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Säkerhetsrutiner vid naturtillsyn 
Det här är ett förslag på säkerhetsrutin för tillsynshandläggare. Syftet med rutinen är 
att ge tillsynshandläggare information och verktyg att riskbedöma hela arbetsmiljön 
kopplad till tillsynen. Rutinen kan behöva kompletteras med lokala förutsättningar och 
instruktioner.  

 

Riskbedömning 
Vad är en riskbedömning? 
• Riskbedömning kan definieras som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska 

uppstå och följderna av detta.  
• Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination 

med hur saker och ting är organiserade.  

När ska jag göra en riskbedömning? 
• Inför varje tillsyn i fält.  
• Riskbedömningen ingår i arbetet med att planera tillsynen.  
• Gör riskbedömningen innan du genomför tillsynen.  

Hur gör jag en riskbedömning? 
• Genom att svara på frågor och reflektera själv eller tillsammans med en kollega.  
• Du behöver inte skriva ned något. Det viktigaste är den mentala förberedelsen.  

 

Före tillsynsbesök 
Frågor att besvara och reflektioner att göra i riskbedömningen:  

Vem? 
Vem/vilka ska du möta i tillsynen? Har du varit i kontakt med dem innan? Hur 
upplevdes den kontakten? Vet de att du ska komma? Vilka andra kan du väntas möta 
vid tillsynen? Finns det risk för hot och våld i samband med tillsynen?  

Var? 
Var ska du träffa verksamhetsutövaren? Finns det bra förutsättningar att träffas ur 
säkerhetssynpunkt? Det kan till exempel vara där du vet hur du ska ta dig ut ur en lokal 
eller ett rum eller bort från en miljö. 
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Hur? 
Hur ska tillsynen genomföras? Ska tillsynen göras av en eller flera handläggare? Gör du 
eller du och din kollega en ensam rundvandring eller ska verksamhetsutövaren följa 
med? Ska du prata med verksamhetsutövaren eller göra rundvandringen först? Var ska 
ni träffas för att gå igenom iakttagelserna från rundvandringen? Vad händer om 
planen för genomförandet inte lyckas? Vem ska du kontakta när du påbörjar och 
avslutar tillsynen? Fundera på om vädret spelar någon roll för hur du ska utföra 
tillsynen, till exempel om det är halt väglag, regnar och du måste vara utomhus för att 
genomföra tillsyn eller om någon annan väderprognos kan påverka din tillsyn.   

Tid? 
Vilken tid ska du ut på tillsyn? Hur lång tid tar tillsynen? Har du avsatt tid för 
ytterligare tillsyn före eller efter? Tänk på att räkna in restiden.  

Resa dit och hem samt parkering?  
Har du avsatt nog med tid för resan till tillsynsobjektet för att inte stressa? Sök bästa 
väg och var du kan parkera (så nära så möjligt, gärna upplyst och så att du enkelt kan 
åka därifrån etc.). Behöver du resa kollektivt, till exempel färjor till öar, för att 
genomföra tillsyn?  

Representation? 
Spelar det någon roll för just denna tillsyn om du har profilkläder eller privata? Har du 
legitimation och ska den vara synlig eller inte? Ska du skylta med myndighetsloggan på 
bilen? Gå gärna ett varv kring bilen när du får/hämtar den, innan du sätter dig i den 
igen för att kontrollera eventuella skador.  

Backup, tänk igenom en gång till  
Tänk ett varv till på om något oväntat kan hända. Är du medveten om vilka rutiner 
som gäller för tillbudsrapportering? Lägg in viktiga nummer och information i 
telefonen.  

 

Efter tillsynsbesök 
Genererade besöket tillbud/arbetsskada?  
Om ja, rapportera tillbud/arbetsskada enligt rutin.  

Finns erfarenheter från tillsynsbesöket som du bör föra vidare till din 
arbetsgrupp?  
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 Säkerhetsrutiner i övrigt 
• Informera en kollega eller anhörig vart du ska och ungefärliga tider.  
• Gör tillsynsbesöket tillsammans med en kollega om det bedöms nödvändigt. 
• Använd inte privat bil i samband med känsliga ärenden.  
• Finns det risk för hot och våld ska polisen kontaktas för handräckning. 
• Backa alltid om hot och våld uppstår – ta inga risker. 
• Kom ihåg! Hälsa och säkerhet viktigare än avslutad tillsyn. 

 

 

Säkerhetsinstruktion vid akuta situationer 
Följande instruktion handlar om hur du ska agera om det finns risk för hot eller fysiskt 
våld. Instruktionen ska vara väl känd hos medarbetarna och repeteras vid behov.  

• Lämna platsen om du kan –undvik att vända ryggen mot den hotfulla personen.  
• Försök skapa fysiskt avstånd mellan dig och den hotfulla personen.  
• Se till att det finns fysiska hinder mellan er om det är möjligt. 
• Utmana inte, lyssna aktivt. 
• Larma 112 om det kan ske utan risk för din säkerhet, eller genom personlarm.  
• Gör personer i din närhet uppmärksamma på situationen.  
• Anmäl händelsen till polisen, ta hjälp av din närmaste chef. 
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