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En säker arbetsplats  
Sveriges Byggindustrier (BI) gör just nu sin 
största satsning någonsin på arbetsmiljö och 
säkerhet genom fokusområdet ”En säker 
arbetsplats”. I BI Syd finns jag, Charlotta 
Gottschalk Dieden, som arbetsmiljörådgivare 
för att ger er medlemmar stöd, råd och 
utbildning i allehanda frågor vad gäller ert 
arbetsmiljöarbete.  

 

Arbetsmiljöverket ökar 
sina inspektioner 

Bygg- och anläggningsbranschen är en 
olycksdrabbad bransch. Därför startar nu 
Arbetsmiljöverket ett treårigt inspektionsprojekt 
med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus 
ligger på mindre företag med under femtio 
anställda. Under 2015 kommer cirka 1 200 
företag att besökas över hela landet.  

 

Inspektionerna kommer att handla om de flesta 
riskområdena vid bygg- och anläggningsarbeten, 
såsom t ex arbete på höjd, belastningsergonomi, 
trånga utrymmen, buller, vibrationer, damm, 
asbest samt stress och andra psykosociala risker. 

 

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra två 
inspektioner per företag. Den första 
inspektionen görs på företagets kontor då 
Arbetsmiljöverket kommer att dels be företaget 
att redovisa hur man bedriver sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete, dels kontrollera om företaget 
har de arbetsmiljödokument som lagstiftningen 
kräver. 

Den andra inspektionen kommer att göras på en 
av företagets byggarbetsplatser för att 
Arbetsmiljöverket ska kunna dels följa upp hur 
företagets arbetsmiljöarbete fungerar i praktiken 
med framförallt riskbedömningar och 

arbetsberedningar, dels kontrollera hur det 
gemensamma arbetet med samordning och 
arbetsmiljöplan fungerar.  
 

Arbetsmiljöverket kan ta 
ut sanktionsavgifter 

Om Arbetsmiljöverket upptäcker brister i 
arbetsmiljön och/eller konstaterar att företaget 
inte följer gällande arbetsmiljöregler, kommer 
verket att ställa krav på åtgärder. Om företaget 
har brutit mot eller inte följt en regel som är 
förenad med sanktionsavgift, kan 
Arbetsmiljöverket dessutom besluta att 
företaget ska betala en sanktionsavgift. 

 

Ta hjälp av mig! 

Ta hjälp av mig före, under eller efter ni får en 
inspektion av Arbetsmiljöverket. Jag kommer 
gärna ut till er på platsbesök så snart som möjligt 
och informerar om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och vad som i övrigt krävs av 
er enligt arbetsmiljölagstiftningen och stämmer 
av mot ert eget befintliga arbetsmiljöarbete.  

Jag kan också ge er mer information om det nya 
sanktionsavgiftssystemet och även råd om hur ni 
kan arbeta för att uppfylla Arbetsmiljöverkets 
krav och därmed undgå sanktionsavgifter. Tveka 
inte att höra av er med alla möjliga frågor eller 
problem som ni kan ha vad gäller arbetsmiljö 
och säkerhet.  

Kontaktuppgifter 

För bokning av besök eller rådgivning per telefon 
eller mejl kan ni nå mig på tel 072-5116311 och 
mejladresscharlotta.gottschalkdieden@sveriges
byggindustrier.se 

 

Vänliga hälsningar 

Charlotta Gottschalk Dieden 
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