat senast den 1
februari 2021.
Tiden för framtagandet av stödet blev kort i och med mellanliggande jul och
nyårshelger.
En kontakt togs omgående med Folkhälsomyndigheten i syfte att dela bilder av
uppdraget samt skapa ett effektivt arbetssätt mellan myndigheterna. Båda
myndigheterna konstaterade att uppdraget inte handlade om att ta fram ett helt
nytt informationsmaterial. Det handlade om att, utifrån de inriktningar som
fanns i uppdraget, skapa ett anpassat stöd utifrån redan befintlig information på
myndigheternas olika informationsplatser.
Initialt fanns en idé om att skapa mer interaktiva underlag utifrån olika
sakområden/branscher. Men av hänsyn till tidsaspekten i uppdraget inriktades
arbetet i stället på att skapa ett stöd i traditionell punktform och då främst med
inriktning att det skulle bli ett stöd till arbetsgivare, främst kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

I syfte att ta fram ett stöd som både skulle vara användarvänlig men som också
kontinuerligt skulle kunna uppdateras så valde vi att göra materialet
webbaserat. Inom den för uppdraget givna tidsramen hade det inte heller varit
möjligt att ta fram och kunna tillhandahålla en tryckt skrift.
Fördelen med att ha stödet webbaserat är att det kontinuerligt går att
uppdatera. Erfarenheterna hitintills av pandemin är att kunskapsläget ständigt
förändras och då även behovet av att uppdatera våra myndigheters
information. Stödet kan nu enkelt kompletteras och förändra där det finns
behov. Detta stöd kan både laddas ner och skrivas ut. Stödet finns och hanteras
via Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se , men finns även att hitta på

Godkänd 2021-02-23 av Erna Zelmin-Ekenhem

En övergripande tidsplan med hålltider för leveranser mellan myndigheterna
togs fram. Varje myndighet hade i sin tur egna arbetsgrupper med
verksanpassade tidsplaner. Det initiala arbetet skedde inom respektive
myndighet för att där ta fram ett underlag för den fortsatta dialogen mellan
myndigheterna. Efter nyår startade sedan processen med att utbyta texter
mellan myndigheter i syfte att få fram en slutprodukt.

RAPPORT
Datum

2021-02-23

Vår beteckning

2020/071108

Sid

3 (4)

Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se, i form av en
länk.
Respektive myndighets generaldirektörer och verksledningar har sett och
godkänt slutprodukten före lanseringen. Arbetsmiljöverkets generaldirektör har
fattat det slutliga beslutet om godkännande av stödet för publicering
(2020/071108).
I syfte att sprida kunskap om stödet så informerades arbetsmarknadens parter
om detta vid ett extra centralt samråd på Arbetsmiljöverket den 27 januari 2021.
Parterna fick då en bakgrundsbeskrivning av uppdraget samt information om
var de kan hitta stödet på vår webbsida www.av.se .
Även svarstjänsten på Arbetsmiljöverket har fått en uppdatering kring stödet så
att medarbetarna där, vid dagliga dialoger med arbetsgivare, arbetstagare,
skyddsombud m.fl., kan hänvisa dit. En fortsatt uppföljning……
Under arbetets gång har även kontakter tagits med Myndigheten för
arbetsmiljökunskap, för att hålla båda myndigheterna informerade kring våra
olika regeringsuppdrag.
En fortsatt dialog kopplat till stödet kommer att ske mellan Arbetsmiljöverket
och Folkhälsomyndigheten för att på så sätt lyfta behov av revideringar och
förbättringar.
En framgångsfaktor bland flera i arbetet med framtagandet har varit det goda
samarbetet mellan myndigheterna. Den visar på att ett målinriktat arbete med
ett klart syfte att bidra till att undvika smittspridning av covid-19 på
arbetsplatser har fungerat väl.

Erna Zelmin-Ekenhem

Håkan Olsson

Godkänd 2021-02-23 av Erna Zelmin-Ekenhem

Redovisningen har beslutats av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem.
Föredragande har varit ställföreträdande generaldirektören Håkan Olsson.
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Länk till stödet på av.se:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-ochmikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/stod-iarbetsmiljoarbetet-under-covid-19-pandemin/

