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Bilaga 1 

Projektbeskrivning 
 

  
Projektnamn:  Träindustriprojektet 
 
Uppdragsgivare: Yvonne Ekestang 
 
Projektledare: Nils Tyreskog och Cecilia Österman 
 
Ansvarig linjechef: Yvonne Ekestang 
 
  
 
 
1. Bakgrund och problembeskrivning 

 

 
Trävaruindustrin är en av Arbetsmiljöverkets prioriterade branscher i verksamhets-
programmet för åren 2004-2006. Vid analys av Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, 
Arbetsmiljöundersökningen 2001 och verkets samlade erfarenhet av branschen har en rad 
arbetsmiljöproblem inom bland annat sågverk, hyvlerier och snickerier identifierats. 
 
Trävaruindustrin i hela landet anmäler årligen över 20 arbetsolycksfall per 1 000 förvärvs-
arbetande och är därmed en av de branscher som är hårdast drabbade (källa AV/ISA). En 
stor del av olycksfallen inträffar i maskiner, ofta med långa sjukskrivningsperioder som 
följd. 
 
Andra vanliga arbetsmiljöproblem är fallolyckor, belastningsbesvär och besvär orsakade 
av damm och trämögel. 
 
Trots att parterna genomfört ett eget projekt, ”Säkert träarbete”, och trots det projekt som 
genomfördes av Yrkesinspektionen i Stockholm under åren 1997-1998 har inte det 
systematiska arbetsmiljöarbetet uppnått en godtagbar nivå. Erfarenhetsmässigt är de 
mindre företagen dåliga på att systematiskt undersöka och bedöma risker för ohälsa och 
olycksfall i sin arbetsmiljö. Det är därför viktigt att öka företagens kunskaper på detta 
område. 
 
I föregående projekt togs inte tillräcklig hänsyn till problematiken kring buller, trädamm 
eller ergonomi. Inte heller om de skydd som fanns var väl utformade.  
 
Vi ämnar i detta projekt fokusera på bullerfrågan genom att ställa krav på att de tekniska 
lösningar som finns idag anammas, exempelvis genom användandet av slitsade bord på 
rikthyvlar och laserskurna klingor där så är möjligt till cirkelsågar. 
 
För att minska risken för skador på grund av trädamm krävs en effektiv lösning på 
spånutsugens utformning. Detta är inte minst viktigt sedan riskerna med bl.a. 
användningen av MDF-board har uppmärksammats allt mer. 
Spånutsug kan i många fall även kombineras med ett användarvänligt och lätt inställbart 
skydd som uppmuntrar till användning. Inte bara förhindras ingrepp i riskområdet, det tar 
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samtidigt hand om spån och damm så nära källan som möjligt. 
 
Belastningsergonomiska risker minimeras dels genom organisatoriska krav på kunskap 
och rutiner, dels genom att se till att erforderliga lyfthjälpmedel, arbetsbord m.m. finns till 
hands och kan användas. 
 
Inom träindustrin används olika typer av härdplaster både vid limning och sprutmålning, 
vilket medför risk för ohälsa. Vid tidigare projekt kunde konstateras att kunskapsnivån 
inte var tillräcklig vid användning av härdplaster. Sedan dess har flera tillverkare av 
produkter innehållande härdplastkomponenter gått ut på marknaden och erbjudit 
utbildning i området. Därför kommer detta projekt även att kontrollera om det skett någon 
förbättring av kunskaperna om och hanteringen av härdplaster. 

   
2. Inriktning och mål 

  

 
Projektet ska behandla arbetsmiljöproblem, såsom olycksfall orsakade av maskiner, 
belastningsbesvär, buller, härdplaster, stress och besvär orsakade av trädamm. 
 
Inspektioner skall utföras på samtliga företag som har anställda inom näringsgrenarna 202 
– 205 (snickerier), ngr 361 (möbelsnickeri), ngr 45420 (byggnadssnickeri), 
snickeriverkstäder inom omsorgsverksamhet och inom kriminalvården samt på skolor med 
slöjdsalar och gymnasieskolor med träteknisk utbildning. 
 
Effektmål 
 
Eftersom många arbetsolycksfall inträffar speciellt på mindre företag vid användning av 
snickerimaskiner med manuell matning som till exempel cirkelsåg, rikthyvel och bordfräs 
så skall inriktningen vara: 
 
att minska arbetsolycksfall vid arbete i ett antal prioriterade snickerimaskiner genom att 
kontrollera att maskinerna har fungerande och bra utformade avskärmningsskydd. 
 
att få arbetsgivare att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att före-
bygga riskerna med stress, arbetsbelastning och belastningsergonomi. 
 
att minska risken för allergier och luftvägsbesvär genom att kontrollera om fungerande 
processventilation och allmänventilation finns installerat och används samt underhålls. 
 
att öka arbetsgivarens kunskaper om hantering av härdplaster samt se till att berörda 
arbetstagare genomgått föreskriven utbildning och läkarundersökning. 
 
att minska risken för bullerskador genom att kontrollera att arbetsgivaren har kartlagt 
förekommande buller i verksamheten samt vidtagit åtgärder inkluderande regelbundna 
hörselkontroller. 
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Projektmål 
 
att ha genomfört inspektioner på de arbetsställen som omfattas av projektet. 
 
att ha tillställt de företag och organisationer som har brister ett inspektionsmeddelande 
och/eller underrättelse med krav på åtgärder. 
 
att uppföljningsinspektioner normalt utförs när svar har erhållits från företaget - om 
brister då kvarstår skall krav normalt ställas i en underrättelse. 
 
att deltagarna i projektet erhåller en kompetenshöjning. 
 
att en projektrapport sammanställs över genomförda aktiviteter och överlämnas till 
berörda intressenter. 
 
att en handlingsplan tas fram för eventuella fortsatta tillsynsåtgärder inom trävaru-
industrin. 

     
3. Förutsättningar och avgränsning 

  

 
Förutsättningar 
 
Projektet utgår ifrån Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för åren 2004-2006 samt de 
föreskrifter och standarder som är tillämpliga. 
 
Avgränsningar 
 
Geografiskt: 
 
Stockholms, Uppsala och Gotlands län 
 
Näringsgrenar: 
 
Ngr: 202* – tillverkning fanér, skivor, 4 st. 
Ngr: 203* - snickerier, 221 st. 
Ngr: 204* - tillverkning av träförpackningar, 14 st. 
Ngr: 361* - tillverkning av möbler, 91 st. 
Ngr 45420 – byggnadssnickerier, 154 st. 
Ngr - skolor med slöjdsalar,     st 
Ngr - snickeriverkstäder inom omsorgen,    st 
Ngr 75233 - snickeriverkstäder inom kriminalvården, ca 15  st 
 
Antal anställda: 
 
>0 anställd för ngr 202* - 204* samt 361*. 
>3 anställda för ngr 45420 
>0 anställda för ngr 75233 
xx anställda för ngr xx 
 
Arbetsställen inom såg- och hyvleri omfattas inte av projektet eftersom riktad tillsyn har 
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utförts inom dessa branscher under åren 2001-2003. Det kan däremot vara aktuellt att 
dessa branscher blir föremål för ett delprojekt med start hösten 2006. 

    
4. Intressenter 

  

 
- Berörda arbetsmarknadsparter 
- Arbetsmiljöverket 
- Arbetslivsinstitutet 
- Arbetsmiljöforum 
- Företagshälsovården 
- Branschorganisationer och branschtidningar 
- Prevent 

   
5. Uppläggning av arbetet - metod 

 

 
Inför starten av projektet sker dialog med berörda arbetsmarknadsparter samt med forskare 
och andra sakkunniga inom branschområdet. Pressmeddelande utformas och skickas till 
dagspress och berörd fackpress. 
 
Under projektet kommer regelbundna projektmöten att hållas. 
 
 
Näringsgren 202*, 203*, 204* samt 361* 
 
För ovanstående näringsgrenar med minst en anställd fördelas berörda arbetsställen på 
inspektörer i avdelning 3, grupp 31. Uppskattningsvis kommer varje inspektör att besöka 
ca 40 företag. 
Under två veckor hösten 2004 kommer dessutom saminspektioner att ske med åtta 
inspektörer i avdelning 3, grupp 32. Saminspektionerna bedöms både bidra till 
avdelningens lagarbete samt ge nyttig kunskapsöverföring mellan inspektörer som normalt 
inte inspekterar inom samma branscher. 
 
 
Näringsgren 45420: 
 
För näringsgren 45420 med minst fyra anställda kommer en enkät att skickas ut för att 
klargöra hur många av dessa arbetsställen som bedriver snickeriverksamhet. Med 
enkätsvaren som grund beslutas sedan vilka företag som ska besökas. 
Dessa inspektioner skall inledningsvis utföras som saminspektioner där inspektörer från 
teknik- och byggruppen samarbetar för att få en bra genomgång av branschen. 
 
 
Näringsgrenar inom skola, omsorg och kriminalvård 
 
Även dessa inspektioner kommer inledningsvis att genomföras som saminspektioner där 
inspektörer från teknik- och vårdgruppen i avdelning 1 respektive skolgruppen i avdelning 
4 samarbetar för en bra genomgång av aktuella näringsgrenar. 
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Utbildning 
 
Innan inspektionsfasen inleds kommer samtliga inspektörer som deltar i projektet att 
erbjudas en teoretisk och praktisk utbildning i de maskiner som prioriterats, olika typer av 
skydd som finns på marknaden, samt problem och fungerande lösningar på buller- damm- 
och ergonomiproblem i trävaruindustrin.  
 
 
Inspektionen 
 
Projektledarna genomför inledningsvis ett antal pilotinspektioner för att utvärdera 
framtagna checklistor och uppskatta den tid som åtgår för inspektioner och efterarbete.  
 
En mall för skriftlig föranmälan utformas i två versioner, en med information om projektet 
och som upplyser om att en inspektör kommer att kontakta företaget för att boka tid, och 
en annan version med ett färdigt förslag på tid för inspektion. 
 
Inspektionerna genomförs sedan med hjälp av checklistor för att säkerställa att samma 
frågor, och i förlängningen likvärdiga krav, ställs på alla företag. Till checklistan finns ett 
tillhörande frasbibliotek med kravformuleringar sammanställda i samråd med projektets 
jurist, Lennart Adèrn.  
Varje inspektör utrustas också med en mapp med information om och bilder på maskiner, 
skydd, och andra tekniska lösningar för att dels ha som stöd för egen del och dels även 
fungera som diskussionsunderlag med parterna ute på företagen.  
I informationen som presenteras på företagen ingår också ett urval av Arbetsmiljöverkets 
ADI-broschyrer samt Prevents publikationskatalog. 
 
 
Uppföljning 
 
Normalt kommer uppföljningsinspektioner att genomföras på samtliga besökta 
arbetsställen. De eventuella brister som resulterar i en underrättelse ingår sedan i projektet. 
Om ärendet däremot behöver drivas vidare till ett vitesföreläggande så kommer denna del 
av ärendet inte att ingå i projektet. 
 
Rapport 
 
Projektrapport enligt Tjm 5/98 sammanställs till 1 juli 2006 och publiceras på Arbets-
miljöverkets intranät samt tillställs berörda arbetsmarknadsparter och andra intressenter. 
 
Utvärdering 
 
Projektet utvärderas våren 2008. Metod för utvärdering ej klart. 
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6. Projektorganisation 

  

Projektet beställs av Btd Yvonne Ekestang som utser Nils Tyreskog och Cecilia Österman 
till projektledare. 
Projektet skall utföras i huvudsak inom avdelning 3, Teknikgruppen. 
Samarbete med avdelning 1 för inspektioner inom bygg och vård och samarbete med 
avdelning 4 för inspektioner i slöjdsalar och gymnasieskolor med träteknisk utbildning 
samt snickeriverkstäder inom kriminalvården. 
 
 
Projektorganisation enligt följande: 
 
Inspektörer:  
- 9 inspektörer från avd 3, grupp 31 (inkl. projektledarna) samt  
- 8 inspektörer från grupp 32 under ca två veckor. 
- Inspektörer från avd 1 och avd 4 under 2005. 
 
Projektsekreterare: 
Mady Wiberg-Olsén 
 
Jurist: 
Lennart Adèrn 
 
Yrkeshygieniker: 
Sylvia Tjernström 
Cecilia Österman 
 
Statistik: 
Jan Hallström 
 
Styrgrupp: 
Btd-gruppen 
 
Övriga resurspersoner: 
Handläggare på huvudkontoret 
Forskare på Arbetslivsinstitutet  

  
7. Tidplan 

  

 
Projektet startar 8 januari 2004 och avslutas 1 juli 2006.. 
 
Inspektionsfasen av näringsgren 202*, 203*, 204* samt 361* startar september 2004 och 
skall vara avslutad 1 januari 2005. Utbildning av inspektörer från avdelning 3 genomförs 
24 augusti 2004. 
 
Inspektioner inom näringsgrenar 45420, skola, omsorg och kriminalvård påbörjas februari 
2005. Utbildning av inspektörer från avdelning 1 och 4 genomförs under januari 2005. 
 
Uppföljningsfasen beräknas vara avslutad våren 2006. 
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Utvärdering sker våren 2008. 
 
För detaljerad tidplan hänvisas till projektets milstolpsplan 
 

    
8. Resursbehov - projektbudget (persontid och kostnader) 

  

 
Arbetstid 
 
Projektledare: ca 400 mandagar under 2004 -2006 
 
Inspektörer: 
Grupp 31 ca 300 mandagar under 2004 och 150 mandagar under 2005. 
Grupp 32 ca 80 mandagar. 
Avdelning 1 och avdelning 4 fastställs inför planeringen 2005. 
 
Jurist: 30 dagar 
 
Sekreterare: 30 dagar 
 
Yrkeshygieniker: 20 dagar 
 
Litteratur och utbildningsmaterial: 5 000 kr 
 
Kontakter (möten med parterna, mässa, resor): 25 000 kr 
 
Rapporten: 5 000 kr 
 

    
9. Samordning med andra projekt 

 

 
Samordning skall ske med Branschprogram Trä och de projekt som ev. följer av 
programmet. 
 
