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Delat arbetsmiljöansvar – höstlovsjobb 2021

Nedan följer ett förtydligande av det delade arbetsmiljöansvaret som gäller mellan 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning och annan förvaltning/bolag/förening/stiftelse 

för den/de arbetstagare som är anställda av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Det ankommer på ansvarig chef på aktuell arbetsplats där arbetstagare är placerad 

att   

- inom ramen för tilldelade befogenheter svara för ledning, planering, tillsyn och

uppföljning av arbetsplatsens arbetsmiljöverksamhet.

- känna till och verka i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning och

arbetsmiljöförordning, se Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03)

- verka för en god arbetsmiljö och på ett tidigt stadium försöka uppmärksamma och lösa

uppkomna arbetsmiljöproblem genom att inhämta och bearbeta arbetstagarnas

synpunkter vad gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

- arbeta förebyggande och se till så att risk för ohälsa och olycksfall i arbetet inte

uppkommer eller föreligger.

- informera anställda om risker, samt genom instruktion, övervakning och fortlöpande

kontroll följa upp arbetets utförande.

- se till så arbetstagare som nyanställs, samt arbetstagare som har svårt att anpassa sig till

nya arbetsförutsättningar, introduceras enligt en för verksamheten anpassad rutin.

- se till så arbetslokaler, maskiner och annan utrustning är försedd med nödvändiga

skyddsanordningar och besiktigas enligt gällande bestämmelser.

- förvissa sig om att arbetstagarna följer givna skyddsföreskrifter och använder personlig

skyddsutrustning.

- ansvara för att arbetsmiljöprotokoll, noterade anmärkningar, ärenden som skyddsombud

aktualiserat, blir föremål för beredning eller beslut/åtgärd utan dröjsmål.

- till Arbetsmarknad och vuxenutbildning anmäla behov av särskilda åtgärder/insatser

avseende arbetsmiljön, om arbetsplatsens befogenhet eller möjlighet att lösa det

uppkomna arbetsmiljöproblemet saknas.

- rapportera in eventuella arbetsskador enligt arbetsplatsens rutiner samt skicka in en

arbetsskadeanmälan till Arbetsmarknad och vuxenutbildning som i sin tur tar kontakt

med Försäkringskassan.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/
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Genom signatur åtar sig aktuell förvaltningen/bolaget/stiftelsen/föreningen 

arbetsledaransvaret och därmed ansvarar för att säkerställa arbetsmiljön enligt 

ovanstående för den/de arbetstagare som Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

placerar hos er.  

Organisation 

Arbetsplats 

Verksamhetsansvarig (namn) 

Telefon 

Datum 

Underskrift 

Signerat underlag återsändes till:  

Centrum för arbetsmarknadsanställningar 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

402 29 Göteborg  

Vid frågor vänligen kontakta: 

Sofia Gustafsson, enhetschef CFA2, Centrum för arbetsmarknadsanställningar  

031-368 30 77   

sofia.gustafsson@arbvux.goteborg.se
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