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Arbetsmiljöinspektören:

Checklistor:

Tidigare erfarenhet:

Sören Fouganthine arbetar just
nu med planerad tillsyn inom bemanningsbranschen. Han besöker både
bemannings- och kundföretag och tittar på
hur de arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar. Han har
utbildning inom el-, energi- och miljöteknik
och har jobbat både inom tillverkningsindustri och fastighetsförvaltning. Han tycker
att arbetsmiljöarbete ger möjligheter att
påverka och att se effekten av åtgärder.

Vid inspektionen används vanligtvis checklistor
som stöd, för att säkerställa att inspektörerna
arbetar likartat i hela landet.

Information från tidigare inspektioner hjälper
till med var brister i arbetsmiljön kan finnas.

Utmaningar:
Att få till ett bra möte och dialog med arbetsgivaren. Vid besöket lyssnar man och ställer
frågor, informerar om arbetsgivarens ansvar
för arbetsmiljön och hur de tjänar på att ha
ett fungerande arbetsmiljöarbete. Sören Fouganthine tycker också att det roligaste i jobbet är att komma ut till olika arbetsplatser och
träffa människor.

Arbetsskadestatistik, tillbudsrapporter, omvärldsbevakning:

Ryggrad:

Med hjälp av detta gör man en analys för
att välja ut vilka områden man ska inspektera. Det kan också komma direktiv från
regeringen om ett område de vill att man
ska titta extra på. Vid allvarliga tillbud, arbetsplatsolyckor eller skyddsombudsstopp
åker inspektörer ut direkt till arbetsplatsen
på så kallad obligatorisk tillsyn.

Sören Fouganthine arbetar inom projektet Ergo-SAM, alltså ergonomi i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, för att förebygga förslitningsskador till exempel inom tillverkningsindustrin.

Arbetsmiljöverkets
författningssamling, (AFS:ar):

Tennisboll och apportbock:
Sören Fouganthine har två golden retriever-hundar, som till exempel gillar att lära
sig att apportera. Att ha hund är ett bra sätt
att komma ut och att släppa tankarna på jobbet.

Skyddshjälm:
Mobilkamera:
För att dokumentera vad man ser på plats
under en inspektion.

Det är viktigt att det finns rätt skyddsutrustning
på plats, att den fungerar och att den används.

Ett 80-tal så kallade AFS:ar kompletterar arbetsmiljölagen, AML. De innehåller regler för
arbetsmiljöarbete och råd om hur de ska tilllämpas. Om man vid en planerad arbetsmiljöinspektion hittar något i verksamheten som
inte stämmer med lagstiftningen rapporteras
det som en brist. Arbetsgivaren får information om detta och krav på vad som behöver
göras. Ofta åker inspektören till arbetsplatsen
igen och följer upp hur det har gått.