Samordning med skolnätverket under 2005. 
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10. Litteratur/referenser 

  

 
Litteratur 
 
Johansson, B. m.fl.: Buller och bullerbekämpning, Arbetsmiljöverket 2002. Best nr H3. 
Eriksson, G.: Systematisk bullerdämpning i sågverk, Trätek 1988. 
Arbete - Människa - Teknik, Prevent 1997. 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla företaget, Prevent 
 
Arbetarskyddsstyrelsens/arbetsmiljöverkets föreskrifter 
 
AFS 1985:13 med ändring 1993:29 om lyftbord 
AFS 1986:24 med ändring AFS 1993:1, AFS 1993:59, AFS 1995:2 om truckar 
AFS 1986:29 med ändring AFS 1992:4 om sprutmålning 
AFS 1988:6 om trämögel 
AFS 1992:10 med ändring AFS 2000:15 om buller 
AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering 
AFS 1994:45 ändrad genom AFS 2000:38 om maskiner och vissa andra tekniska 
anordningar 
AFS 1996:4 med ändring AFS 2000:28 om härdplaster 
AFS 1998:1 om belastningsergonomi 
AFS 1998:4 om användning av arbetsutrustning 
AFS 1999:6 med ändring  AFS 2000:32, AFS 2002:2 om tryckkärl 
AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd 
AFS 2000:3 om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 
AFS 2000:4 om kemiska hälsorisker 
AFS 2000:42 med ändring 2003:1 om arbetsplatsens utformning 
AFS 2001:1 med ändring AFS 2003:4  om systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar 
AFS 2003:3 om arbete i explosionsfarlig miljö 
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
 

 
Datum: 
 
.................................................... 
Sign. Uppdragsgivare 
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Tid Aktivitet Ansvar Datum Utfört 
2004 
februari 

Projektbeställning 
Uppdrag lämnat 

 
YEK 

 
2004-02-16 

 
Klart 

februari Projektstart NT, CÖS 2004-02-16 Klart 
2004 
februari 

Arbetsskadestatistik 
- beställning 
- upprättat 

 
NT/CÖS 
JH 

 
2004-01-08 
2004-02-16 

 
Klart 
Klart 

2004 
mars 

Projektbeskrivning 
- förslag färdigt 
- signerad 

 
NT/CÖS 
YEK 

 
2004-04-13 
2004-05-05 

 
Klart 
Klart 

2004 
mars 

Kontaktlista 
 

CÖS 2004-03-01 Klart 

2004 
april 

Projektbudget 
- mandagar 
- resor 
- litteratur 
- mässor 

NT och 
CÖS 

 Klart 

2004 
april 

Projektgrupp 
- projektledare 
- inspektörer 
- sekreterare 
- jurist 
- yrkeshygieniker 
- statistiker 

 
 
 
 

 
2004-01-08 
2004-05-17 
2004-01-12 
2004-01-12 
2004-02-03 
2004-01-12 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
april 

Styrgrupp 
Btd-gruppen 

 
YEK 

 
2004-04-13 

 
Klart 

2004 
april 

Milstolpsplan  
- aktiviteter  
- avrapporteringar 

 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-04-13 
Löpande 

 
Klart 

2004 
april 
maj 

Checklistor 
- maskiner 
- SAM och ergonomi 
- fysikaliska faktorer 

NT, CÖS  
2004-03-12 
2004-05-18 
2004-05-18 

 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
maj 

Upprätta bildmapp 
 

CÖS 2004-07-09 Klart 

2004 
maj 

Utkast föranmälan 
 

NT/CÖS 2004-06-15 Klart 
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2004 
maj 

Projektmöte nr 1 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 1 

 
CÖS 
NT 
NT 
NT/CÖS 

 
2004-03-22 
2004-05-01 
2004-05-01 
2004-05-17 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

maj Fastställande och 
justering av checklista 

Projektgr. 2004-05-18 Klart 
 

juni Upprätta frasbibliotek 
- maskiner 
- övrigt 

NT/CÖS  
2004-05-18 
2004-06-15 

 
Klart 
Klart 

juni Pilotinspektioner 
- Planering 
- Inspektion dag 1 
- inspektion dag 2 
- inspektion dag 3 
- utvärdering 

 
NT/CÖS 
NT 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-06-01 
2004-06-03 
2004-06-08 
2004-06-09 
2004-06-10 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
juni 

Revidering 
- checklista 
- frasbibliotek 

 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-06-18 
2004-06-18 

 
Klart 
Klart 

2004 
juni- 
augusti 

Kontakt med parterna 
- möte med TMF 
- möte med Skogs- & trä 
- möte med Skogs- & trä 
   avd 6 och 7 
- möte med ALI 
- möte med PREVENT 
- möte Stockholms 

snickarmästarförening 

 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
 
NT/CÖS 

 
2004-06-09 
2004-06-09 
 
2004-08-18 
2004-06-10 
2004-06-22 
 
2004-09-02 

 
Klart 
Klart 
 
Klart 
Klart 
Klart 
 
Klart 

2004 
juni 

Utbildning avd 3 
- ta fram material 
- boka lokal 
- utb. avd 3 

 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-08-07 
2004-05-18 
2004-08-24 

 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
juni 

Projektmöte nr 2 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 2 

 
CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-03-22 
2004-06-01 
2004-06-01 
2004-06-14 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
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2004 
augusti 

Pressmeddelande 
- ta fram pressmedd. 
- utskick 

NT/CÖS  
2004-08-28 
2004-08-30 

 
Klart 
Klart 

2004 
augusti 

Projektmöte nr 3 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 3 

 
CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-03-22 
2004-08-15 
2004-08-15 
2004-08-31 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
augusti 

Enkät bygg & skola 
- ta fram underlag 
- skicka ut enkät 
- informera RSKO avd. 
  6 & 7 om var träteknisk 
  utb. finns. 

NT/CÖS  
2004-08-23 
2004-08-31 
 
 
2004-11-01 

 
Klart 
Klart 
 
 
Klart 

2004 
augusti 

RÅK Virkespaket 
- planera RÅK 
- skicka tillsynsmedd. 
- svarstid TM 
- uppföljningsinspektion 
- redovisning till Joel 
   Persson, AIVÄ 

NT/CÖS  
2004-06-15 
2004-08-09 
2004-09-01 
2005-04-30 
 
2005-05-17 

 
Klart 
Klart 
Klart 
 
 
 

2004 
september
-februari 

Inspektioner avd 31 
- saminspektioner  
- inspektionsstart  
- saminspektioner med 

grupp 32 
- inspektioner avslutade 

 
Berörda 
Berörda 
 
Berörda 
Berörda 

 
2004-09-01 
2004-09-02 
 
2004-09-07 
2005-02-01 

 
Klart 
Klart 
 
Klart 

2004 
september 

Inspektioner avd 32 
- saminspektioner med 

grupp 31 
- inspektioner avslutade 

 
 
Berörda 
Berörda 

 
 
2004-09-07 
2004-09-20 

 
 
Klart 
Klart 

2004 
september 

Projektmöte nr 4  
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 4 
 

 
CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 
NT/CÖS 

 
2004-05-17 
2004-09-15 
2004-09-15 
2004-09-27 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
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2004 
 
oktober- 
november 

Projektmöte nr 5 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 5 

 
CÖS 
NT 
NT 
NT 

 
2004-05-17 
2004-10-15 
2004-10-15 
2004-11-01 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
november 

Uppföljningsmöte  
- med TMF och Skogs-  
  & träfacket 
- med RSKO avd. 6 & 7 

NT 
 

2004-11-03 
 
 
2004-12-16 

Klart 
 
 
Klart 

2004 
december 

Projektmöte nr 6 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 6 

 
CÖS 
NT 
NT 
NT 

 
2004-05-17 
2004-11-25 
2004-11-25 
2004-12-06 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
december 

Pilotinspektioner, skola 
 
Planering 
Inspektion nr 1 
Inspektion nr 2 
Utvärdering 

NT/PSÖ/
ÅJ 
   

 
 
2004-12-08 
2004-12-08 
2005-01-11 
2005-01-12 

 
 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2004 
december 

Checklistor, skola 
-maskiner 
-allmän checklista 

NT 2004-12-17 Klart 

2004 
december 

Utkast föranmälan, 
skola 

PSÖ 2004-12-17 Klart 

2004 
december 

Ta fram lista för 
fördelning av 
arbetsställen, skola 

PSÖ/ÅJ 2005-01-12 Klart 

2004 
december 

Minderåriga o 
användning av 
maskiner inom 
grundskolan 

NT 2005-01-13 Klart 

2005 
januari 

Uppföljnings-
inspektioner avd 3 
- inspektionsstart  
- inspektioner avslutade 

 
 
Berörda 
Berörda 

 
 
2005-02-01 
2005-06-15 

 
 
Klart 
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2005 
januari 

Projektmöte nr 7, skola 
- sätta datum 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 7 

 
NT/CÖS 
CÖS 
NT 
NT 
NT 

 
2004-10-01 
2004-10-01 
2004-12-21 
2004-12-21 
2005-01-13 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2005 
januari 

Projektmöte nr 8, 
vård/bygg/teknik 

- sätta datum 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 8 

 
 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 

 
 
2004-12-10 
2004-12-10 
2004-12-21 
2004-12-21 
2005-01-17 

 
 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2005 
januari 

Utbildning avd 4 
- ta fram material 
- komplettera materialet 
- boka lokal 
- utb. Avd 4 

NT/GL 
NT/CÖS 
NT/GL 
NT/GL 

 
2004-06-15 
2005-01-10 
2004-12-08 
2005-01-27 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2005 
januari 

Fastställande och 
justering av 
checklistor, skola 

Projektgr. 2005-01-17 Klart 

2005 
januari 
 

Upprätta frasbibliotek, 
skola 

NT/ÅJ 2005-02-07 Klart 

2005 
januari 

Pressmeddelande, 
skola 

NT/PSÖ 2005-02-01 Klart 

2005 
januari 

Komplettera bildmapp 
för skola 
 

NT/ÅJ/ 
PSÖ 

2005-01-27 Klart 

2005 
januari 

Checklistor, vård 
-maskiner 
-allmän checklista 

NT 2005-01-15 Klart 

2005 
januari 

Utkast föranmälan, 
vård 

NT 2005-01-15 Klart 

2005 
januari 

Ta fram lista för 
fördelning av 
arbetsställen, vård/bygg 

NT 2005-01-15 Klart 
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2005 
januari 

Komplettera 
frasbibliotek, vård 

NT 2005-02-15 Klart 

2005 
januari 

Fastställande och 
justering av 
checklistor, vård 

Projektgr. 2005-01-17 Klart 

2005 
februari 

Utbildning avd 1 
- ta fram material 
- komplettera materialet 
- boka lokal 
utb. Avd 1 

NT/GL 
NT/CÖS 
NT/GL 
NT/GL 
 

 
2004-06-15 
2005-01-10 
2004-12-08 
2005-02-04 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2005 
februari 

Inspektioner avd 4 
- planering 
- saminspektioner med 

grupp 31 (5 – 10 
stycken) 

- inspektionsstart  
- inspektioner avslutade  

 
NT/PSÖ/
ÅJ 
 
Berörda 
Berörda 
Berörda 

 
2005-01-13 
 
2005-01-13 
 
2005-02-14 
2005-06-15 

 
Klart 
 
Klart 
 
Klart 

2005 
februari 

Projektmöte nr 9, skola 
- sätta datum 
- boka lokal 
- dagordning 
- kallelse 
- projektmöte 8 

NT 
NT 
NT 
NT 
NT 

 
2004-12-06 
2004-12-06 
2005-02-07 
2005-02-01 
2005-02-21 

 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 
Klart 

2005 
mars 

Inspektioner avd 1 
- planering 
- saminspektioner med 

grupp 31 (2-3 stycken) 
- inspektionsstart  
- inspektioner avslutade 

NT 
 
Berörda 
Berörda 
Berörda 

 
2005-02-15 
 
 
2005-03-01 
2005-07-01 

 
Klart 
 
 
Klart 

2005 
mars 

Uppföljningsmöte  
- med TMF och Skogs-  
  & träfacket 

NT  
2005-03-17 

 
 
 

2005 
mars 

Pressmeddelande nr 2 
Skola 
 
 
 

NT/LA 2005-03-17  
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    Bilaga 2 
 
 

 
Träindustriprojektet 2004-2006 

 
Ngr: …………….  (202*, 203*, 204*, 361*, 45420) 
 
Inspektör:     Datum: 
 
Arbetsställe:     CFAR-nr: 
 
Kopia till regionalt skyddsombud:       JA       NEJ 
 
Övrigt:  
 

A. Checklista SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE AFS 2001:1 
   

PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
A1 
(41) 

Samverkan med arbetstagarna,  
4 § AFS 2001:1 

  Hur? 
 

A2 
(41) 

Tillgång till gällande regler, 
5 § AMF 

  Grundpaket samt branschpaket. 
 

A3 
(41) 

Finns upprättad arbetsmiljöpolicy 
5 § AFS 2001:1 

  Skriftlig vid minst 10 arbetstagare. 

A4 
(42) 

Har arbetsmiljöuppgifterna fördelats, 
t.ex. genom delegering.  
6 § AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4 

  Skriftlig vid minst 10 arbetstagare.  

A5 
(42) 

Har arbetsledarna och chefer 
arbetsmiljökunskaper  
6 § AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4 

  Chefer, arbetsledare: kris- och 
konflikthantering, stress, det svåra 
samtalet. 

A6 
(43) 

Finns rutiner för och utförs regelbundna 
undersökningar och riskbedömningar av 
arbetsförhållandena t.ex. genom 
skyddsronder.  
5, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 

  Skriftlig vid minst 10 arbetstagare. 
 

A7 
(43) 

Finns handlingsplaner för 
arbetsmiljöförbättrande åtgärder  
10 § AFS 2001:1 

  Skriftlig! 

A8 
(43) 

Finns skriftliga rutiner för första hjälpen 
och krisstöd och för utredning av ohälsa, 
olycksfall, årlig sammanställning 5 och 9 
§§ AFS 2001:1 samt 4 och 5 §§ AFS 
1999:7. 

  Rutinerna för första hjälpen och 
krisstöd kan bl.a. bestå av en 
checklista för åtgärder. 

A9 
(44) 

Finns tillgång till företagshälsovård  
12 § AFS 2001:1 

   

A10 
(34) 

Finns rutiner för arbetsanpassning och 
rehabilitering?  
Se 3 och 10 §§ AFS 1994:1 

  Skriftligt vid minst 10 arbetstagare, 
oavsett rehab-fall eller ej.  
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B. Checklista BELASTNINGSERGONOMI AFS 1998:1 
 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

B1 
(36) 

Finns tillgång till lyfthjälpmedel för 
tyngre material, arbetsdetaljer? 
 
1 § bil.1 punkt 1.2 AFS 2000:1 samt  
3 § AFS 1998:1. 

  Max 15 kg för ofta förekommande. 
Inga lyft över 25 kg utan hjälpmedel. 
 
Krav på lyftbord skall ev. ställas vid 
hantering av byggskivor, virke i 
hyvel och vid montering. 

B2 
(38) 

Finns tillgång till arbetsbord och 
avlastningsytor av tillräcklig storlek? 
 
2 § AFS 1998:1 

  Ex. rullbord för materialhantering. 
Höj- och sänkbart när flera arbets-
tagare använder samma bord.. 

B3 
(37) 

Förekommer ensidigt, upprepat, starkt 
styrt eller bundet arbete? 
 
4 och 5 §§ AFS 1998:1. 

  Max 5 tim totalt/dag och max 1 tim 
sammanhängande utan schemalagd 
10 min. paus eller annat arbete. 
Se även 17 § arbetstidslagen 

B4 
(38) 

Har arbetsledare och arbetstagare fått 
tillräckliga kunskaper om lämpliga 
arbetsställningar och arbetsrörelser? 
 
6 § AFS 1998:1. 

  Kunskaper ska ges av sakkunnig. 

B5 
(38) 

Har belastningsergonomisk kartläggning 
genomförts på företaget?  
 
2 och 3 §§ AFS 1998:1 samt 8 och 10 §§ 
AFS 2001:1. 

  Gäller för hela företaget. 
Ska utföras av sakkunnig. 

B6 
(38) 

Förekommer bildskärmsarbete? 
 
Är datorarbetsplatser utrustade och 
utformade på ett bra sätt? 
5 § AFS 1998:5 
 
Har berörda arbetstagare genomgått 
synundersökning? 
6 § AFS 1998:5. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Krav endast vid regelbundet arbete 
mer än 1 tim/dag.                 
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C. KEMIKALIER/SPRUTMÅLNING 

SPRUTMÅLNING AFS 1986:29, KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER AFS 2000:4 och  
HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR AFS 
2000:3 

 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

C1 
(11) 

Har företaget gjort en riskbedömning av 
hanteringen av farliga kemiska ämnen? 
 
