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Sveriges Byggindustrier (BI) gör just nu sin 
största satsning någonsin på arbetsmiljö och 
säkerhet genom fokusområdet ”En säker 
arbetsplats”. I BI Syd finns jag, Charlotta 
Gottschalk Dieden, som arbetsmiljörådgivare 
för att ger er medlemmar stöd, råd och 
utbildning i allehanda frågor vad gäller ert 
arbetsmiljöarbete.  

 
Nya föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö 
Dessa nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
(AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. 
Föreskrifterna handlar främst om ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 
Läs dem här. Att ha högre krav än resurser i 
arbetet under en längre tid innebär ohälsosam 
arbetsbelastning. Du som arbetsgivare har en 
skyldighet att skapa en balans mellan krav och 
resurser i arbetet så att ohälsosam 
arbetsbelastning förebyggs. Läs mer här i 
Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 701 om att 
Hantera arbetsbelastning. 
 

Stöd till arbetsmiljöutbildning 
Ovanstående föreskrifter innehåller krav på 
särskilda kunskaper hos chefer och arbetsledare 
om ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling. Som arbetsgivare inom privat 
sektor kan du söka medel till att genomföra 
arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
skyddsombud. Läs mer här 
 

Säkerhetsdagen 2016 
Den 28 april 
uppmärksammar vi 
den internationella 
arbetsmiljödagen 
”World Day for Safety 

and Health at Work” genom att utlysa en 
säkerhetsdag i hela branschen. Läs mer här. 

Temat denna gång är fallrisker som fortfarande 
är den vanligaste orsaken till dödsfall och 
allvarliga olyckor på våra byggarbetsplatser. Vi 
uppmanar alla våra medlemsföretag att ta 
chansen att denna dag särskilt uppmärksamma 
säkerhetsfrågorna! 

 

Vi hoppas att ni tar 
tillfället i akt att, t ex 
genom en riktad 
skyddsrond, särskilt 
byggmöte eller 
arbetsplatsträff etc, 
gemensamt diskutera, 
fundera på och vidta 
åtgärder för att eliminera 

fallriskerna. Som ett stöd för era samtal i dessa 
frågor har vi tagit fram ett dialogmaterial med 
kontrollfrågor; dels en folder, dels ett anslag i 
A3-format att sätta upp på väggen. Hämta 
materialet här 

Seminarium i Malmö den 19 maj om 
arbetsmiljö i tidigt skede  
Den 19 maj anordnar BI Syd ett seminarium om 
vikten av att skapa en säker arbetsplats i tidigt 
planerings- och projekteringsskede. Medverkar 
på seminariet gör bl a Akademiska Hus och 
Skanska. På följande länk kan ni läsa mer om 
programmet samt anmäla er 
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/semin
arier/seminarium-om-arbetsmiljo-i-tidigt-
skede__258  

 
Ta hjälp av mig! 
Tveka inte att höra av er med alla möjliga frågor 
eller problem som ni kan ha vad gäller 
arbetsmiljö och säkerhet. För bokning av besök 
eller rådgivning per telefon eller mejl kan ni nå 
mig på tel 072-5116311 och mejladress 
charlotta.gottschalkdieden@sverigesbyggindustr
ier.se 

Vänliga hälsningar/Charlotta Gottschalk Dieden 
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