
 
EKUMENISKA  

 
Lathund inför Arbetsmiljöverkets inspektioner 2020 
 
Vision ekumeniska tycker det är bra att AMV beslutat göra inspektioner i 450 församlingar inom 
trossamfunden i Sverige. Det blir en bra värdemätare på hur det står till med arbetsmiljön i en viktig fråga.  
För medlemmar som blir indragna i inspektionerna har vi gjort den här lathunden.  
Som medlem i Vision kan du höra av dig till någon i din sektions styrelse, vi fungerar som skyddsombud och 
kan bidra med kunskap. 
 
1 
Det som AMV vill granska är hur arbetsgivarna arbetar med Organisatorisk och social arbetsmiljö (AMV:s 
författningssamling AFS 2015:4). Framför allt är det frågan om kränkande särbehandling (definition i § 4) 
som står i centrum för inspektionen. 
Läs genom den förordningen tillsammans med arbetsgivaren innan besöket så ni vet vad det handlar om. 
 
2 
Det är arbetsplatsen och därmed arbetsgivaren som ska inspekteras. Allt handlar om arbetsgivarens 
ansvar, om innehållet i AFS 2015:4 är känt och vad som görs för att motverka kränkande särbehandling. I 
kyrkan är vi oftast inte så noga med rollfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare, men vid en 
inspektion är det viktigt eftersom det handlar om arbetsgivarens ansvar. 
 
3 
För AMV är vår kyrkostruktur rätt obekant. Inspektionen är en möjlighet att lära myndigheten hur vår 
organisation fungerar med arbetsgivare som gör sina uppgifter ideellt och några få anställda som bär stor 
del av arbetet. Även om det primärt är en inspektion av arbetsplatsen, behöver vi lyfta in alla som besöker 
kyrkan och deltar i olika saker. En god arbetsmiljö för medarbetarna blir en bra miljö för alla som finns med 
i kyrkan. 
 
4 
Om det skulle finnas, i närtid eller längre tillbaka, exempel på kränkande särbehandling av vilken form som 
helst, tveka inte att ta upp det vid inspektionen. Syftet är inte sätta dit arbetsgivaren utan göra 
arbetsmiljön bättre för alla.  
 
5 
Inom samfundsledningarna finns det troligen personer som på ett eller annat har ansvar för den här typen 
av frågor, ta kontakt med dem innan inspektionen och ta del av deras erfarenhet. 
 
6 
Ledamöterna i våra tre sektionsstyrelser har mandat att fungera som skyddsombud. Ta kontakt med oss, 
ställ dina frågor. I mycket begränsad omfattning kan vi finnas med vid inspektionerna. Om du känner ett 
behov av det så hör av dig så snart det går innan inspektionen. 
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