Finns skriftliga inköpsrutiner för farliga 
ämnen. 
4-6 §§ AFS 2000:4 samt 6 § 1996:4. 

  Riskbedömningen skall vara skriftligt 
dokumenterad. Se ADI 296. 
 
 
 
Skriftliga rutiner >10 anställda. 

C2 
(11) 

Finns varuinformationsblad/ säkerhets-
datablad för hälsofarliga, brandfarliga 
produkter? 
 
39 § AFS 2000:4 

  Finns rätt blad och är dessa 
uppdaterade. 
Känner personalen till var de finns 
och hur informationen skall 
användas. 

C3 
(11) 

Finns en förteckning lätt tillgänglig för 
arbetstagarna? 
 
38 § AFS 2000:4. 

  Pärm med aktuella blad kan godtas. 

C4 
(11) 

Finns sprututrymme? 
11 och 12 §§ AFS 1986:29 samt ev. 11 § 
AFS 1996:4 

  Sprutmålning kan utföras i en 
sprutbox eller sprututrymme. 

C5 
(11) 

Finns rengörings- och blandningsplatser? 
4 § AFS 1986:29 

  Processventilation skall finnas om 
arbete sker >8h per vecka. 

C6 
(11) 

Finns torkzonsventilation? 
11 § AFS 1986:29 

  Skall finnas om detaljerna inte kan 
stå och torka i sprutboxen. 

C7 
(11) 

Förvaras farliga kemiska ämnen så att 
risk för ohälsa och olycksfall undviks? 
19 § AFS 2000:4. 

  Ventilerat skåp för brutna för-
packningar eller där föroreningar 
uppstår. Undvik hantering av farliga 
ämnen över axelhöjd pga. spillrisk. 

C8 
(11) 

Finns tillgång till tvättmöjligheter och 
ögonspolningsutrustning i anslutning till 
sprutmålningsplats? 
6 § 1986:29 

  Max 8 meters avstånd till tvätthandfat 
och max 1 dörr att passera 

C9 
(11) 

Finns tillgång till personlig 
skyddsutrustning såsom 
- Handskar 
- Overall 
- Skyddsglasögon 
- Andningsskydd 
 
6 § 1986:29 

  UF om andningsmask saknas. 
Handskar och andningsskydd av rätt 
typ. 
 
 
 
Dammfiltermask vid sliparbete. 
Friskluftsmask vid användning av 
isocyanatfärger. 

C10 
(11) 

Finns thinnerkokare 
 
4 § AFS 2000:3 

  Om ja kontrollera följande: 
- Underhållsrutiner 
- Processventilation 
- Säkerhetsfjäder till påfyllningslock 
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D. HÄRDPLASTER AFS 1996:4 (AFS 2000:28) 
 
Observera undantagen i 2 §, dock skall noteras att oavsett vilken mängd härdplastkomponenter som 
hanteras så gäller 6 § gällande hanterings- och skyddsinstruktioner, 13 § gällande heta arbeten, 25 § 
gällande personlig skyddsutrustning och 30 § gällande heta arbeten i polyuretan.  
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

D1 
(11) 

Har ni kontrollerat om produkterna 
innehåller härdplaster? 
 
4 - 6 §§ AFS 2000:4 samt 6 § AFS 
1996:4 

  Skriftlig riskbedömning. Se pkt B1. 
Syrahärdande färg är normalt en 
härdplastprodukt. Även olika typer av 
limmer (en- och tvåkomp.) kan vara 
en härdplastprodukt. 

D2 
(11) 

Har de som hanterar härdplaster >100 g 
genomgått utbildning? 
 
5 § AFS 1996:4  

  Arbetstagare och arbetsledare. Begär 
att få se utbildningsintyg. 
Anm. Krav på utbildning endast vid 
hantering av olika typer av härdplast-
komponenter.  

D3 
(11) 

Finns hanterings och skydds-
instruktioner? 
6 § AFS 1996:4 

  Ej tillräckligt med varuinformations-
blad. Se bilaga i AFS 2000:4 s. 31-
33. 

D4 
(11) 

Finns det varselmärkning? 
10 § AFS 1996:4. 

  Kan beställas av 
www.arbetsmiljoforum.com 

D5 
(31) 

Har särskild läkarundersökning 
genomförts? 
 
15-16 §§ AFS 1996:4 

  OBS! X15 
Krav i direkt underrättelse. Gäller 
härdplastkomponenter som inte 
innehåller isocyanater. 

D6A 
(31) 

Utökad särskild läkarundersökning? 
Vid Ja, när?   ………….. 
Vid Nej, antal arbetstagare………… 
18 §, punkt 1 och 2 AFS 1996:4. 

  OBS! X15 
Vid arbete med isocyanater skall 
undersökningen även omfatta 
lungfunktionen samt utfärda 
tjänstbarhetsbedömning. 

D6B 
(31) 

Utökad särskild läkarundersökning efter 
3-6 mån? 
Vid Ja, när …………… 
18-19 §§ AFS 1996:4. 

  OBS! X15.  
Beakta undantagen i 21 §. Krav skall 
ställas i direkt underrättelse. 

D6C 
(31) 

Utökad särskild läkarundersökning efter 
2 år? 
Vid Ja, när …………… 
18-19 §§ AFS 1996:4 

  OBS! X15. 
Beakta undantagen i 21 §. Krav skall 
ställas i direkt underrättelse. 

D7 
(31) 

Har register upprättats? 
22 § AFS 1996:4. 

  Vid hantering av isocyanater. 
Kan förvaras hos FHV. 

D8 
(11) 

Finns särskilt ventilerad avfallsbehållare 
för härdplastavfall? 
24 § AFS 1996:4. 

  Märkt ”Hälsofarligt innehåll” 

D9 
(11) 

Finns tillgång till tvättmöjligheter och 
ögonspolning där hantering av härd-
plaster utförs? 
25 och 26 § AFS 1996:4 

  Vid val av ögonspolningsutrustning 
se säkerhetsdatablad 

D10 
(11) 

Finns ventilerat blandningsutrymme för 
härdplastprodukt som måste blandas 
innan användning kan ske? 
8 § AFS1996:4 

  Särskilt ventilerat blandnings-
utrymme krävs ej om blandning kan 
ske i dragskåp. 
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E. Checklista BULLER AFS 1992:10 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

E1 
(15) 

Har kartläggning och mätning utförts? 
11 § AFS 1992:10 

  Ekvivalent ljudnivå etc. Kopia på 
mätprotokoll skall begäras. 

E2 
(15) 

Har tidsplanerat åtgärdsprogram 
upprättats? 
2 § AFS 1992:10 

  T.ex. inbyggnad av maskiner, byte till 
laserskuren sågklinga, slitsat hyvel-
bord eller liknande åtgärder. 

E3 
(31) 

Genomförs regelbundna hörsel-
kontroller? 
12 § AFS 1992:10 samt 5 § AFS 2001:1 

  Skriftliga rutiner >10 arbetstagare. 
Exponering/tidsintervall bedöms av 
FHV.  

E4 
(15) 

Finns och används hörselskydd  
2 och 13 §§ AFS 1992:10 

   

 

F. Checklista TRUCKAR AFS 1986:24, AFS 1993:1, AFS 1993:59 , AFS 1995:2, 
AFS 1988:4 Blybatterier 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

F1 
(4) 

Har truckförarna tillräckliga kunskaper 
för sina arbetsuppgifter? 
21 § AFS 1986:24, 1 och 7 §§ AFS 
2001:1 samt 3 kap 12 § AML.  

  Extern TLP 2 eller motsvarande.  
AG skall ha tagit ställning om föraren 
har tillräckliga kunskaper utan att gå 
TLP 2 

F2 
(4) 

Har truckförarna arbetsgivarens tillstånd 
för att köra truck? 
 
Använder externa förare arbetsställets 
truckar? 
 
Har de tillstånd till detta?  
 
21 § AFS 1986:24 och 3 kap. 12 § AML 

  Skall vara skriftligt och ange typ av 
truck, körning ute/inne mm. 
 

F3  
(4) 

  

Finns system för regelbundet underhåll 
av truck och tillhörande utrustningar?  
23 § AFS1998:24 samt 5 och 8 §§ AFS 
2001:1. 

  Skriftligt dokumenterat. 

F4 
(4) 

Är motviktstrucken utrustad för att 
begränsa riskerna om trucken välter? 
4 § bilaga 1 pkt. 3.1.5, AFS 1998:4. 
(Gäller även hjullastare med gafflar) 

  Förarhytt med dörrar eller bälte. 
Gäller även på plant underlag. 
UF om underlaget är sluttande och 
förarhytt eller bälte saknas 

F5 
(4) 

Finns varningssignal om 
parkeringsbroms ej är ansatt? 
 
 
14 § AFS 1986:24 

  Gäller för truckar som tagits i bruk 
fr.o.m. 1988, äldre modifieras om det 
är rimligt med hänsyn till 
användning. Truck levererad efter jan 
1995 skall ha fungerande larm om 
den var utrustad med larm vid 
leverans. Kontrollera funktionen!  

F6 
(11) 

Är batteriladdningsplats uppmärkt, finns 
ögonspolning, skyddsglasögon, brand-
släckare, och instruktioner? 
 
5, 8, 11 och 13 §§ AFS 1988:4 

  Laddas >2 truckar på samma plats 
krävs förstärkt ventilation och avskilt 
utrymme. 
Ögonspolning: lägst 1 liters 
ögonspolningskapacitet. 
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G. LOKALER AFS 2000:42, AFS 2002:1, AFS 1999:6, AFS 2003:6, AFS 1998:4,  
AFS 1981:15, AFS 2001:4  
 
PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
G1 
(13) 

Har arbetslokalen fläktstyrd till- och 
frånluftsventilation? 
18, 20-23 §§ AFS 2000:42 

  3,5 l/s och m lokalyta. 
 

G2 
(13) 

Utförs regelbunden kontroll av 
ventilationsinstallationerna? 
18 och 30 §§ AFS 2000:42 

  Både allmänventilation och spånsug. 

G3 
(13) 

Spånsugsanläggningen: 
 
- Enklare dammfilterpåse placerad i lokalen 
 
 
- spånsugsanläggning utomhus 
 
- luften efter filtret förs utomhus 
 
4 § AFS 2000:3 och 18 § AFS 2000:42 

   
 
Godtas endast i snickeri där arbete 
sker i liten omfattning i verkstaden. 
 
 
 
         Vid NEJ, skall AG säkerställa 
         att filtret har tillräcklig renings- 
         funktion så att tilluften är 
         betryggande under HGV. 
 

G4 
(14) 

Utförs städning av utrustning och lokaler 
regelbundet? 
 
116 § AFS 2000:42 

  Industridammsugare, ”soputsug” bör 
användas istället för sopborste. 

G5 
(2) 

Är riskbedömning utförd på anläggningen 
med trycksatta anordningar? 
 
3 och 6 §§ AFS 2002:1 

  Ej generellt krav, men krav ska 
ställas där risker kan konstateras ex 
brister i tillsyn och behållarens 
placering. ANM. Ny anläggning ska 
vara riskbedömd innan den tas i bruk 
om inte så ska krav på riskbedömning 
ställas. 
X15 om anordningen saknar 
fortlöpande tillsyn och om risker 
finns. 

G6 
(2) 

Är luftbehållaren besiktad? 
 
6 kap. 1 och 6 §§ samt 1 kap. 2 §  
AFS 1999:6  

  Krav på besiktning kan även gälla 
varmvattenberedare, värmepanna, 
expansionskärl 

G7 
(2) 

Utförs fortlöpande tillsyn  på 
tryckluftsanläggningen? 
 
9, 10 och 11 §§ AFS 2002:1. 

  Utförs av sakkunnig. Tillsynen skall 
dokumenteras 

G8 
(1) 

Är maskindrivna portar besiktigade. 
(Boverkets bestämmelser) 

  Råd om besiktning ges. Brev till 
berörd byggnadsnämnd i kommunen. 

G9 
(1) 

Är lyftanordningar besiktade? 
 
 
 
1-12 §§ AFS 2003:6 

  UF om lyftanordning inte är 
besiktigad. 
Ej krav på första besiktning på lyft-
anordning som tagits i bruk före den 
1 januari 1995. Däremot krav på 
montagebesiktning. 
Gäller ej lyftbord. 
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PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
G10  
(1) 

Lyftredskap och/eller lyftanordningar: 
Finns rutiner för underhåll? 
Vem ansvarar?  
 
8 och 10 §§ AFS 2001:1. 

  Stroppar och likna 
nde. Även lyftanordningar <500 kg. 
 
Kunskaper och ansvarig. 
 

G11 
(14) 

Är golven hela? 
 
9 och 42 §§ AFS 2000:42 

  Halkiga, trasiga 

G12 
(15) 

Finns bra allmänbelysning? 
 
12-17 §§ AFS 2000:42  

  Allmänbelysning 300 lux  
 
 

G13 
(14) 

Finns personalutrymmen såsom: 
 
- mat (106 och 107 §§) 
- omklädning (95-99 §§), 
- tvätt/dusch (101-103 §§), 
- toalett (104-105 §§), och 
- matutrymme (106 och 107 §§) 
 
 AFS 2000:42 

  Personalutrymmen skall ha fläktstyrd 
till- och frånluftventilation 

G14 
(14)  

Finns skyddsanordningar på entresolplan? 
 
6 § AFS 1981:14. 

  Räcken 2-ledigt, fotlist 100 mm och 
grind för inlastning. 

G15 
(14) 

Finns skyddsanordningar på lastkaj? 
 
62-66 §§ AFS 2000:42 

  Gångdörr vid port, trappa med 
ledstång, avkörningsskydd, tak. 
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CHECKLISTA BORDSFRÄS 

 
 
Fabrikat/typ: 
AFS 1998:4 där ej annat anges 
 
Pkt Kontrollfråga Ja Nej Anmärkning 

 Skydd för fräsverktyg 
1. Finns det skydd som förhindrar 

ingrepp i fräsverktyget när matarverk 
inte används? 
Se bild. 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 och 2.10 

  OF om skydd saknas. 
Skyddet skall vara lätt inställbart och 
användarvänligt.  
(ex. AIGNER, SUVA)  
Egna anhåll godtas inte. 

 
2. Finns det skydd vid bearbetning av 

böjda detaljer? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 och 2.10 

  Skyddet skall vara lätt inställbart och 
användarvänligt. 
(ex. AIGNER, SUVA) 

 
3. Finns öppningsbart skydd för 

frässpindeln? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 

  

 
 Säkert arbetssätt 

4. Används endast verktyg märkta 
”MAN”? 
 
 
Om NEJ, finns åtgärdsplan för att byta 
ut gamla verktyg? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.6 

  OF om S-verktyg och lösa stål 
används. 
 
I CE-märkta maskiner och i maskiner 
där elever eller motsv. arbetar får 
endast märkta verktyg användas. 
 
(Rätt verktyg vid rätt varvtal!) 
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Pkt Kontrollfråga Ja Nej Anmärkning 
5. Finns hjälpverktyg vid fräsning av 

mindre detaljer? 
 
5 och 12 §§  

  

Ex:   
Ej krav om inget behov finns 

6. Finns tillgång till stödbord vid arbete 
med långa arbetsstycken? 
 
11 § 

   

7. Används matarverk där så är möjligt? 
 
4, 5 och 12 §§ samt bil 1. pkt 2.9 

  Krav på matarverk där produktionen 
tillåter (serieproduktion). 
 

