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OBS-Tillbuds-/Olycksfallsrapport 
Definition av ”obs”: Med observation menas observation av en säkerhetsrisk. 
Exempelvis skyddsräcke eller skyddstäckning över öppning som tagits bort eller 
annan arbetsmiljöbrist som upptäcks före det inträffar ett tillbud eller en olycka. 
Definition av tillbud: ”oj” 
Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller 
olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. 
Exempelvis är ett ras i en för tillfälligt tom byggnad också ett tillbud. 
Definition av olycka: ”aj” 
Med olycka menas en händelse som lett till skada eller ohälsa. 

 
Meddelande till arbetsmiljösamordnare, regionchef, arbetschef och projektchef: 
Datum:  
  

Rapportskrivare 
 

Företag 

Wästbygg AB 
Byggarbetsplats 
 
Platsen där händelsen inträffade 
 
Tidpunkt då tillbudet inträffade 
 

Veckodag 
 

Datum: År-Mån-Dag 
 

Klockslag 
 

 
Berörd arbetstagare, WB-personal:   Yrkeskategori:  

  UE:          

  Personskada:  Ja     Nej 

Beskriv händelseförloppet: 
 
 
 
 
 

 

Trolig orsak: 
 
 
 
 

 

Åtgärder: (fylls i av platsledningen) Åtgärd klar: datum/sign. 
  
  
  
  

 
Underskrift 

Datum: 
 

Namnteckning: (rapportskrivare) 
 

Platschef delgiven 
Ja/Nej:  
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Tillbudsrapporteringen skall vara enkel att utföra. Syftet med rapporteringen är att informera 
om vad som hänt så att vi kan jobba förebyggande för att liknande inte ska hända igen. 
 

1. Förstasidan av denna blankett ”OBS, / Tillbuds-/ Olycksrapport” fylls i av medarbetare 
och/eller skyddsombud som är involverad eller bevittnar händelsen.  
Respektive platschef/ Bas-U delges om möjligt för att åtgärda fortsatt risk. 

 

2. Efter underskrift av rapportskrivare och delgivning till BAS-U skickas blanketten till 
Wästbyggs arbetsmiljösamordnare (AM-SAM) med kopia till regionchef arbetschef 
och projektchef. 

 

3. Utvärderingar av inkomna tillbudsanmälningar görs vid arbetsmiljögruppens möten 
f.n. 4 gånger per år. Vid upptäckande av riskområden införs detta i handlingsplanen 
över förbättringsåtgärder. 
Ledningsgruppen delges för kännedom och då ev. beslut krävs för större åtgärder. 

 
Rapportering av OBS, tillbud samt olycka/skada:  
 

1. Alla OBS, tillbud samt olycka/skada ska omgående rapporteras till 
Arbetsmiljösamordnaren (AM-SAM) Bo Bidelöv med kopia till regionchef, arbetschef 
och projektchef. 

 

2. Tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska snabbast möjligt anmälas 
till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöförordningen § 2). Anmälan till arbetsmiljöverket görs 
av AM-Sam Bo Bidelöv. (OBS – bara då det inneburit ”allvarlig fara”).  
Har inga personer befunnit sig i arbetsområdet behöver det detta därför inte anmälas 
till Arbetsmiljöverket, hur stora de ekonomiska skadorna än är. Däremot ska 
arbetsgivaren självfallet utreda tillbudet. 

 
 

Alla tillbud och olyckor skall inte anmälas till Arbetsmiljöverket 

Så är fallet när arbetsmiljölagen inte är tillämplig. Exempel på sådana situationer är: 

• Händelsen inträffar inte i arbetet.  
• Händelsen inträffar under resa till eller från arbetet.  
• Verksamheten är inte yrkesmässig. Exempelvis kan medlemmar i en förening utföra 

ideellt arbete, utan professionell arbetsledning, som kan leda till en olycka.  
• Den/de skadade/drabbade är besökare, anhöriga eller andra som inte omfattas av 

arbetsmiljölagen. 

Om skadan eller tillbudet inte är allvarligt behöver det inte heller anmälas till 
Arbetsmiljöverket. Om man inte vet hur allvarlig skadan är kan man vänta med anmälan till 
dess sjukvårdspersonal har bedömt skadan. 

Tillbud ska bara anmälas om tillbudet har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Har inga 
personer befunnit sig i arbetsområdet behöver det detta därför inte anmälas till 
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Arbetsmiljöverket, hur stora de ekonomiska skadorna än är. Däremot ska arbetsgivaren 
självfallet utreda tillbudet. 

Exempel på olyckor och tillbud, som inte ses som tillräckligt allvarliga, och som därför inte 
behöver anmälas till Arbetsmiljöverket är: 

• Enklare sårskada som medför mindre blödning.  
• Stukning, sträckning av leder och muskler i armar och ben.  
• Konflikter på arbetsplatsen som inte innefattar våld eller hot om våld.  
• Någon snubblar eller halkar utan att skadas och utan att man kan se några allvarligt 

komplicerande omständigheter i övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


