Mallen är godkänd av Arbetsmiljöverkets
avdelning för juridiska frågor

Arbetsgivarens exemplar
OBS! Skyddsombudet ska ha kopia

Skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagen
I egenskap av skyddsombud stoppar (avbryter) jag med stöd av 6 kap 7 § arbetsmiljölagen
nedanstående arbete enligt följande:
Företag/Arbetsställe:

Arbetsplats:

Beskrivning av aktuella arbetsuppgifter:

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS) samt annan lagstiftning som kan vara tillämplig i sammanhanget:

Anledningen till skyddsombudsstoppet med beskrivning av risken och faran och vilka
konsekvenser som kan befaras om arbetet inte stoppas:

Eventuella förslag till åtgärder för att avhjälpa bristen och faran:

Ange vilken kontakt som har tagits med arbetsledningen före stoppet samt vilken inställning
arbetsledningen har i ärendet och varför:

Skyddsombudsstoppet gäller från den _____________________ klockan _____________
och fram till dess bristen och faran har avhjälpts (enligt åtgärdsförslaget) eller till dess att
Arbetsmiljöverket har fattat beslut i ärendet.
Detta stopp gäller även för det fall att arbetsgivaren själv utför den aktuella arbetsuppgiften.

Skyddsombud
Underskrift/namnförtydligande

Förbund

Datum

Som ansvarig för arbetsgivaren har jag i dag mottagit detta meddelande om
skyddsombudsstopp.

Arbetsgivarrepresentant
Underskrift/namnförtydligande
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Företag

Datum

Mallen är godkänd av Arbetsmiljöverkets
avdelning för juridiska frågor

Arbetsgivarens exemplar
OBS! Skyddsombudet ska ha kopia

Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a §
arbetsmiljölagen
I egenskap av skyddsombud begär jag med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att följande
åtgärd (eller undersökning eller riskbedömning) ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande
arbetsmiljö:
Företag/Arbetsställe:

Arbetsplats:

Beskrivning av aktuella arbetsuppgifter:

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS) samt annan lagstiftning som kan vara tillämplig i sammanhanget:

Den åtgärd (eller den undersökning) som ska vidtas genom denna framställan:

Anledning till framställan med beskrivning av brister och risker i arbetsmiljön eller befarade
brister och risker som motiverar undersökning eller riskbedömning:

Lämnar Ni (arbetsgivaren) inte besked utan dröjsmål eller beaktas inte denna framställan
kommer hänvändelse att ske till Arbetsmiljöverket med begäran om föreläggande eller
förbud enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen.

Skyddsombud
Underskrift/namnförtydligande

Förbund

Datum

Som ansvarig för arbetsgivaren har jag i dag mottagit denna framställan

Arbetsgivarrepresentant
Underskrift/namnförtydligande

Företag

Datum
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