8. Finns skriftliga instruktioner för säkert 
fräsarbete? 
 
12 § 

  Instruktioner ska minst innehålla vilka 
verktyg och skydd som ska användas 
vid olika typer av fräsarbeten. 

9. På CE-märkta maskiner; finns 
bruksanvisning på svenska? 
3 § 

   

 Drivanordning och spånutsug 
10. Finns skydd för transmission? 

4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 
   

11. Finns underspänningsskydd mot 
oavsiktlig återstart? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.2 

   

12. Finns fungerande broms? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.3 

  Om broms saknas ställs krav på auto-
matisk broms med stopptid max 10s. 

13. Vid manuell broms - Finns 
bromsskylt? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.19 

  Kan beställas från 
www.arbetsmiljoforum.com 
 

14. Är maskinen ansluten till fungerande 
spånutsug? 
 
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt 
utformade ? 
 
AFS 2000:3, 4 § 

  Dammfilterpåse där luften återförs in i 
lokalen godtas EJ. 
 
 
Utsugets utformning och flöde skall 
säkerställa att dammet tas om hand på 
ett effektivt sätt. 

15. Finns fungerande rutiner för: 
 
- rengöring? 
 
- kontroll och underhåll? 
 
5 och 8 §§ 

  Skriftliga rutiner om minst 10 
arbetstagare 
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CHECKLISTA CIRKELSÅG 

    
 
  Justersåg       Bordcirkelsåg    
 
Fabrikat: 
AFS 1998:4 där ej annat anges 
 
Pkt Kontrollfråga Ja Nej Anmärkning 

 Skydd för sågklinga 
1. Finns överskydd för sågklinga? 

 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 och 2.10 

  OF om skydd saknas. 
Skall vara användarvänligt och lätt inställbart 
med t.ex. siktruta. 
(t.ex. EJCA, SUVA) 
Skyddet ska även täcka ev. ritsklinga. 

2. Finns skydd för sågklingan under 
bordet? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 

  

 
 Säkert arbetssätt 

3. Finns klyvkniv monterad? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.6 
 
Är den rätt inställd? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.6 

  OF om klyvkniv saknas. 

 
4. Finns skylt för inställning av 

överskydd och klyvkniv? 
12 § 

  Kan beställas från 
www.arbetsmiljoforum.com 

5. Finns och används påskjutare och 
är den placerad inom räckhåll? 
 
4 och 5 §§ bil.1 pkt  

  

 
6. Finns god arbetsplatsbelysning 

vid sågen? 
13 § AFS 2000:42  

  Krav på belysning i skyddet eller god 
arbetsplatsbelysning. 

7. Finns tillgång till stödbord vid 
arbete med långa arbetsstycken? 
 
11 § 

   

8. Finns överskydd för arbete med 
snedställd klinga? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 
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Pkt Kontrollfråga Ja Nej Anmärkning 
9. Kan anslagslinjalen justeras vid 

sågning av tunna arbetsstycken? 
9 § bil.2 pkt 2.2 

   

10. Finns skriftliga instruktioner för 
säkert arbete? 
12 § 

  Ex. inställning av anhåll, uppsättning av 
klossavvisare, inställning och byte av 
klyvkniv vid slitage m.m. 

11. På CE-märkta maskiner; finns 
bruksanvisning på svenska? 
3 § 

   

 Drivanordning och spånutsug 
12. Finns skydd för transmission? 

4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 
   

13. Finns underspänningsskydd mot 
oavsiktlig återstart? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.2 

   

14. Finns automatiskt verkande broms 
med stopptid på max 10s.? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.3 

  Manuell broms godtas inte. 

15. Är maskinen ansluten till 
fungerande spånutsug? 
 
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt 
utformade ? 
 
 
AFS 2000:3, 4 § 

  Dammfilterpåse där luften återförs in i 
lokalen godtas EJ. 
 
 
Utsugets utformning och flöde skall 
säkerställa att dammet tas om hand på ett 
effektivt sätt. 

16. Finns fungerande rutiner för: 
 
- rengöring? 
 
- kontroll och underhåll? 
 
5 och 8 §§ 

  Skriftliga rutiner vid minst 10 arbetstagare 

 Buller 
17. Används rätt sågklinga för rätt 

arbete? 
 
 
Om NEJ, finns åtgärdsplan för att 
byta ut gamla klingor? 
 
1 och 7 §§ AFS 1992:10 

  Ex. laserskuren sågklinga och sandwichklinga 
ger väsentligt lägre bullernivåer. 
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Bilaga 3 
 

 
Träindustriprojektet 2004-2006, Skola 

 
Ngr: …………….  80102 grundskola, 80221 gymnasieskola 
 
Inspektör:     Datum: 
 
Arbetsställe:     CFAR-nr: 
 
Kopia till skyddsombud:       JA       NEJ 
 
Övrigt:  
 

A. Checklista SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE AFS 2001:1 
   

PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
A1 
(42) 

Har slöjdlärare och rektor kunskaper om 
riskerna i arbetsmiljön? 
 6 § AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4 

  Om obehörig lärare kontrollera 
lärarens kunskaper/utbildning 

A2 
(42) 

Har arbetsmiljöuppgifterna fördelats, 
t.ex. genom delegering. 
 
6 § AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4 

  Skriftlig vid minst 10 arbetstagare. 
Kontrollera om uppgiftsfördelning 
har upprättats för rektor och 
slöjdlärare (vikarie). 
 

A3 
(43) 

Finns rutiner för och utförs regelbundet 
riskbedömningar av slöjdsal, 
kemikalierum, och om tillgång till 
aktuella arbetsmiljöregler och 
gasolhantering t.ex. genom 
skyddsronder?  
 
5, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 
 
Följande handläggningsrutiner gäller: 
 
A1) Om skolan inte har utfört riskbedömning 
avseende användning av maskiner i 
slöjdundervisningen och för övrigt inte 
introducerat eleven inför arbetet med maskin i 
slöjden så skall krav på riskbedömning ställas 
samt upprättande av skriftliga rutiner för 
introduktion av elever inför arbete med maskiner 
i slöjden. 
 
 
Krav på riskbedömning ställs i regel i ett IM  
 
Använd fras A3B 
 
 
 
 

  Skriftlig vid minst 10 arbetstagare. 
 
Kontrollera att skolan har utfört en 
riskbedömning av dom maskiner som 
används för undervisning i slöjd. 
 
 
 
 
Handläggningsrutiner 

 
Vid riskbedömning bör relevant 
checklista användas. 
 
På gymnasieskola kontrollera att 
skolan har utfört riskbedömning vid 
arbetsplats förlagd utbildning. 



- 27 - 

PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

A4 
(43) 

Finns handlingsplaner för arbetsmiljön? 
  
10 § AFS 2001:1 

  Skriftlig! 

A5 
(42) 

Finns skriftliga rutiner för introduktion 
och handledning av elever 
(minderåriga)? 
 
2 § AFS 1996:1 och 7 § AFS 2001:1, 
ändrad genom AFS 2003:4 

  I många skolor får eleverna ta 
”körkort” för olika maskiner. Kan 
vara ett bra sätt att ha kontroll på 
vilka elever som får köra vissa 
maskiner. 
 
För att upprätta denna typ av 
skriftliga rutiner hänvisas till 
elevmaterialet ”Var säker i slöjden, 
tekniken och verkstaden” Kan 
beställas av Arbetsmiljöforum. 
 
 
 

A6 
(43) 

Finns skriftliga rutiner samt checklista 
vid akuta åtgärder för utredning av 
ohälsa, olycksfall, årlig 
sammanställning? 
 
5 och 9 §§ AFS 2001:1 samt 4 och 5 §§ 
AFS 1999:7. 

  Rutinerna kan bl.a. bestå av en 
checklista för åtgärder. 

A7 
(39) 

Finns tillgång till första hjälpen 
utrustning inom slöjdsal? 
 
8 § AFS 1999:7 

   

A8 
(44) 

Finns tillgång till företagshälsovård  
 
12 § AFS 2001:1 
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B. Checklista BELASTNINGSERGONOMI AFS 1998:1 
 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

B1 
(36) 

Finns tillgång till lyfthjälpmedel för 
tyngre material, arbetsdetaljer? 
 
1 § bil.1 punkt 1.2 AFS 2000:1 samt  
3 § AFS 1998:1. 

  Inga lyft över 25 kg utan hjälpmedel. 
 
Viktigt att kontrollera hur transport 
av virke från förråd till slöjdsal 
utförs. 

B2 
(38) 

Finns tillgång till arbetsbord och 
avlastningsytor av tillräcklig storlek? 
 
2 § AFS 1998:1 

  Ex. rullbord för materialhantering.  
 
Eftersom det är olika åldergrupper 
som undervisas i slöjdsalen så bör 
utrustningen anpassas t.ex. höj-och 
sänkbara arbetsbänkar 
Minst en arbetsbänk ska vara höj-och 
sänkbar 
 

 

 
 

C. Checklista BULLER AFS 1992:10 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

C1 
(15) 

Har kartläggning och mätning utförts av 
buller inom slöjdsal? 
 
11 § AFS 1992:10 

  Ekvivalent ljudnivå etc. Kopia på 
mätprotokoll skall begäras. 
Krav på mätning ska ställas 
framförallt på gymnasieskola. 

C2 
(15) 

Har tidsplanerat åtgärdsprogram 
upprättats? 
 
2 § AFS 1992:10 

  T.ex. inbyggnad av maskiner, byte till 
laserskuren sågklinga, slitsat hyvel-
bord eller liknande åtgärder. 

C3 
(31) 

Genomförs regelbundna hörsel-
kontroller? 
 
12 § AFS 1992:10 samt 5 § AFS 2001:1 

  Exponering/tidsintervall bedöms av 
FHV. Skriftlig rutin. 
Kravet gäller både lärare 
(grundskolan o gymnasieskolan) och 
elever (gymnasieskolan) 

C4 
(15) 

Finns och används hörselskydd  
 
2 och 13 §§ AFS 1992:10 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 

D. KEMIKALIER 

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER AFS 2000:4, HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH 
ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR AFS 2000:3 och HÄRDPLASTER AFS 1996:4 

 
 
 
PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

D1 
(11) 

Har skolan gjort en riskbedömning över 
hanteringen av farliga kemiska ämnen? 
Vid riskbedömning ska även ingå att 
sortera bort äldre kemikalier som inte 
används. 
4-6 § § AFS 2000:4  

  Riskbedömningen skall vara skriftligt 
dokumenterad. Se ADI 296. 
Kontrollera om skolan använder 
härdplaster ex produkten Araldit om 
ja se punkterna D8, D9, D10 och D11 
 

D2 
(11) 

Finns varuinformationsblad/ säkerhets-
datablad för hälsofarliga, brandfarliga 
produkter? 
 
39 § AFS 2000:4 

  Finns rätt blad och är dessa 
uppdaterade bör inte vara äldre än tre 
år. 
Känner lärare och elever till var de 
finns och hur informationen skall 
användas. 

D3 
(11) 

Finns en förteckning tillgänglig? 
38 § AFS 2000:4. 

  Pärm med aktuella blad kan godtas. 

D4 
(11) 

Finns arbetsplats med processventilation 
inom kemikalierum? 
4 § AFS 2000:3 
 

  Processventilation av typ punktutsug 
ska finnas om kemiska produkter 
används som innehåller 
lösningsmedel. 
Där produkten TA-DE,Betbad 
används ska utsug finnas. 

D5 
(11) 

Förvaras farliga kemiska ämnen så att 
risk för ohälsa och olycksfall undviks? 
19 § AFS 2000:4. 

  Lösningsmedelsbaserade produkter 
ska förvaras i låsbart ventilerat skåp 

D6 
(11) 

Finns tillgång till tvättmöjligheter och 
ögonspolningsutrustning samt nöddusch i 
anslutning till arbetsplats där hantering 
sker av farliga ämnen? 
15 § AFS 2000:4 och 10 § AFS 1999:7 

  Krav på nöddusch skall ställas om 
svetsning och gasolhantering 
förekommer. 
Kontrollera längden på kedjan till 
nödduschen 

D7 
(11) 

Finns tillgång till personlig 
skyddsutrustning såsom 
- Handskar - Skyddsglasögon 
- Andningsskydd  
5 – 7 § § AFS 2001:3 

  Handskar och andningsskydd ska 
vara av rätt typ se säkerhetsdatablad. 
 
Viktigt att använda skyddsutrustning 
vid användning av betbad och 
härdplaster. 
 
 

D8 
(11) 

Finns avfallsbehållare med lock för 
kemiskt avfall?14 § AFS 2000:4 
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PKT. KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
D10 
(31) 

Har särskild läkarundersökning 
genomförts? Kravet gäller både lärare 
och elev 
15-16 §§ AFS 1996:4 

  OBS! X15 
Krav i direkt underrättelse. Gäller 
härdplastkomponenter som inte 
innehåller isocyanater. 

D11 
(11) 

Finns skriftliga hanterings och skydds-
instruktioner för användning av 
härdplaster? 
6 § AFS 1996:4 

  Ej tillräckligt med varuinformations-
blad. Se bilaga i AFS 2000:4 s. 31-
33. 
Kravet gäller även vid hantering 
under 100 gram per år och person. 
Instruktionerna ska anslås i 
anslutning till den plats där hantering 
sker. 

D12 
(11) 

Finns skriftliga hanterings och skydds-
instruktioner för användning av betbad? 
 
11 § AFS 2000:4 

  Instruktionerna ska anslås i 
anslutning till den plats där hantering 
sker. 
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E. LOKALER AFS 2000:42, AFS 2002:1, AFS 1999:6,  AFS 1998:4,  
  
 
PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
E1 

(13) 
Har slöjdsalen fläktstyrd till- och 
frånluftsventilation? 
18, 20-23 §§ AFS 2000:42 

  3,5 l/s och m lokalyta. 
 

E2 
(13) 

Utförs regelbunden kontroll av 
ventilationsinstallationerna? 
18 och 30 §§ AFS 2000:42 

  Både allmänventilation, spånsug och 
separat luftrenare. 
Begär att få se intyg över utförd 
OVK-kontroll 

E3 
(13) 

Spånsugsanläggningen: 
 
- Enklare dammfilterpåse placerad i lokalen 
 
 
- spånsugsanläggning utomhus 
 
- luften efter filtret förs utomhus 
 
4 § AFS 2000:3 och 18 § AFS 2000:42 

   
 
Godtas inte inom slöjdsal. 
 
 
 
         Vid NEJ, skall AG säkerställa 
         att filtret har tillräcklig renings- 
         funktion så att tilluften är 
         betryggande under HGV. 
Krav på riskbedömning om luften 
återförs till slöjdsalen. 
 

E4 
(14) 

Utförs städning av utrustning och lokaler 
regelbundet? 
 
116 § AFS 2000:42 

  Industridammsugare, ”soputsug” bör 
användas istället för sopborste. 
Sopning ska vi inte godta. 
Kontrollera elevernas möjlighet till 
dammsugning av bänkar. 

E5 
(2) 

Är luftbehållaren besiktad? 
6 kap. 1 och 6 §§ samt 1 kap. 2 §  
AFS 1999:6  

  X16 Krav på besiktning kan även 
gälla varmvattenberedare, 
värmepanna, expansionskärl 

E6 
(2) 

Utförs fortlöpande tillsyn på 
tryckluftsanläggningen? 
9, 10 och 11 §§ AFS 2002:1. 

