


SVERIGES CHEFSORGANISATION

Arbetsmiljöansvar

LEDARNA

Anders Enqvist

Förbundsjurist



• Lagar & regler

• Ansvar och skyldigheter

• Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter -

arbetsmiljöansvar

Innehållet under föreläsningen



Arbetsställe

Offentlig rätt

Staten - Individen

Civilrätten

Straffrätten

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Föreskrifter 

Diskrimineringslagen

LAS

MBL

Arbetsmiljöbrott

Vållande till…

Fängelse 

Böter

Sanktionsavgifter Viten 

Förbud/föreläggande

Diskrimineringsersättning

Företagsbot

Ex:    Varning
Uppsägning

Avsked

MBL 
LAS

Kollektivavtal



Exempelvis; 
Arbetsmiljöpolicy
Rutiner
Instruktioner

www.av.se

§
Arbetsmiljölagen (AML) 

Arbetsmiljöförordningen (AMF) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöförordningen

http://www.av.se/


Arbetet ska ske i en säker och sund arbetsmiljö

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall

• Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (2 § a - AFS:en 2001:1 (SAM))

• Medvetandegöra/tydliggöra risker

• Arbetstagaren ska ha den utbildning/introduktion/instruktion som behövs för arbetet
risker nyanställda o vid frånvaro

• Lokaler, maskiner, redskap o skyddsutrustning m.m. ska underhållas (2 §)

• Företagshälsovård eller annan oberoende expertis (3 kap 2 c §)

• Samverkan o möjlighet till medverkan

Arbetsgivarens skyldigheter
Arbetsmiljölagen (AML) 

2 o 3 kap

AFS 2001:1



• Den som råder över fast arbetsställe

• Samordningsansvar gemensamt arbetsställe

• Personaluthyrning/inhyrning av personal

Andra skyddsansvariga



• Arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet

av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö

• Ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar

och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall

• Om omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska arbetsgivaren och skyddsombudet

underrättas snarast

• Tar bort förregling – förbjudet – straffbart

Om inte arbetstagaren följer

Arbetstagaren 3 kap 4 §AML





• Finnas ett klart behov

• Mandat

• Tydlig uppgiftsfördelning

• Relativt självständig ställning

• Utbildning

• Kompetens – om regler, risker i arbetsmiljön

• Tillräckliga befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder

• Tillräckliga resurser

• Reell möjlighet att utöva och kontrollera arbetsmiljön

Förutsättningar för delegering/fördelning



• Från vem till vem

• En definition av ansvars-/verksamhetsområdet

• Beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna som fördelas

• Möjligheten att föra uppgifterna vidare

• Rutiner vid frånvaro

• Kompetens

• Befogenheter/resurser

• Uppföljning

• Datum och underskrift av chef och underställd

Vad bör en fördelning innehålla



Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till och med:  201X-XX-XX

I egenskap av ………………………………………….

Fördelar jag enligt bifogad bilaga till:  …………………………………………………………………………   

I din befattning har du ansvar för verksamheten inom ditt område. Arbetsmiljöuppgifterna 
ingår som en naturlig del i arbetet. I den mån dina kunskaper, befogenheter eller resurser 
inte räcker till ska specifik arbetsmiljöuppgift skriftligen returneras till mig.

Du har vidare rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnad. Du ska då förvissa dig 
om att hon/han har tillräckliga kunskaper, befogenheter.

………………………….. …………………………….

Den som tar emot Den som fördelar/delegerar uppgifterna

Bilaga 2;

Med precisering vilka uppgifter som ingår i fördelningen/delegeringen.



• Om du har uttömt handlingsbefogenheter

• Om du inte fått utbildning

• Om du inte har rätt kunskap och erfarenhet

• Om du inte får personella och ekonomiska resurser

• Om du inte har befogenhet/självständig ställning

• Innebär inte någon automatisk friskrivning från straffansvar

Returnering



TACK!


