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Avdelningen för inspektion

(1) @INSPEKTORNAMN, (2)
@INSPEKTORTELEFONNR
arbetsmiljoverket@av.se

(3) @ARBETSSTALLENAMN
(4) @ARBETSSTALLEADRESS
(5) @ARBETSSTALLEORT

(6) Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande
arbetet mot belastningsskador
(7) Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion hos er på
@ARBETSSTALLEABESOKDRESSTITLECASE den @INSPEKTIONDATUM
klockan @INSPEKTIONSTARTTID - @INSPEKTIONSLUTTID. Inspektionen
beräknas ta som längst tre timmar.
Inspektionen är en del av Arbetsmiljöverkets treåriga projekt ”Ett hållbart
arbetsliv”. Fokus för inspektionerna är hur ni arbetar förebyggande mot
belastningsskador. Syftet med inspektionen är att kontrollera hur ni som
arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen, men också att förebygga för ett
hållbart arbetsliv. Vi vill minska risker för olyckor, tillbud och ohälsa.
Belastningsskador svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och
sjukfrånvaron. Hos både kvinnor och män dominerar belastningsskador bland
anmälda arbetssjukdomar.
Frågor som vi bland annat kan komma att ta upp är:
•
•
•
•

Vilka riskkällor till belastningsskador ni identifierat i er verksamhet
Hur ni undersökt arbetsmiljön hos er och gjort riskbedömningar utgående
från dessa risker
Har ni utrett orsakerna till tillbud, olycksfall och belastningsbesvär och skador
Vilka åtgärder har era undersökningar och utredningar lett till

Förutom ovanstående frågor ska vi även prata om hur ni i övrigt arbetar
systematiskt med de ergonomiska och även andra arbetsmiljörisker som kan
finnas i er verksamhet. Därvid kan frågor om allt ifrån kunskaper för
arbetsmiljöarbetet till rutiner och uppgiftsfördelning bli aktuella. Som
arbetsgivare har du ansvar för att arbetsmiljön i din verksamhet är säker och
inte orsakar olyckor eller arbetssjukdom för era anställda eller inhyrd personal.
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Om adressen till arbetsstället inte stämmer så hör av er till mig på
@INSPEKTOREPOST eller @INSPEKTORTELEFONNR. Ni är också välkomna
att höra av er till mig om ni har frågor.
Vilka ska vara med?
(8) Vid inspektionen vill vi träffa arbetsgivare och skyddsombud. Det är för att
vi vill ställa frågor till både någon från arbetsgivaren och någon som
representerar arbetstagarna. Om det inte finns något lokalt skyddsombud så
kalla fackets regionala skyddsombud eller en annan representant för
arbetstagarna.
Från oss kommer @INSPEKTORNAMN.
Vi kommer under inspektionen att berätta vad vi ser att ni gör på rätt sätt och
vad ni behöver förbättra. Om vi upptäcker brister i arbetsmiljön kommer vi att
ställa krav på er att åtgärda dem.
Varför kommer vi till er?
(9) Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet. I vårt uppdrag ingår att
inspektera arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna så att ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.
Sanktionsavgift om ni bryter mot vissa regler
Våra inspektioner kostar ingenting. Men bryter man mot vissa arbetsmiljöregler
kan man få betala en sanktionsavgift. Vilka reglerna är och hur stora avgifterna
kan vara ser ni på vår webbplats www.av.se.
(10) Förbered er inför inspektionen
(11) Det är viktigt att se till att alla besiktningspliktiga objekt som tryckkärl och
lyftanordningar är kontrollerade och besiktade. Läs mer om sanktionsavgifter
på vår webbplats.
Ni kan förbereda er genom att göra en självskattning av ert arbetsmiljöarbete.
Utifrån testet kan ni diskutera hur ni arbetar idag och hur ni kan förbättra
arbetsmiljöarbetet. Gör gärna testet tillsammans med skyddsombudet och/eller
era anställda. Testet finns på vår webbplats www.av.se.
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Läs mer om inspektionen och reglerna
(12) På vår webbplats kan ni läsa om hur våra inspektioner går till. Ni kan också
läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och om de andra arbetsmiljöreglerna. Där finns också flera webbutbildningar och ett ”Startpaket för
systematiskt arbetsmiljöarbete” som gör det lättare för företag att komma igång
och bygga upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Med vänlig hälsning
(1) @INSPEKTORNAMN
Arbetsmiljöinspektör
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