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Årlig utredning 
  

Denna sida finns endast synlig om en årlig utredning har öppnats av SMART-samordnaren.  

 
 

En årlig utredning finns tillgänglig för de användare som har behörighet att redigera 

respektive granska en sådan, vanligtvis enhetschef/er samt SMART-samordnaren.  

 

Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över riskerna i verksamheten och därmed 

lägga grunden för att man arbetar med rätt frågor inom säkerhets-, arbetsmiljö-, miljö- och 

kvalitetsområdet. En årlig utredning genomförs i syfte att: 

1. Bedöma riskerna inom verksamheten. 

2. Identifiera de rutiner som kan hjälpa verksamheten att arbeta förebyggande. 

3. Sammanställa åtgärder i årsplanen så att det klart framgår vad som ska göras, när det 

ska göras och vem som ska göra det. De allvarligaste riskerna ska också målsättas. 

 

Utredningen ska skapa engagemang och delaktighet hos alla chefer och medarbetare när det 

gäller att hantera riskerna i den egna verksamheten och i kommunen som helhet. 

 

Den årliga utredningen görs en gång per år, förslagsvis i anslutning till att en arbetsplan 

upprättas för enheten och/eller i god tid innan budgeten beslutas. Arbeta gärna i grupp med 

arbetsledare/chef, medarbetarrepresentant(er) och skyddsombud/arbetsmiljöombud och se till 

att ni har tillgång till resultatet från den senaste personalenkäten, statistik över sjukfrånvaro, 

skador och tillbud, avvikelser etc.  

 

 

Steg 1: Identifiera och värdera risker 

 
 

I steg 1 i den årliga utredningen görs en grovskanning av riskerna i den egna verksamheten, 

genom att svara på ett antal frågor inom områdena säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. 

Använd verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet för ett så korrekt och 

sanningsenligt resultat som möjligt.  
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Risken för en viss händelse bedöms med utgångspunkt från den sammanlagda bedömningen 

av sannolikheten att händelsen ska inträffa och konsekvensen av om den inträffar. 

Bedömningen ger ett underlag för hur händelsen sedan ska hanteras.  

 

Sannolikhet 

Beskrivning Värde Bedömningsgrund 
Mycket låg sannolikhet 1 Inträffar troligen inte inom 10 år 

Låg sannolikhet 2 Kan inträffa inom 5-10 år 

Måttlig sannolikhet 3 Kan inträffa inom 2-5 år 

Hög sannolikhet 4 Kan inträffa under året 

Mycket hög sannolikhet 5 Kan inträffa flera gånger per år 

 

Konsekvens 

Beskrivning Värde Bedömningsgrund 
Försumbar 1 Saknar betydelse för verksamheten 

Måttlig 2 Liten betydelse för verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet 

Betydande 3 Påverkar verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet 

Allvarlig 4 Stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet 

Katastrofal 5 Mycket stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och 

trovärdighet 

 

 

 
 

 

När samtliga frågor är besvarade i en sektion går du vidare, antingen genom att klicka direkt 

på nästa sektion i menyn eller genom att klicka på knappen ”Nästa sida” längst ned på sidan.  
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Steg 2: Rutininventering 

 
 

För de risker som har bedömts som ”låga” i steg 1 behöver sannolikt ingenting åtgärdas. Det 

är däremot fortfarande viktigt att chefer och medarbetare har kännedom om det förebyggande 

arbetet för att undvika att dessa risker stiger till ”medel” eller ”hög”.  

I steg 2, ”Rutininventering”, får du därför förslag på sådana rutiner som ni bör gå igenom i 

förebyggande syfte. Genom att klicka på titeln på rutinerna öppnas de i ett separat fönster där 

de kan förhandsgranskas. Du väljer vilja rutiner som är relevanta genom att bocka för dessa 

och klicka på ”Spara”. I nästa steg (”3. Årsplan”) planeras vem som ska gå igenom rutinerna 

och när detta ska vara gjort.  

 

 

Steg 3: Årsplan 

 
 

I steg 3 i den årliga utredningen är det dags att målsätta riskerna samt att besluta om, och dela 

ut, uppgifter och rutiner.  