  Ska utföras av sakkunnig. Tillsynen 
skall dokumenteras 

E7 
(1) 

Har riskområdet vid respektive 
träbearbetningsmaskin märkts upp? 
5 och 12 § § AFS 1998:4 
Bandsåg ex 1,0m framför, 1,0m bakom, 1,0 m respektive 
0,3m på sidan om maskinen 
Bordsfräs ex 1,0m framför, 1,0m bakom, 1,0m vid sidan av 
maskinen 

Cirkelsåg ex 1,0m framför, 1,0m bakom, 1,0m vid sidan av 
maskinen 

Pelarborrmaskin ex 0,8m framför,0,3m bakom och 0,8m 
på varje sida om maskinen  
Planhyvel ex 0,8m framför, 0,8m bakom, 0,8m respektive 
0,3m vid sidan av maskinen 

Kombinerad snickerimaskin ex 0,8m framför, 0,8m 
bakom, 0,8m respektive 0,3m vid sidan av maskinen 

Rikthyvel ex 0,8m framför, 0,8m bakom, 0,8m respektive 
0,3m vid sidan av maskinen 

Träsvarv ex 0,8m framför, 0,3m bakom och 0,4m på varje 
sida om svarven 
 

  Kravet gäller i första hand 
nedanstående maskiner och slöjdsalar 
inom grundskolan: 
Bandsåg, bordsfräs, cirkelsågar,  
pelarborrmaskin, planhyvel, 
rikthyvel, träsvarv 
 
Riskområdet bör markeras med 
gul/svart markering på golvet. 
 
För måttangivelser se även boken 
”Säker arbetsmiljö i trä- och 
metallslöjd” 
Ekelunds förlag AB 
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CHECKLISTA PELARBORR- OCH  
BÄNKBORRMASKIN, skola    

 
(Elevarbetsmaskin på grundskolan) 
Skolan skall ha utfört en dokumenterad riskbedömning av aktuella maskiner samt 
upprättat skriftliga rutiner för handledning och introduktion av elever.  

 

  
Fabrikat/typ: 
AFS 1998:4 där ej annat anges 
PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

 Skydd för borr och chuck    
1 Finns skydd för borr och chuck på 

maskinen? 
 
4 och 5 §§ bil 1 pkt 2.9 

  Skyddet ska vara tresidigt 

 
OF om skydd saknas på grundskolan 

 Säkert arbetssätt    

2 Kan maskinen endast startas med ett separat 
manöverdon? 
4 och 5 §§ bil 1 pkt 2.2 

  Spindelstarten får inte vara kopplad 
till maskinens matningsrörelse 

3 Har maskinen snabbchuck eller 
självfjädrande chucknyckel? 
5 § 

  Kravet kan uppfyllas att anskaffa en 
snabbchuck (som inte kräver en 
chucknyckel) alternativt att anskaffa 
en självfjädrande chucknyckel 

4 Är maskinen förankrad i golv/bänk eller 
försedd med större bottenplatta? 
 
4 och 5 §§ bil. 1 pkt 2.7 
 
 

   

Låsbar strömbrytare/kontaktor 
 
Snabbchuck (ANM skydd 
saknas för chucken) Medför 
förbud på grundskolan 
 
Maskin ska vara förankrad i 
golvet 
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PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

5 Finns skyddsglasögon och hårnät 
tillgängliga och används? 
 
4, 5 och 10 § § AFS 2001:3 

  Förekommande risker/olycksfall vid arbete i 
borrmaskin är: 
*Fastnade med tröjarmen i maskinen 
*Fastnade med håret i maskinen 
*Olycksfall på grund av smycke på händerna 
* Olycksfall på grund av att arbetsstycket inte 
hade spänts fast ordenligt i skruvstycket 
 
 

6 Finns påbudsskylt att skyddsglasögon och 
hårnät ska användas? 
 
 3 § AFS 1997:11 

  Ska vara uppsatt vid maskinen. 
 
Skylt kan beställas av 
Arbetsmiljöforum 
 

7 Finns skriftlig instruktion för säkert arbete i 
maskinen? 
 
12 § 

  Skriftlig instruktion ska vara uppsatt i 
anslutning till maskinen. Skylt kan 
beställas av Arbetsmiljöforum 
I instruktionen skall det bl a framgå 
att arbetsstycket skall spännas fast i 
ett skruvstycke innan borrning utförs. 

8 Finns bruksanvisning på svenska?      
 
3 § och 9 § bilaga 2 punkt 2.1 

  Ska finnas i anslutning till slöjdsalen. 
Kravet gäller både äldre och CE-
märkta maskiner 

 Drivanordning    

9 Finns underspänningsskydd mot oavsiktlig 
återstart? 
 
4 och 5 §§, bil 1, pkt 2.2 

  Nyckelströmbrytare kan godtas som 
underspänningsskydd 
 

10 Finns låsbar manöverströmbrytare? 
 
5 § 

   

11 Finns nödstoppsanordning på maskinen? 
 
4 och 5 §§ bil. 1 pkt 2.4 

  Krav ska inte ställas på nödstopp om 
maskinens manöverstopp är lätt 
åtkomligt och/eller om maskinen har 
automatiskt verkande broms. 
Nödstoppet ska placeras så att det är 
inom räckhåll från 
operatörsarbetsplats 

12 Finns fungerande rutiner för: 
- rengöring och kontroll och underhåll? 
 
8 och 10 §§ samt 5 § AFS 2001:1. 

  Skriftliga rutiner ska finnas 
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CHECKLISTA TRÄSVARV, skola 

 
(Elevarbetsmaskin på grundskolan) 
Skolan skall ha utfört en dokumenterad riskbedömning av aktuella maskiner samt 
upprättat skriftliga rutiner för handledning och introduktion av elever.  

 

 

 
Fabrikat/typ: 
AFS 1998:4 där ej annat anges 
 
PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 

 Skydd för chucken    
1 Finns chuckskydd på maskinen? 

 
4 och 5 §§ bil 1 pkt 2.9 

  Ska finnas om chuck med 
spännbackar används. 
OF om chuck med spännbackar 
används vid inspektionen och skydd 
saknas. 

 Säkert arbetssätt    

2 Finns ställbar skyddshuv som skall 
förhindra utkast? 
4 och 5 §§ bil 1 pkt 2.9 

  OF om skydd saknas på grundskolan 

3 Finns säkerhetschucknyckel? 
 
5 § 

   

4 Är maskinen förankrad i golv? 
4 och 5 §§ bil. 1 pkt 2.7 

   

5 Finns skyddsglasögon och hårnät 
(personligt) tillgängliga och används? 
4, 5 och 10 §§ AFS 2001:3 

  Förekommande risker/olycksfall vid 
arbete i träsvarv är: 
*Fastnade med löst hängande kläder i 
maskinen 
*Fastnade med håret i maskinen 
*Olycksfall på grund av smycke på 
händerna 

6 Finns påbudsskylt uppsatt om att använda 
skyddsglasögon och hårnät? 
 
3 § AFS 1997:11 

  Skylt ska vara uppsatt i anslutning till 
maskinen. 

7 Finns lätt inställbart anhåll? 
5 § 
 

  Skall finnas som stöd när svarvjärn 
användes. 

Utsugskåpa med fällbar 
lucka 
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PKT KONTROLLFRÅGA JA NEJ ANMÄRKNING 
8 Finns skriftlig instruktion för säkert arbete i 

maskinen? 
12 § 

  Skriftlig instruktion ska vara uppsatt i 
anslutning till maskinen. Skylt kan 
beställas av Arbetsmiljöforum 
 

9 Finns bruksanvisning på svenska?      
 
3 § och 9 § bilaga 2 punkt 2.1 

  Ska finnas i anslutning till slöjdsalen. 
Kravet gäller både äldre och CE-
märkta maskiner 

 Drivanordning    

10 Finns underspänningsskydd mot oavsiktlig 
återstart ? 
4 och 5 §§, bil 1, pkt 2.2 

  Nyckelströmbrytare kan godtas som 
underspänningsskydd 

11 Finns låsbar manöverströmbrytare? 
 
5 § 

   

12 Finns skydd för transmission? 
4 och 5 §§ bil.1 pkt 2.9 

  UF om skydd saknas 

13 Finns nödstoppsanordning på maskinen? 
4 och 5 §§ bil. 1 pkt 2.4 

  Krav ska inte ställas på nödstopp om 
maskinens manöverstopp är lätt 
åtkomligt och/eller om maskinen har 
automatiskt verkande broms. 
 
Nödstoppet ska placeras så att det är 
inom räckhåll från 
operatörsarbetsplats 

14 Är maskinen ansluten till fungerande 
spånutsug? 
4 § AFS 2000:3 
 
 
 
 
 

  Dammfilterpåse där luften cirkulerar i 
lokalen godtas EJ. 
 
Spånsug med utsugskåpa ska 
finnas om putsning och slipning 
med sandpapper eller rondell 
utförs 

15 Är utsugshuvar/kåpor funktionellt 
utformade ? 
 
4 § AFS 2000:3 
 

  Utsugets utformning och flöde skall 
säkerställa att dammet tas om hand på 
ett effektivt sätt. 
Kontrollera maskinens utsugskåpor 
 

16 Finns fungerande rutiner för: 
 
- rengöring och kontroll och underhåll? 
 
8 och 10 §§ samt 5 § AFS 2001:1. 

  Skriftliga rutiner ska finnas 
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                                                              Bilaga 4  
 
FRASER SAM 
 
A1 
Medverkan 
Era arbetstagare/inhyrd personal/skyddsombud ges inte möjlighet att medverka i ert 
systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Ni ska se till att arbetstagarna/skyddsombud har möjlighet att delta vid 
skyddsronder/arbetsplatsträffar/undersökningar av arbetsmiljön/kartläggning, 
riskbedömning och upprättande av handlingsplaner/utredning av inträffade olycksfall och 
tillbud/utredning av ohälsa som visat sig/upphandling av företagshälsovård. 
 
Se 4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
alternativ 
 
Ni ska se till att arbetstagarna / skyddsombud ges möjlighet att medverka när 
arbetsmiljöpolicy / rutiner / sammanställningar av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud 
ska tas fram. 
 
Se 4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
 
A2 
Arbetsmiljöregler 
Ni saknar arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen samt en komplett uppsättning 
av Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) och Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 
Ni ska se till att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de av ASS’ och AV:s 
föreskrifter som gäller för verksamheten är kända och finns tillgängliga för Era arbetstagare. 
 
Se 5 § Arbetsmiljöförordningen (AMF). 
 
För Er del kan grundpaketet och branschpaketet "Träindustri" vara lämpligt att anskaffa. 
Materialet kan beställas från Publikationsservice, tfn 08-730 97 00 eller fax 08-735 85 55. 
 
 
A3 
Arbetsmiljöpolicy 
A) Ni saknar en skriftlig arbetsmiljöpolicy som tydligt visar viljeinriktningen för Ert arbets-

miljöarbete. 
 

Ni ska ta fram en skriftlig arbetsmiljöpolicy. I den ska ni ange hur arbetsförhållandena 
ska vara för att en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Policyn ska ta upp både 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

 
Policyn ska vara så konkret att den går att följa upp. Den ska därför anpassas till arbets-
förhållandena inom varje avdelning/enhet i er verksamhet.  
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Se 3, 5 och 11 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbets-
miljöarbete. 
 

B) Det framkom att era arbetsmiljörelaterade policies och rutiner inte är kända hos era 
arbetstagare. Det gör att arbetstagarna kan utsättas för risker för olyckor och ohälsa. 
 
Ni ska se till att era policy och rutiner för arbetsmiljön görs kända bland all personal. 
 
Se 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete 
ändrad genom AFS 2003:4. 

 
 
A4 
Uppgiftsfördelning 
Ni saknar en skriftlig och tydlig fördelning av vilka arbetsmiljöuppgifter som åvilar era 
arbetsledare. Detta medför att varken arbetsledare eller de anställda med full säkerhet vet 
vem det åligger att vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall på arbetsstället.  
En tydlig uppgiftsfördelning där det vid varje tillfälle står klart för berörd personal vem som 
ska göra vad, är viktig för att arbetet ska fungera väl och för att ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas i verksamheten. 
 
Ni ska bland chefer och arbetsledare skriftligen fördela uppgifter så att det framgår att de 
ska se till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. 
 
Av uppgiftsfördelningen ska framgå att cheferna och arbetsledarna ska ta hänsyn till 
personalens arbetsförhållanden när de i sin tur fördelar uppgifter och utövar arbetsledning 
och när de fattar andra beslut som kan påverka personalens arbetsförhållanden. 
 
Ni ska se till att de som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet har praktisk och ekonomisk 
möjlighet att utföra tilldelade uppgifter. De ska därför få befogenheter, tid, ekonomiska 
resurser och kompetens som svarar mot uppgifterna. 
 
Ni ska ge övrig personal information om uppgiftsfördelningen. 
 
Se 3, 6 och 7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö-
arbete ändrad genom AFS 2003:4. 
 
 
A5 
Kunskaper och introduktion 
En förutsättning för ett organiserat arbetsmiljöarbete, är att chefer och övriga arbetsledare 
har de särskilda kunskaper om arbetsmiljön, som de behöver för sitt arbete. De ska ha god 
kännedom om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Dessutom behöver de kunskaper om riskerna i förekommande 
arbeten samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Det är även viktigt att chefer och arbetsledare har god insikt i hur människor kan reagera i 
livets olika situationer och i det sammanhanget kunna ge arbetstagarna det stöd som behövs. 
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Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns brister beträffande chefers/arbetsledares 
kunskaper om riskerna med de arbeten som bedrivs inom deras ansvarsområden. Detsamma 
gäller för vilka åtgärder som kan behövas för att förebygga ohälsa och olycksfall hos de 
anställda inom ansvarsområdet. Dessa kunskapsbrister medför risker för ohälsa och 
olycksfall. 
 
De konstaterade kunskapsbristerna är: 
 
* 
* 
 
Ni ska därför se till att de arbetstagare som har chefs- och arbetsledande befattningar har 
kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de av Arbetar-
skyddsstyrelsens och/eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller för respektive chefs 
och arbetsledares arbetsmiljöuppgifter. 
  
Se 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete ändrad 
genom AFS 2003:4. 
 
 
A6 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
Ni kunde inte redovisa några dokumenterade undersökningar, skyddsronder eller 
motsvarande för att utifrån arbetsmiljöaspekter kartlägga de fysiska, psykologiska och 
sociala arbetsförhållandena. 
 
A) Ni ska se till att ni har (skriftliga) rutiner för att i förebyggande syfte regelbundet under-

söka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon arbetstagare kan komma att 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen ska dokumenteras.  
Rutinerna ska dessutom innebära att ni vidtar åtgärder för att förebygga ohälsa och 
olycksfall till följd av de risker som har identifierats. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna 
ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 

 
Se 5, 8 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbets-
miljöarbete. 

 
Ett sätt att fortlöpande undersöka verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är att 
genomföra regelbundna skyddsronder 

 
B) Ni ska se till att det på varje avdelning/enhet/inom er verksamhet görs en undersökning 

av arbetsförhållandena och en bedömning av de risker för ohälsa och olycksfall som finns 
på avdelningen/enheten/. Undersökningen ska gälla alla faktorer som påverkar 
arbetsmiljön, alltså både fysiska, psykologiska och sociala förhållandena. 

 
Ni ska ta fram skriftliga rutiner för fortsatta, regelbundna undersökningar på 
avdelningen/enheten. 

