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Du som har en verksamhet med fler än 10 anställda 
På försommaren skrev vi om vilka regelverk du måste följa som arbetsgivare oavsett 
om du har anställda eller inte. Antalet skyldigheter ökar med antalet anställda. Även 
utan anställda måste du t ex ha policy och checklista för att motverka penningtvätt, 
checklista för årsredovisning om du har aktiebolag och självklart GDPR rutiner. 
Har du anställda så ökar kraven. Se kraven mer som en hjälp att driva en bra 
verksamhet med god arbetsmiljö än trista byråkratiska regler. Dina arbetsledare 
måste ha koll på vad de ska göra om det uppstår diskriminering, sexuella trakasserier 
eller kränkande särbehandling. Vilka rutiner gäller, vilken hjälp finns att få, hur 
rapportera samt hantera tystnadsplikt.                                                                                                        
Tänk på att om du har gjort din ”hemläxa” så behöver du inte fundera så mycket på 
vad du ska göra om det inträffar något, en medarbetare upplever sig kränkt i en 
speciell situation, det inträffar en incident eller en olycka, någon blir långtidssjuk och 
behöver senare rehabilitering och ev arbetsanpassning eller du får besök av 
Arbetsmiljöverket. Det är mycket enklare att tänka igenom och dokumentera innan 
något inträffat.  
 
Har du fler än 10 anställda tillkommer följande vilket också ska dokumenteras; 

- Drogpolicy - Rutiner och riktlinjer om du upptäcker missbruk. 

- Arbetsmiljöpolicy - Rutiner för hur ni arbetar med arbetsmiljön och hur 

arbetsmiljöansvaret är delegerat. Det ska finnas en handlingsplan och rutiner 

för uppföljning av densamma. 

- Lönekartläggningen som du ska göra en gång per år ska dokumenteras och 

förses med handlingsplan om det behövs. 

- Du behöver också riktlinjer och rutiner för och mål för rehabilitering, sjukdom 

och krisstöd samt första hjälpen. 

- Det ska också finnas rutiner för hur ni tar emot information om 

arbetsanpassning i samband med rehabilitering. 

När du passerat 25 anställda behöver du förutom ovanstående även; 
- Dokumentera vilka aktiva åtgärder som vidtas i enlighet med 

Diskrimineringslagen samt att erbjuda medarbetarna rätten att utse två 

ledamöter till styrelsen. 

Utöver det som sagts ovan ska ni med fler än 50 medarbetare dessutom; 
- Tillsätta en arbetsmiljökommitté, dokumentera rutiner för visselblåsning och 

iordningställa ett vilrum. 
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