 

Riskerna rangordnas i höga, medel och låga, vilket innebär att samtliga risker som i steg 1 i 

den årliga utredningen har bedömts som höga listas högst upp på sidan. Sedan följer de risker 

som har klassats som medel respektive låga. 

 

Höga risker 

Höga risker ska målsättas, resurser ska identifieras och ansvarig och deadline ska väljas. Det 

övergripande målet är redan fastställt av systemet (nedan ”Minkska risken för skadegörelse”) 

och er uppgift blir att identifiera det detaljerade målet. Ett delaljerat mål bör vara så specifikt 

och mätbart att det kan följas upp (t.ex. ”Vi ska under året minska elförbrukningen med 

30%”). 

Resurser är de tillgångar som behövs för att nå målet, t.ex. arbetskraft, tid, pengar, lokaler, 

kunskap m.m. 
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Systemet har även fastställt ett antal aktivitet/uppgifter som ska utföras i syfte att specificera 

risken och komma till botten med problemet. Det handlar oftast om en skyddsrond eller 

riskbedömning som ska göras. Genom att klicka på titeln öppnas dokumentet i ett separat 

fönster där det kan förhandsgranskas. Aktiviteterna ska delas ut till en eller flera utförare och 

deadline ska väljas för när aktiviteten senast ska vara utförd.  

 

Det finns möjlighet att bocka i rutan ”Ingen åtgärd”, om ni beslutar att aktiviteten av någon 

anledning inte ska genomföras. Om ni väljer att bocka i ”Ingen åtgärd” är ni tvungna att lägga 

till en egen aktivitet för att systemet ska godkänna ert sparande. Detta beror på att ni har 

identifierat en hög risk och systemet låter er inte spara utan att ni har valt en aktivitet för att 

åtgärda risken. Detta gör ni genom att klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”.  

 

Valet att lägga till en aktivitet (inklusive utförare och deadline) kan ni göra även fast ni inte 

bockat i ”Ingen åtgärd”.  Detta gör ni genom att klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”. Då 

skriver ni in manuellt vilken aktivitet som ska utföras. Ni väljer sedan vilken utförare det ska 

vara genom ”dropdown” valet, samt vilken deadline det ska vara genom att välja datum i 

kalendern som dyker upp när du klickar i rutan ”Deadline”. Till sist klickar du i knappen 

”Spara aktiviteter”.  

 

Glöm inte att klicka på knappen ”Spara Höga risker” när du vill spara informationen. 
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Medel risker 

För risker som har identifierats som medel är den övergripande åtgärden redan fastställd av 

systemet. Här räcker det alltså att välja ansvarig samt deadline för när åtgärden ska vara 

uppfylld. 

 

Även för dessa risker föreslår systemet aktiviteter som ska utföras för att specificera risken 

och komma till botten med problemet. Det finns även här möjligheten att välja att 

aktiviteterna inte ska genomföras (bocka i rutan ”Ingen åtgärd”) samt att lägga till egna 

aktiviteter (klicka på knappen ”Lägg till aktivitet”). Men tänk på att du är tvungen att lägga 

till en aktivitet för att kunna spara om du bockat i ”Ingen åtgärd” precis som med höga risker.  

 

Glöm inte att klicka på knappen ”Spara Medel risker” när du vill spara informationen. 

 
 

 

Låga risker/rutiner 

De rutiner som kryssades för i steg 2 (”Rutininventering”) dyker upp längst ned på sidan 

under ”Rutiner att gå igenom”. Dessa ska nu delas ut till en eller flera utförare och deadline 

för när rutinerna senast ska vara lästa ska sättas.  
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Det är möjligt att avbryta arbetet för att fortsätta vid ett senare tillfälle, men se då till att all 

information är sparad! 

 

När en sektion är ifylld och klar kommer en grön bock att dyka upp i högerkanten på 

sektionsrubriken: 

 
 

När samtliga sektioner är ifyllda och sparade (d.v.s. en grön bock är synlig vid samtliga 

sektionsrubriker) visas knappen ”Skapa rapport”. Genom att klicka på knappen stängs den 

årliga utredningen för redigering och sparas som en rapport. Informationen om mål, 

aktiviteter, ansvariga, utförare och deadline skickas vidare till sidan ”Aktivitet”, där det 

fortsatta arbetet nu kommer att ske.  

 

Observera att det inte går att redigera en stängd årlig utredning. 