 
Se 5 och 8 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö-
arbete. 
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A7  
Handlingsplan 
Ni har inte upprättat handlingsplaner som innehåller åtgärder för att undanröja de risker för 
ohälsa och olycksfall som kommit fram vid era regelbundna undersökningar av 
arbetsmiljön. 
 
Ni ska se till att ni har (skriftliga) rutiner som innebär att ni utifrån resultatet av de 
undersökningar och riskbedömningarna av arbetsförhållandena för in de åtgärder som inte 
genomförs omedelbart i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges tid när åtgärderna ska 
vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 
 
Se 5 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
 
A8 
Rutin för utredning av olycksfall och tillbud 
A) Ni saknar (skriftliga) rutiner som innebär att ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud i 

arbetet utreds och sammanställs. Ni saknar även skriftliga rutiner för vem som ska göra 
vad om något händer. 
 
Ni ska se till så att ni har skriftliga rutiner som innebär att orsakerna till ohälsa, olycksfall 
och allvarliga tillbud i arbetet utreds och varje år skriftligen sammanställs. 
 
Se 5 och 9 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
 
B) Ni kunde vid inspektionen inte redovisa några dokumenterade rutiner, checklista eller 

liknande, för att klargöra vem som ska vad göra vad vid allvarliga tillbud, arbetsolycka, 
akut sjukdom eller liknande. Beredskap ska finnas både för första hjälpen i det akuta 
skedet och för eventuella efterföljande åtgärder. 
 
Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid allvarliga 
tillbud, arbetsolycka och akut sjukdom. I rutinerna ska anges både omedelbara åtgärder 
och efterföljande åtgärder. 
 
Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd 
samt 5 och 9 §§ AFS 2001:1. 
 
Upplysning: 
Exempel på punkter i en checklista är telefonnummer till larmtjänst och taxi, vem som 
kan ge första hjälpen, adress till arbetsstället, att berörd chef kontaktas, att anhörig 
kontaktas, att Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm kontaktas etc. 
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FRASER CIRKELSÅG 
 
Pkt 1  
Överskydd för sågklinga 
A) Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar överskydd för sågklingan för att förhindra ingrepp i 
sågklingans riskområde. Bristen innebär allvarlig risk för personskada. 
 
Ni ska därför förse cirkelsågen med överskydd för sågklingan. Skyddet ska vara lätt 
inställbart och försett med siktruta för att kunna användas och ge betryggande säkerhet vid 
alla förekommande typer av sågarbeten. Skyddet ska även täcka ev. ritsklinga. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9 och 2.10 i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) 
om användning av arbetsutrustning. 
 
B) Er cirkelsåg av fabrikat xxx är försedd med en äldre typ av överskydd för sågklingan av 
plåt. Överskyddet är svårt att ställa in/går inte att använda vid alla förekommande typer av 
sågarbeten. Arbetsmiljöverket bedömer att nuvarande skydd med hänvisning till sågens 
användningsområde inte ger en tillräcklig säkerhet för att minska risken för en personskada. 
 
Ni ska därför förse cirkelsågen med ett nytt överskydd för sågklingan. Skyddet ska vara lätt 
inställbart och försett med siktruta för att kunna användas och ge betryggande säkerhet vid 
alla förekommande typer av sågarbeten. Skyddet ska även täcka ev. ritsklinga. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9 och 2.10 i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) 
om användning av arbetsutrustning. 
 
Upplysning 
Skydd finns från bl.a. följande leverantörer: 
 
 
Pkt 2  
Skydd för sågklinga under bordet 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar skydd för den del av sågklingan som är placerad under 
bordet, vilket innebär risk för personskada. 
 
Ni ska därför anordna skydd som förhindrar ingrepp till sågklinga under bordet. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 3  
Klyvkniv 
A) Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar klyvkniv vid sågklingan, vilket innebär allvarlig risk 
för personskada. 
 
Ni ska därför förse maskinen med klyvkniv. Denna ska vara rätt monterad och inställd. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.6, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
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B) Klyvkniven på er cirkelsåg är felaktigt inställd, vilket innebär risk för personskada. 
 
Ni ska därför justera klyvkniven så att den är rätt monterad och inställd. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.6, AFS 1998:4 om användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 4  
Skylt för inställning av överskydd och klyvkniv 
A) Överskyddet på er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar skylt om inställningen av skyddet. 
 
Ni ska därför förse skyddet med varaktig skylttext enligt följande:  
"Inställ överskyddet högst 6 mm över arbetsstycket.” 
 
Se 12 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av 
arbetsutrustning. 
 
 
B) Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar skylt som visar hur klyvkniv ska vara inställd. 
 
Ni ska därför förse maskinen med varaktig skylttext och figur enligt följande: 
 

 
 
Välj en klyvkniv som är 0,2 mm tjockare än klingans liv vid tandbotten 
 
Se 12 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av 
arbetsutrustning. 
 
Upplysning 
Skylten kan beställas från www.arbetsmiljoforum.se 
 
 
Pkt 5  
Påskjutare 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx är inte utrustad med påskjutare, vilket innebär risk för 
personskada. 
 
Ni ska anskaffa påskjutare och instruera berörd personal om vikten av att använda 
utrustningen. 
 
Se 5 och 12 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av 
arbetsutrustning. 
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Pkt 6  
Arbetsplatsbelysning vid sågning 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx är försedd med en äldre typ av överskydd för sågklingan som 
saknar belysning. Dålig belysning vid sågning innebär risk för risk för en personskada. 
 
Ni ska därför anordna så att tillräcklig belysning finns i anslutning till cirkelsågens över-
skydd. 
 
Se 13 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:42) om arbetsplatsens utformning. 
 
 
Pkt 7  
Tillgång till stödbord 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar tillgång till stödbord vid arbete med långa arbetsstycken, 
vilket innebär risk för belastningsskada. 
 
Ni ska anordna stödbord för säker avlastning vid arbete med långa arbetsstycken. 
 
Se 11 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av 
arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 8  
Överskydd för snedställd sågklinga 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx ger möjlighet att snedställa sågklingan. Befintligt överskydd 
täcker inte sågklingans riskområde när denna snedställs, vilket innebär risk för personskada. 
 
Ni ska anskaffa avskärmningsskydd som kan användas när sågklingan ska snedställas för 
sågning. Skyddet ska vara lätt inställbart och försett med siktruta för att kunna användas och 
ge betryggande säkerhet vid alla förekommande typer av sågarbeten. Skyddet ska även 
täcka ev. ritsklinga. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9 i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 9  
Justerbart anhåll 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar justerbart anhåll, vilket innebär risk för olycksfall och 
ohälsa. 
 
Ni ska anordna justerbart anhåll till cirkelsågen. Anhållet ska inte vara bredare än att 
överskyddet kan vara i rätt läge vid alla förekommande sågarbeten 
 
Se 9 § bilaga 2, punkt 2.2 i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning 
av arbetsutrustning. 
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Pkt 10  
Skriftliga och muntliga instruktioner i arbete på säkert sätt 
Operatörerna har inte fått muntlig och skriftlig instruktion i hur man arbetar i, rengör och 
underhåller cirkelsågen på ett säkert sätt. Bristen på instruktioner innebär risk för ohälsa 
eller olycksfall om maskinen hanteras på ett felaktigt sätt. 
 
Ni ska utarbeta skriftliga instruktioner i hur man arbetar i, rengör och underhåller maskinen 
på ett säkert sätt och se till att berörd personal tar del av och förstår instruktionen. 
Instruktionen ska anslås väl synligt vid maskinen. 
 
Se 12 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbets-
utrustning. 
 
 
Pkt 11 
Bruksanvisning på svenska 
Ni kunde inte uppvisa bruksanvisning på svenska för cirkelsågen av fabrikat XXX. 
 
För ovan angivna brist hänvisas till 5 och 6 §§ samt bilaga 1 punkt 1.7.4, AFS 1993:10 om 
maskiner och vissa andra tekniska anordningar, ändrad och omtryckt i AFS 1994:48. 
 
Ni ska se till att ni har bruksanvisning på svenska för berörd maskin. 
 
Se 3 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 12  
Skydd för transmission 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar avskärmningsskydd för maskinens transmission, vilket 
innebär risk för personskada eftersom möjlighet för ingrepp finns till rörliga delar. 
 
Ni ska därför anordna ett fast avskärmningsskydd som förhindrar ingrepp i riskområde. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 13  
Underspänningsskydd 
A) Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar underspänningsskydd vilket innebär risk för person-
skada om maskinen automatiskt startar efter att ha stannat på grund av spänningsbortfall. 
 
Ni ska därför komplettera maskinen med underspänningsskydd. 
 
Se 4 §, bilaga 1, punkt 2.2, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning 
av arbetsutrustning. 
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B) Ni har i er verksamhet ett antal snickerimaskiner som inte kunde kontrolleras med 
avseende på om dessa maskiner har underspänningsskydd som ska förhindra att maskinen 
återstartar okontrollerat efter att ha stannat på grund av underspänning eller strömavbrott. 
Om en snickerimaskin saknar underspänningsskydd innebär detta risk för personskada 
 
Ni ska undersöka om er/a maskin/er saknar underspänningsskydd. Särskilt riskabla 
maskiner är cirkelsågar, bordsfräsar och rikthyvel. 
 
Om er undersökning visar att vissa maskiner saknar underspänningsskydd, ska ni 
komplettera maskinerna med sådant skydd. 
 
Se 8 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt 4, 5 §§, bilaga 1, punkt 2.2 AFS 1998:4 om användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 14  
Automatiskt verkande broms 
Er cirkelsåg av fabrikat xxx saknar automatiskt verkande broms. Alltför lång utlöpningstid 
innebär risk för personskada vid ingrepp i riskområde. 
 
Ni ska anordna automatiskt verkande broms på maskinen med en stopptid på max 10 
sekunder. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.3, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
 
Pkt 15  
Spånutsug 
A) Det kunde konstateras att spånsuget med slangar och utsugskåpor på er cirkelsåg av 
fabrikat xxx inte är funktionella eftersom det finns mycket trädamm runt maskinen. Detta 
medför att trädamm sprids inom arbetslokalen och ger försämrad luftkvalitet. 
Snickeriarbetare drabbas oftare än andra yrkesgrupper av överkänslighet i luftvägarna 
varvid trädamm anges som orsak. Därför är det viktigt att trädammet effektivt tas hand om 
vid maskinen. 
 
Ni ska vidta åtgärder så att utsugskåpor och anslutningar till kåporna utformas så att 
spridning av spån och trädamm till omgivningen förhindras. 
 
Se 4 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:3) om hygieniska gränsvärden och 
åtgärder mot luftföroreningar och 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.21, AFS 1998:4 om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Upplysning 
Ett sätt att förhindra spridning av trädamm är att använda släta spånsugskanaler samt så 
korta slanganslutningar som är möjligt. 
För utformning av utsugskåpor till olika typer av snickerimaskiner hänvisas till Trätek.  
 
 
B) Spånsugsanordningen till er cirkelsåg av fabrikat xxx är försedd med dammfilterpåse och 
spånsäck. Denna anordning är konstruerad så att luften från spånsuget återförs genom 
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dammfilterpåsen tillbaka till arbetslokalen, vilket medför risk för spridning av små 
trädammspartiklar vilket ger försämrad luftkvalitet i arbetslokalen. 
Arbetsmiljöverket bedömer att denna spånsugsanordning inte kan godtas eftersom 
cirkelsågen används regelbundet och luftföroreningar återförs till arbetslokalen. 
 
Ni ska se till att anordna en spånsugsanordning som förhindrar spridning av trädamm till 
arbetslokalen. 
 
Se 4 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:3) om hygieniska gränsvärden och 
åtgärder mot luftföroreningar och 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.21, AFS 1998:4 om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Upplysning 
Ett sätt att uppfylla kravet kan vara att befintlig spånsugsanordning placeras utanför arbets-
lokalen eller ansluta cirkelsågen till det centrala spånsugsystemet som inte återför luften till 
arbetslokalen alternativt anskaffa spånsugsanordning med så kallat finfilter. 
 
 
Pkt 16  
Rutiner för rengöring, kontroll och underhåll 
A) Ni saknar på förhand uppgjorda rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av er cirkel-
såg. Bristen innebär risk för ohälsa och olycksfall för såväl den som direkt arbetar i maskinen 
som för andra arbetstagare i närheten.  
 
Ni ska utarbeta (skriftliga) rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av er cirkelsåg så att 
maskinen kan användas på ett säkert sätt.  
 
Se 8 och 10 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbets-
utrustning samt 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
 
B) Ni rengör era snickerimaskiner genom att blåsa rent maskinerna med tryckluft. Metoden 
är olämplig eftersom luftföroreningar som hyvelspån och damm då sprids i loken och kan 
innebära risk för ohälsa. 
 
Ni ska utarbeta (skriftliga) rutiner för rengöring av era snickerimaskiner så att de rengörs på 
ett effektivt sätt utan att luftföroreningar som hyvelspån och damm sprids i loken. 
 
Se 8 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning 
samt 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Upplysning 
Ett sätt att effektivt rengöra maskiner är att använda en sugslang kopplat till 
spånsugsystemet. 
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FRASER SAM, skola 
 
A1 
Kunskaper och introduktion 
 
Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns brister beträffande rektors/slöjdlärares 
kunskaper om riskerna med de arbeten som bedrivs inom deras ansvarsområden. Detsamma 
gäller för vilka åtgärder som kan behövas för att förebygga ohälsa och olycksfall hos de 
anställda och elever inom ansvarsområdet. Dessa kunskapsbrister medför risker för ohälsa 
och olycksfall. 
 
 
Ni ska därför se till att de arbetstagare som har chefs- och arbetsledande befattningar har 
kunskaper om  
* regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
* fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, 
* åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
* arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 
Se 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, ändrad 
genom AFS 2003:4. 
 
A2 Uppgiftsfördelning 
 
Ni saknar en skriftlig och tydlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som åvilar er rektor 
och slöjdlärare. Detta medför att varken de eller övriga anställda med full säkerhet vet vem 
det åligger att vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall på arbetsstället.  
En tydlig uppgiftsfördelning där det vid varje tillfälle står klart för berörd personal vem som 
ska göra vad, är viktig för att arbetet ska fungera väl och för att ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas i verksamheten. 
 
Ni ska tydligt och skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter så att det framgår att chefer och 
andra arbetsledare på skolan ska se till att ohälsa och olycksfall i arbetet på skolan förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Av uppgiftsfördelningen ska framgå att cheferna och arbetsledarna ska ta hänsyn till 
personalens arbetsförhållanden när de i sin tur fördelar uppgifter och utövar arbetsledning 
och när de fattar andra beslut som kan påverka personalens arbetsförhållanden. 
 
Ni ska se till att de som får dessa uppgifter i arbetsmiljöarbetet har praktisk och ekonomisk 
möjlighet att utföra tilldelade uppgifter. De ska därför få befogenheter, tid och ekonomiska 
resurser. Ni ska också se till att de har tillräckliga kunskaper om 
* regler som har betydelse för arbetsmiljön, 
* fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, 
* åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
* arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 
 
Ni ska ge de anställda på skolan information om uppgiftsfördelningen. 
 
Se 6 och 7 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ändrad genom AFS 2003:4. 
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A3A 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
 
Ni kunde inte redovisa några dokumenterade undersökningar, skyddsronder eller 
motsvarande för att utifrån arbetsmiljöaspekter kartlägga de fysiska, psykologiska och 
sociala arbetsförhållandena. 
 
C) Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner för att i förebyggande syfte regelbundet under-

söka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon arbetstagare och/eller elever 
kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen ska dokumenteras.  
Rutinerna ska dessutom innebära att ni vidtar åtgärder för att förebygga ohälsa och 
olycksfall till följd av de risker som har identifierats. Åtgärder som inte genomförs 
omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna 
ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 

 
Se 5, 8 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbets-
miljöarbete. 

 
Ett sätt att regelbundet undersöka verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är att 
genomföra regelbundna skyddsronder 

 
D) Ni ska se till att det görs en undersökning av arbetsförhållandena och en bedömning av 

de risker för ohälsa och olycksfall som kan finnas i slöjdsalen. Undersökningen ska gälla 
alla faktorer som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska, psykologiska och sociala 
förhållandena.  
Ni ska även ta fram skriftliga rutiner för fortsatta, regelbundna undersökningar av 
arbetsmiljön i slöjdsalen. 

 
Se 5 och 8 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö-
arbete. 
 

A3B 
Det framkom vid inspektionen att era elever i årskurs xxx i slöjdundervisningen får använda 
maskiner t.ex. pelarborrmaskin och träsvarv, detta trots att ni inte har utfört en 
dokumenterad undersökning och riskbedömning av de maskiner som finns och används i er 
slöjdsal.  
Ni har inte dokumenterat vilka maskiner eleverna ska lära sig självständigt samt vilka 
arbetsmoment som eleven respektive läraren ska utföra vid respektive maskin.  
Ni saknar även skriftliga rutiner för introduktion och handledning för elever som ska ha 
undervisning i slöjd. Detta innebär risk för att elever arbetar vid maskinerna utan att ha fått 
tillräcklig introduktion för arbetet, vilket i sin tur kan orsaka skador på grund av felaktig 
manövrering hos den elev som arbetar vid maskinen, men även hos andra elever som finns i 
närheten av maskinen. 
 
Ni ska genomföra en undersökning och riskbedömning av de maskiner som finns i er 
slöjdsal. I riskbedömningen ska ingå att skolan utifrån elevernas ålder och mognad samt 
utifrån förekommande risker för respektive maskin kommer fram till vilka maskiner eleven 
ska lära sig självständigt och vilka arbetsmoment som läraren ska utföra. 
Riskbedömningen ska dokumenteras. 
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Riskbedömningen ska utföras av personer som har god kännedom om arbetet och 
förekommande risker i slöjdundervisningen. 
 
Efter genomförd riskbedömning ska ni sedan vidta de åtgärder som behövs för att undanröja 
de risker för ohälsa och olycksfall som har identifierats. Om åtgärderna inte kan vidtas 
omedelbart ska dessa nedtecknas i en handlingsplan. Av handlingsplanen ska framgå vilka 
åtgärder som ska vidtas, när de ska vara vidtagna och vem som ska se till att de blir 
vidtagna. 
 
Se 5 och 8 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
se även 2 § AFS 1996:1 om minderåriga. 
 
Upplysning 
 
Arbetsmiljöforum och Prevent har material som kan användas vid riskbedömning. 
 
B) Ni ska utarbeta skriftliga rutiner för introduktion och handledning för elever som ska ha 
undervisning i slöjd. Rutinerna ska syfta till att eleven tillgodogjort sig den instruktion och 
fått de upplysningar om det aktuella arbetet som behövs från skyddssynpunkt och med 
hänsyn till den minderåriges ålder och mognad. 
 
Se 2 § AFS 1996:1 och 5 samt 7 §§ AFS 2001:1, ändrad genom AFS 2003:4. 
 
Upplysning 
 
För att upprätta rutiner se ex elevmaterialet ”Var säker i slöjden, tekniken och verkstaden” 
Kan beställas från Arbetsmiljöforum.  
 
A4 
Handlingsplan 
 
Ni har inte upprättat handlingsplaner som innehåller åtgärder för att undanröja de risker för 
ohälsa och olycksfall som kommit fram vid era regelbundna undersökningar av 
arbetsmiljön. 
 
Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner som innebär att ni utifrån resultatet av de 
undersökningar och riskbedömningarna av arbetsförhållandena för in de åtgärder som inte 
genomförs omedelbart i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges tid när åtgärderna ska 
vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 
 
Se 5 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
A5 
 
Introduktion av elever 
 
Ni saknar skriftliga rutiner för introduktion och handledning av elever som ska få 
undervisning i slöjdsalen. 
Bristen på rutiner kan medföra risk för ohälsa och olycksfall. 
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Ni ska utarbeta skriftliga rutiner för introduktion och handledning för elever som ska 
undervisas i slöjd. Introduktionen ska vara anpassad till den minderåriges ålder och 
mognad. 
 
Se 2 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:1) om minderåriga. 
 
Upplysning 
 
För att upprätta rutiner se ex elevmaterialet ”Var säker i slöjden, tekniken och verkstaden” 
Kan beställas från Arbetsmiljöforum.  
 
A6 
Rutin för utredning av olycksfall och tillbud 
 
C) Ni saknar skriftliga rutiner som innebär att ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud i 

arbetet utreds och årligen sammanställs.  
 
Ni ska se till så att ni har skriftliga rutiner som innebär att orsakerna till ohälsa, olycksfall 
och allvarliga tillbud i arbetet utreds och varje år skriftligen sammanställs. 
 
Se 5 och 9 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
 
D) Ni kunde vid inspektionen inte redovisa några dokumenterade rutiner, checklista eller 

liknande, för att klargöra vem som ska vad göra vad vid allvarliga tillbud, arbetsolycka, 
akut sjukdom eller liknande. Beredskap ska finnas både för första hjälpen i det akuta 
skedet och för eventuella efterföljande åtgärder. 
 
Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid allvarliga 
tillbud, arbetsolycka och akut sjukdom. I rutinerna ska anges både omedelbara åtgärder 
och efterföljande åtgärder. 
 
Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd 
samt 5 § AFS 2001:1. 
 
Upplysning: 
Exempel på punkter i en checklista är telefonnummer till larmtjänst och taxi, vem som 
kan ge första hjälpen, adress till arbetsstället, att berörd chef kontaktas, att anhörig 
kontaktas, att Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm kontaktas etc. 

 
A7 
Första hjälpen utrustning 
 
Inom slöjdsalen saknas utrustning för första hjälpen. Detta innebär en risk att arbetstagare 
och elever som skadas inte får omedelbar hjälp. 
 
Ni ska se till att ni har första hjälpen utrustning. Utrustningen ska placeras lättillgängligt. 
 
Se 8 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd. 
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FRASER PELAR- OCH BÄNKBORRMASKIN, SKOLA 
 
Pkt 1  
Borr- och chuckskydd 
Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx saknar ställbart avskärmningsskydd för borr och chuck. 
Risk finns för allvarlig personskada vid kontakt med rörlig maskindel. 
 
Ni skall montera ställbart avskärmningsskydd för borr och chuck som förhindrar kontakt 
med rörlig maskindel. Skyddet ska minst vara tresidigt. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.9, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 2  
Separat manöverstartdon 
Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx får startfunktion för borrchucken när slöjdlärare/elev 
drar i borrspaken. Sådan startfunktion uppfyller inte säkerhetskraven i gällande föreskrifter. 
Detta på grund av att en maskin endast får kunna startas genom en medveten manöver med 
ett manöverdon som är avsett för detta. 
 
Ni skall ordna så att maskinens borrchuck kan startas endast genom påverkan av ett särskilt 
manöverstartdon. 
 
Se 4 och 5 §§, bilaga 1 punkt 2.2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 3 
Snabbchuck/Självfjädrande chucknyckel 
Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx har en äldre typ av borrchuck som justeras med en 
chucknyckel som saknar självfjädrande anordning vilket medför risk för att chucknyckel kan 
glömmas kvar i borrchucken och vid start kastas ut och därmed orsaka personskada. 
 
Ni skall anskaffa en självfjädrande chucknyckel som ska användas när inställning av 
borrchuck ska utföras/ en snabbchuck som kan ställas in utan tillgång till chucknyckel. 
Berörda slöjdlärare och elever ska informeras om funktionen på den självfjädrande 
chucknyckel/ och snabbchucken. 
 
Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning 
och 2 § AFS 1996:1 om minderåriga. 
 
Pkt 4 
Förankrad i golv 
Er/a pelarborrmaskin/bänkborrmaskin/er av fabrikat xxx är inte fastsatt i golvet/bänken 
vilket innebär risk för personskada om maskinen välter. 
 
Ni skall se till att maskinen är fast förankrad i golvet/bänken eller förse maskinen med en 
större bottenplatta. 
 
Se 4 §, bilaga 1, punkt 2.7, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning 
av arbetsutrustning. 
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Pkt 5 
Skyddsglasögon och hårnät 
Det saknas skyddsglasögon och hårnät vid pelarborrmaskin av fabrikat xxx. Att inte 
använda skyddsglasögon och hårnät vid arbete i en pelarborrmaskin kan innebära risk för 
arbetsolycksfall på grund av att träspån kommer in i ögat och att hår fastnar i den roterande 
borren. 
 
Ni skall utrusta arbetsplatsen med skyddsglasögon och hårnät och som skall användas när 
arbete utförs i pelarborrmaskinen. 
 
Se 4, 5 och 10 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av 
personlig skyddsutrustning. 
 
Pkt 6 
Påbudsskylt 
Ni har inte satt upp en påbudsskylt vid pelarborrmaskinen att använda skyddsglasögon och 
hårnät vid arbete i pelarborrmaskinen. 
 
Ni skall anskaffa och sätta upp en påbudsskylt avseende att använda skyddsglasögon och 
hårnät vid arbete i Er pelarborrmaskinen. Skylten skall sättas upp i anslutning till 
pelarborrmaskinen. 
 
Se 3 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och 2 § AFS 
1996:1 om minderåriga. 
 
Pkt 7 
Skriftliga instruktioner i arbete på säkert sätt 
 
Skriftlig instruktion för säkert arbete i pelarborrmaskin saknas i anslutning till 
pelarborrmaskinen. Bristen på instruktioner innebär risk för ohälsa eller olycksfall om 
pelarborrmaskinen hanteras på ett felaktigt sätt. 
 
Ni skall utarbeta skriftliga instruktioner i hur man arbetar i pelarborrmaskinen utan att 
riskera ohälsa och/eller olycksfall och vilken typ av personlig skyddsutrustning som skall 
användas när arbete utförs i pelarborrmaskinen. Ni skall även informera slöjdlärare och 
elever om innehållet i instruktionen. 
Instruktionen skall anslås väl synligt vid pelarborrmaskinen. 
 
Se 12 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbets-
utrustning och 2 § AFS 1996:1 om minderåriga. 
 
Upplysning 
Skylt med instruktioner anpassade till skolmiljö kan ex beställas från Arbetsmiljöforum, tel. 
08-4424600. 
 
Pkt 8  
Bruksanvisning på svenska 
Ni kunde inte uppvisa bruksanvisning på svenska för pelarborrmaskinen av fabrikat XXX. 
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Ni skall se till att Ni har bruksanvisning på svenska för pelarborrmaskinen. 
Bruksanvisningen ska förvaras i slöjdsalen så att den är lätt tillgänglig. 
 
Se 3 § och 9§, bilaga 2 punkt 2.1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning och 2 § AFS 1996:1 om minderåriga. 
 
Pkt 9  
Underspänningsskydd 
A) Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx saknar underspänningsskydd vilket innebär risk för 
personskada om maskinen startar automatiskt efter att ha stannat på grund av 
underspänning eller strömavbrott. 
 
Ni skall komplettera pelarborrmaskinen med underspänningsskydd. 
 
Se 4 §, bilaga 1, punkt 2.2, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning 
av arbetsutrustning. 
 
B) Ni har i er verksamhet ett antal snickerimaskiner. Arbetsmiljöverket kunde vid 
inspektionen den xxx inte konstatera om maskinerna har underspänningsskydd.  
Om en snickerimaskin saknar underspänningsskydd innebär detta risk för personskada 
 
Ni skall undersöka om Er/a maskin/er saknar underspänningsskydd. Särskilt riskabla 
maskiner är cirkelsågar, bordsfräsar och rikthyvel. 
 
Om undersökningen visar att vissa maskiner saknar underspänningsskydd, skall Ni 
komplettera maskinerna med sådant skydd. 
 
Se 8 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt 4, 5 §§, bilaga 1, punkt 2.2 AFS 1998:4 om användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 10 
Låsbar manöverströmbrytare (kontaktor) 
Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx saknar låsbar kontaktor vilket innebär risk för att 
obehöriga (elever) kan starta pelarborrmaskinen. Detta kan medföra risk för personskada. 
 
Ni skall anordna så att Er pelarborrmaskinen förses med en låsbar kontaktor som medför att 
endast behörig elev/lärare får starta och använda pelarborrmaskinen. 
 
Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 11 
Nödstoppsanordning 
Manöverdonet för att stanna Er pelarborrmaskin av fabrikat xxx är så placerat att man måste 
gå runt maskinen. Detta medför risk för personskada i en risksituation när 
pelarborrmaskinen behöver stoppas omedelbart. Arbetsmiljöverket bedömer att en 
nödstoppsanordning behöver monteras på pelarborrmaskinen och i anslutning till 
operatörsplatsen. 
 
Ni skall anordna en nödstoppsanordning på pelarborrmaskinen. 
Nödstoppdon skall efter påverkan stanna i påverkat läge. Återstart får inte kunna ske förrän 
donet har återställts manuellt. 
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Se 4 och 5 §§, bilaga 1, punkt 2.3, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om 
användning av arbetsutrustning. 
 
Pkt 12  
Rutiner för rengöring, kontroll och underhåll 
A) Ni saknar på förhand uppgjorda rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av Er 
pelarborrmaskin. Bristen innebär risk för ohälsa och olycksfall för såväl den som direkt 
arbetar i maskinen som för andra arbetstagare och elever i närheten.  
 
Ni skall utarbeta (skriftliga) rutiner för rengöring, kontroll och underhåll av Er 
pelarborrmaskin så att maskinen kan användas utan risk för ohälsa och olycksfall.  
 
Se 5, 8 och 10 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbets-
utrustning samt 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
B) Ni rengör Era snickerimaskiner genom att blåsa rent maskinerna med tryckluft. Metoden 
är olämplig eftersom luftföroreningar som hyvelspån och damm då sprids i loken och kan 
innebära risk för ohälsa. 
 
Ni skall utarbeta (skriftliga) rutiner för rengöring av Era snickerimaskiner så att maskinerna 
rengörs på ett effektivt sätt utan att luftföroreningar som hyvelspån och damm sprids i 
loken. 
 
Se 8 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning 
samt 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Upplysning 
Ett sätt att effektivt rengöra maskiner är att använda en sugslang kopplat till 
spånsugsystemet. 
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  Bilaga 5  
 

Trävaruindustrin inspekteras: 

 - Nu ska farliga maskiner stoppas  
 
Trävaruindustrin är hårt drabbad av olycksfall. Varje år anmäls över 20 olycksfall per 1000 
förvärvsarbetande. En stor del av olycksfallen inträffar i maskiner, ofta med lång 
sjukskrivningstid som följd. 
 
