


Program för 2022-10-04, kl 09-16

• 9.00-9.30 Inledning, laget runt om aktuella arbetsmiljöutmaningar 

• 9.30-9.50 Presentation av medlemsföretag – Annika Alexandersson, Borås djurpark  

• 9.50-10.15 Fika

• 10.15-10.55 Sunt arbetsliv presenterar Säkerhetsdialogen

• 10.55-11.15 Av:s inspektion på kollektivtrafiken avseende Hot och våld – Svealandstrafiken Jenny Svensson

• 11.15-11.55 Bikupa (20+15)

• 12.00-13.00 Lunch

• 13.00-13.15 Covid 19 – vad händer, erfarenheter, hybridarbetssätt

• 13.15-13.50 Bikupa 20+15

• 13.50-14.30 Krishantering; AC kraven 5 min, från verkligheten; Frida - Sisab , Theresa - Södertörns brandförsvarsförbund

• 14.30-14.55 Bikupa 15+10

• 14.55-15.15.Fika

• 15.15-15.30 Arbetsmiljöverkets regelförnyelse AC

• 15.30-15.50 Laget runt – tankar från dagen

• 15.50-16.00 Avslut; Vem presenterar på nästa möte?



Annika Alexandersson



Paus



Petra Salino och Susann Lundqvist



Jenny Svensson – AV inspection Hot & Våld



Bikupa – Hot och våld

1. Hur arbetar vi i vår verksamhet med Hot & våld?

2. Hur kan vi använda oss av Säkerhetsdialogen?



Lunch



Covid 19 – vad händer nu, erfarenheter, hybridarbetssätt



Bikupa – Covid

1. Vilka frågor är aktuella hos er just nu?

2. Har ni exempel på hur ni tagit tillvara på erfarenheter från pandemin?



Krishantering

AC kraven 5 min, - kraven

Frida berättar om erfarenheter från Sisab

Theresa berättar om Södertörns brandförsvarsförbunds krishantering

En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda 
reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt hantera den 
aktuella situationen. 



Krav Definition

Krishantering

De föreskrifter som styr en arbetsplats 

krisarbete är:

⚬ AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

⚬ AFS 1993:2 Våld och hot

När en allvarlig och svårhanterlig händelse 

inträffar på arbetsplatsen kan det bli en 

krissituation. Det kan vara en olycka eller 

någon annan negativ händelse utöver det 

vanliga. Även händelser i privatlivet som 

dödsfall eller skilsmässa kan få människor ur 

balans som påverkar arbetet. 

Krishanteringen är till för att minska det 

personliga lidandet men också för att 

förebygga sjukfrånvaro. Det är viktigt att alla i 

organisationen känner till vem som gör vad 

och vad som förväntas av var och en.



Bikupa – Krishantering

1. Hur är ni organiserade för att hantera kriser?

2. Erfarenheter från pandemin



Paus



Arbetsmiljöverkets regelförnyelse

Generaldirektör Erna Zelmin kommer att fatta beslut om föreskriftshäftena i 
etapper. Det första gd-beslutet beräknas ske i mars 2023 och det sista skjuts 
vid behov fram till september 2023 (i stället för som tidigare i maj). 

Det första gd-beslutet kommer troligtvis handla om produktföreskrifterna, 
häfte 1.4-1.8. Dessa föreskrifter är direkta implementeringar av EU-direktiv 
vilket innebär att det inte går att göra ändringar i sakinnehållet som avviker 
från direktivet. 

Alla de nya föreskrifterna kommer att finnas i ett digitalt format på av.se i 
september 2023, i samband med det sista gd-beslutet. 





Våra synpunkter

Sökfunktionerna och stödmaterialet

Språkbearbetningen - kravnivå, försämrad tydlighet, värdeord och förstärkningsord

Systematiskt arbetsmiljöarbetet nu ligger i ett eget häfte (1.0)

Rubrikerna kan med fördel förenklas till: 

⚬ 1.0 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

⚬ 1.1 Grundläggande föreskrifter 

⚬ 1.2 Byggarbetsmiljö

⚬ 1.3 Produkter

⚬ 3.1 Specifika arbeten

Allmänna råd har lyfts upp till föreskriftstext  - kravnivåerna höjts

Kapitlen om bilagor och sanktionsavgifter 

”Om det finns skyddsombud” ändrat  till ”skyddsombud ska”



Laget runt



Planering nästa möte

Kommande möten:

Nästa möte: 8 februari 2023 digitalt

Anna Franksson presenterar Telge AB

Stående punkter:

• En deltagare presentera sitt företag vid nästa möte? (Vad ni arbetar med, 
vilka arbetsmiljöutmaningar ni har generellt och vad är aktuellt just nu)



Ämnen till kommande möten

Återkommande vid varje träff:

• En deltagare presentera sitt företag  (Vad ni arbetar med, vilka arbetsmiljöutmaningar ni har generellt och vad är aktuellt 
just nu)

• Suntarbetslivs verktyg etc. som återkommande punkt

Förslag på kommande:

• Jämställdhet och lika behandling

• Sexuella trakasserier

• Kamratstöd, självmordshantering

• Arbetsmiljöverkets inspektioner

• Ergonomi 

• Fortsättning Corona

• Arbetsmiljöverkets regelförnyelse

• Avvikelse-, tillbud- och olycksfallsrapportering i IA

• Bygg grupp ev start i höst



TACK!
Följ oss gärna på sociala medier.