Den 1 september börjar Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm, inspektera samtliga 
snickerier och möbelsnickerier. Det är cirka 330 företag i Stockholm, Uppsala och Gotlands 
län som inspekteras. Framöver inspekteras även byggnadssnickerier, snickeriverkstäder inom 
omsorgsverksamhet, kriminalvården och skolor med slöjdsalar i samma område.  
 
- Vårt mål är att minska arbetsolycksfallen vid några prioriterade snickerimaskiner. De är 
cirkelsågar, rikthyvlar bordsfräsar och bandsågar med flera, säger Nils Tyreskog som är 
arbetsmiljöinspektör i Stockholm. Vi kommer att kontrollera att maskinerna har fungerande 
och bra utformade avskärmningsskydd. Om de inte har det kommer vi att stoppa arbetet vid 
maskinerna omedelbart. Vi kommer också att inspektera att arbetsgivarna har ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Buller, ergonomi och damm 
Arbetsmiljöverket kommer att titta på bullerproblem och ställa krav på tekniska lösningar. För 
trädamm kommer vi att titta på företagens spånutsug. Vi kommer också att inspektera 
belastningsergonomiska risker genom att bland annat gå igenom hur företaget minimerar 
riskerna genom organisatoriska krav på kunskap och rutiner samt se till att det finns bra 
lyfthjälpmedel, arbetsbord med mera.  
 
- Trävaruindustrin använder sig mycket av härdplaster vid limning och sprutmålning. 
Arbetsmiljöverket har tidigare sett att kunskapen om riskerna är låga, därför kommer vi att 
kontrollera om det skett någon förbättring av kunskaperna om och hanteringen av härdplaster, 
säger arbetsmiljöinspektör Cecilia Österman. 
 
Uppdragsgivare för inspektionen: Yvonne Göpel biträdande tillsynsdirektör 
Kontaktpersoner och ansvariga för inspektionerna:  
Journalister får gärna följa med ut vid inspektion kontakta då Nils Tyreskog. 
Nils Tyreskog, inspektör,  
Telefon: 08-475 01 99 
Mobil: 070-586 12 89 
nils.tyreskog@av.se  
 
Cecilia Österman, inspektör  
Telefon: 08-475 01 86 
Mobil: 070-586 08 70 
Cecilia.Osterman@av.se 
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                                                   Bilaga 6 

 
                            PRESSMEDDELANDE  
                                                                              Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm                                                                                         

                                                                                                       
 
 
 
2005-09-19 

Bristerna i träslöjden värre än befarat 
 
Bristerna i skolornas träslöjdsalar är många och allvarliga. Det kan Arbetsmiljöverket, 
distriktet i Stockholm, konstatera efter vårens inspektioner.  
Totalt besöktes 219 skolor och 3 827 krav ställdes på 209 av dessa skolor. De flesta 
kraven rörde brister på maskinerna. 
Nu kommer liknande inspektioner göras över hela landet 2006. 
 
– Det värsta tycker jag är att man på skolorna har sådana brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Går de inte ut i slöjdsalarna och tittar blir de inte heller medvetna om att 
farliga maskiner saknar skydd. Många gånger saknar även de ansvariga kunskaper i vilka 
regler som gäller, säger arbetsmiljöinspektör Nils Tyreskog. 
 
Under våren har Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm som en del i ett tvåårigt projekt mot 
trävaruindustrin inspekterat grund- och gymnasieskolors träslöjdsalar i Stockholm, Uppsala 
och Gotlands län.  
Varje år sker olyckor under lektionerna i träslöjd. Barnen fastnar till exempel med håret eller 
kläderna i pelarborrmaskinen medan lärarna får sina fingertoppar kapade i rikthyveln. 
 
Inspektörerna såg bland annat över maskinsäkerheten och kontrollerade elevers och 
slöjdlärares kunskaper om hur de ska använda maskinerna på ett säkert sätt. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, rutiner, ventilation och buller liksom hur man hanterar kemiska och 
brandfarliga ämnen i träslöjdsundervisningen gick också igenom.  
 
De maskiner som får användas i slöjdsalarna ska vara säkra, det vill säga uppfylla de 
föreskriftskrav som finns i AFS 1998:4 och AFS 1993:10 om användning av arbetsutrustning 
respektive maskiner och vissa andra tekniska anordningar. 
Om det saknas ett skydd på en maskin så får den inte användas innan skyddet är monterat.  
 
Totalt ställdes 2 053 krav på maskiner, 519 krav på kemiska arbetsmiljörisker, 648 krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt 169 krav på medicinska kontroller, dvs hörselkontroller 
för slöjdlärarna.  
 
Inspektionerna av träslöjdsalarna ingår i ett större projekt mot trävaruindustrin. 
Trävaruindustrin är ett av de hårdast olycksdrabbade arbetsområdena i Sverige i dag. En stor 
del av olyckorna inträffar i maskiner och ger ofta långa sjukskrivningar som följd. För att 
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förbättra arbetsmiljön genomför nu Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm, ett flerårigt 
tillsynsprojekt mot trävaruindustrin i Stockholms, Uppsala och Gotlands län.  
Genom projektet vill Arbetsmiljöverket minska olycksfall orsakade av maskiner, 
belastningsbesvär, buller, härdplaster, stress och besvär orsakade av trädamm.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Nils Tyreskog, arbetsmiljöinspektör och projektledare, tele 08-475 01 99, 070-586 12 89 
Lena Erfors, biträdande tillsynsdirektör, tele: 08-475 01 59, 070-586 13 92 
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Bilaga 7 
 
 

  
 
 
 
 

 
Handläggare, telefon 

NN  

 

Föranmälan av inspektionsbesök 
 
Arbetsmiljöverket är en statlig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka  
och kontrollera efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen samt främja förebyggandet av 
ohälsa och olycksfall i arbetslivet. 
 
Trävaruindustrin är en av Arbetsmiljöverkets prioriterade branscher i verksamhetsprogrammet 
för åren 2004-2006. 
 
Trävaruindustrin i hela landet anmäler årligen över 20 arbetsolycksfall per 1000 
förvärvsarbetande och är därmed en av de branscher som är hårdast drabbade. En stor del av 
olycksfallen inträffar i maskiner, många med amputationsskador och ofta med långa 
sjukskrivningsperioder som följd. 
 
Med anledning av förhållandet har Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm, 
beslutat att starta ett träindustriprojekt där inspektionsfasen börjar den  
1 september 2004. Syftet med inspektionen är att kontrollera hur Ni ser till att 
arbetsmiljökraven uppfylls på arbetsplatsen. 
 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska därför systematiskt planera, leda 
och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetstagarna inte drabbas av 
ohälsa eller olycksfall. 
 
Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm, har efter överenskommelse med Er &$ planerat in 
ett inspektionsbesök hos Er den &$ 2004 kl. &$. 
 
Inspektionen avser hela arbetsstället, det vill säga både verkstad och kontor. Beräknad 
tidsåtgång: cirka 3 timmar. 
Vid inspektionen kommer följande områden i första hand att behandlas: 
 

- Ert systematiska arbetsmiljöarbete 
- Belastningsergonomi 
- Snickerimaskiner 
- Kemikaliehantering 
- Spånsug och allmänventilation 
- Buller 
- Stress och arbetsorganisation 

 
 
Postadress: Box 1259, 171 24 Solna • Besöksadress: Englundavägen 5 
Telefon: 08-475 01 00 • Telefax: 08-764 49 72 
E-post: stockholm@av.se • www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 
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Ni bör inför inspektionen ta fram följande uppgifter: 

- Upprättade rutiner avseende systematiskt arbetsmiljöarbete, 
protokoll från skyddsronder, handlingsplaner osv. 

- Aktuella arbetsmiljöproblem 
- Inträffade skador/tillbud under det senaste året 
- Aktuella besiktningsintyg (lyftanordningar, luftbehållare, 

maskindrivna portar) 
- Aktuella säkerhetsdatablad för de kemikalier Ni använder. 

 
 
Vid inspektionen ska företrädare för arbetsgivaren vara närvarande, dessutom skall 
skyddsombud kallas. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
&$ 
Arbetsmiljöinspektör 
Distriktet i Stockholm 

 
 
 
För mer information om arbetsmiljö, se Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se 
 
Bilaga: ADI-broschyr 556 
 
Kopia till:  
 
Skyddsombud, adress som företaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadress: Box 1259, 171 24 Solna • Besöksadress: Englundavägen 5 
Telefon: 08-475 01 00 • Telefax: 08-764 49 72 
E-post: stockholm@av.se • www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 
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Bilaga 8 
 
 
 

 
Handläggare, telefon 

NN 
 
 
Tillsynsmeddelande 
 
Träprojekt, skola 
 
I det nyligen avslutade träprojektet har 230 skolor inspekterats. Inspektionerna har resulterat i 
4187 krav, det vill säga ca 18 krav per skola. Projektet har visat på stora brister i 
kommunernas systematiska arbetsmiljöarbete, begränsat till de inspekterade skolorna, brister i 
hanteringen av kemikalier och från skyddssynpunkt bristfälliga maskiner, se nedan under 
rubriken bakgrund. 
 
Arbetsmiljöverket har inte för avsikt att inspektera samtliga slöjdsalar. Varje kommun har ett 
ansvar som arbetsgivare för den personal och de elever som arbetar respektive genomgår 
utbildning i kommunens skolor. I ansvaret ligger bland annat att undersöka 
arbetsförhållandena i kommunens slöjdsalar och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall 
där.  
 
Krav 
 
Mot denna bakgrund ska Ni genomföra en undersökning och riskbedömning av de maskiner 
och handredskap som finns i Era trä- och metallslöjdsalar. Efter genomförd riskbedömning 
ska Ni vidta de åtgärder som behövs för att undanröja de risker för ohälsa och olycksfall som 
har identifierats. Åtgärder, som inte vidtas omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan. Av 
handlingsplanen ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska vara vidtagna och vem 
som ska se till att de blir vidtagna.  
 
I första hand ska brister undanröjas vid källan, det vill säga om någon maskin är beskaffad så 
att eleverna riskerar att komma i kontakt med maskinens rörliga/farliga delar så ska maskinen 
förses med ingreppsskydd som förhindrar att eleverna kommer i kontakt med de rörliga 
delarna. Att notera härvid är att minderåriga inte får utföra arbetsuppgifter med vissa 
maskiner enligt 5 § bilaga 1, punkt 11 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:1) om 
minderåriga. Förbudet gäller dock inte om riskerna från maskinerna är förebyggda eller 
verktygen inte är åtkomliga. Förbudet gäller inte heller om det finns en kurs-plan som 
föreskriver att maskinen ska användas i undervisningen. Kursplanen ska vara godkänd av 
utbildningsansvarig. Det är mycket viktigt att läraren har god kännedom om arbetet och dess 
risker och att han/hon med odelad uppmärksamhet instruerar och övervakar den minderårige, 
detta framgår av 2 § AFS 1996:1.  
 
 
Postadress: Box 1259, 171 24 Solna • Besöksadress: Englundavägen 5 
Telefon: 08-475 01 00 • Telefax: 08-764 49 72 
E-post: stockholm@av.se • www.av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 
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I andra hand ska eleven använda personlig skyddsutrustning, som exempelvis hårskydd.  
 
Gällande bestämmelser 
 
Se 2 och 5 §§ AFS 1996:1,  4 och 5 §§ jfr bilaga 1, punkt 2.9 och 5 § AFS 1998:4 om 
användning av arbetsutrustning. Se även 8 och 10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete samt 4-10 §§ AFS 2001:1 om personlig 
skyddsutrustning. 
 
Bakgrund 
 
Under de senaste åren har arbetsmiljön inom skolan kommit alltmer i fokus. Genom 
inspektioner och anmälningar har Arbetsmiljöverket en god bild av fysiska skador och 
psykisk ohälsa förorsakade av brister i arbetsmiljön. En del av de fysiska skadorna utgörs av 
olyckor som inträffar vid hantering av farliga maskiner, till exempel i skolornas slöjdsalar. I 
Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för 2004-2006 är skolan ett av sex särskilt 
prioriterade tillsynsområden. 
 
Under år 2005 har Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm inspekterat arbetsmiljön i 
träslöjdsalar i skolor som är belägna inom Gotlands, Uppsala och Stockholms län. Ett antal 
grundskolor, såväl fristående som kommunala, med undervisning i träslöjd för årskurs 7-9 har 
inspekterats. Även gymnasieskolor med träteknisk utbildning samt vissa vuxenutbildningar 
där elever handhar träbearbetningsmaskiner har varit föremål för inspektion.  
 
Syftet med inspektionerna har varit att kontrollera hur kommunerna uppfyller 
arbetsmiljökraven med avseende på träslöjdsverksamhet.  
 
Begäran om svar 
 
Ni ska senast den 15 april 2006 till Arbetsmiljöverket redovisa vilka åtgärder Ni vidtagit 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av kraven i denna skrivelse, se 7 kap 
3 § arbetsmiljölagen. 
 
Information 
 
Om Ni har frågor i ärendet så välkommen att kontakta arbetsmiljöinspektör  
Nils Tyreskog på telefon 08-475 01 99. 
 
Övrigt 
 
Information om arbetsmiljö finns på vår hemsida www.av.se 
 
Litteratur som kan vara till hjälp vid riskbedömning är: 
→ Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd, författare är Harry Arvidsson, Svante Johansson, 
ISBN 91-646-1630-4 
Boken utges av Ekelunds Förlag AB 
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Lena Erfors    
Biträdande tillsynsdirektör  Nils Tyreskog 

Arbetsmiljöinspektör 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Huvudskyddsombud för Lärarförbundet och LR 
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Bilaga 9 
Träprojektet Skola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träprojektet - Skola
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Träprojektet Skola: Distriktet i Stockholm
Antal krav per inriktning (totalt 4989 krav) 

2627

9

55

692

2

179

122

92

20

199

1

8

46

53

293

311

276

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Maskiner, lyftanordningar mm

Processteknik

Teknik annan

Kemiska arbetsmiljörisker

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Lokaler, ventilation

Lokaler, övrigt

Fysikaliska arbetsmiljörisker

Yrkeshygien, annat

Medicinsk kontroll

Arbetsanpassn/Rehab

Manuell hantering

Belastningsergonomi,annat

Med-soc risker, annat

Policy,rutiner mm §§3-5

Uppgiftsförd,kunskaper §§6-7

Riskbedömn, åtgärdsuppföljn §§8-11

FHV §12

Antal krav

Träprojektet Skola: Distriktet i Stockholm

Kravens procentuella fördelning 

53%

0,2%

1%

14%

0%

4%

2%

2%

0,4%

4%

0,02%

0,2%

1%

1%

6%

6%

6%

0,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Maskiner, lyftanordningar mm

Processteknik

Teknik annan

Kemiska arbetsmiljörisker

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Lokaler, ventilation

Lokaler, övrigt

Fysikaliska arbetsmiljörisker

Yrkeshygien, annat

Medicinsk kontroll

Arbetsanpassn/Rehab

Manuell hantering

Belastningsergonomi,annat

Med-soc risker, annat

Policy,rutiner mm §§3-5

Uppgiftsförd,kunskaper §§6-7

Riskbedömn, åtgärdsuppföljn §§8-11

FHV §12

Antal krav = 4989 st 



- 64 - 

Bilaga 9 
Träindustriprojektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träindustriprojektet: Distriktet i Stockholm
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Träindustriprojektet: Distriktet i Stockholm

Antal krav per inriktning
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Bilaga 9 
Träprojektet Vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träprojektet Vård: Distriktet i Stockholm
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Träprojektet Vård: Distriktet i Stockholm

Antal krav per inriktning
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