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En säker arbetsplats  
December 2018 

Sveriges Byggindustrier (BI) fortsätter sin 
största satsning någonsin på arbetsmiljö 
och säkerhet. I BI Syd finns jag, Charlotta 
Gottschalk Dieden, som arbetsmiljö-
rådgivare för att ger er medlemmar stöd, 
råd och utbildning i allehanda frågor vad 
gäller ert arbetsmiljöarbete.  

 
Safety Park Arlanda 

Sveriges Byggindustrier bygger nu – för första 
gången i Sverige – en nationell 
branschgemensam säkerhetspark för en bred 
grupp användare; yrkesarbetare, arbetsledare, 
skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, 
studenter, arbetsledare, platschefer, beställare, 
projektörer etc. I Säkerhetsparken byggs 
tränings- och demonstrationsmiljöer där 
befintliga och/eller nya och säkrare arbetssätt, 
metoder, produkter och utrustning ska kunna 
demonstreras, tränas, utvecklas och utvärderas. 
Säkerhetsparken är placerad i närheten av 
Arlanda flygplats och beräknas vara klar för viss 
testverksamhet under våren 2019.  
 

Obligatorisk rehabiliteringsplan efter 
30 dagars sjukskrivning 
Den 1 juli 2018 infördes en lagreglerad 
skyldighet för arbetsgivaren att planera insatser 
som underlättar en anställds återgång till arbete 
efter sjukskrivning. Detta innebär att en plan för 
återgång i arbete ska upprättas när den anställde 
varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att 
hens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på 
grund av sjukdom under minst 60 dagar. Om det 
med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd 
klart framgår att hen inte kan återgå i arbete 
behöver det inte upprättas någon plan. När 
hälsotillståndet senare förbättras ska 
arbetsgivaren omgående upprätta en sådan 
plan. Rehabiliteringsplanen ska, i den 

utsträckning det är möjligt, upprättas i samråd 
med den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att 
fortlöpande se till att planen följs och att det 
görs ändringar i den vid behov.    
  

Arbetsplatsinriktat rehabiliterings-
stöd 
Från och med den 1 juli 2018 kan du som 
arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, 
initiera, genomföra och följa upp 
arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. 
Bidraget kan användas till åtgärder som kan 
förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla 
om att anpassa en medarbetares arbetsuppgifter 
och arbetstider eller konsultation om aktuella 
hjälpbehov och stöd med mera. Bidraget går 
direkt till dig som arbetsgivare och täcker upp till 
10 000 kr per arbetstagare och år, men högst 
med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för 2018 
högst 100 000 kr). Mer information hittar du hos 
Försäkringskassan. 
 

Rehabverktyget, ett stöd framtaget 
av Prevent 

Rehabverktyget är ett stöd för dig som har 
ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet. 
Här kan du räkna ut var sjukskrivna medarbetare 
befinner sig i förhållande till Försäkringskassans 
rehabiliteringskedja. Du får veta vilket ansvar du 
har som arbetsgivare/chef. Du hittar även 
checklistor och exempel på handlingsplaner och 
policyer samt tips för hur du kan jobba 
hälsofrämjande och förebyggande. 
Rehabverktyget hittar du på  
rehab.prevent.se/Rehabverktyget 
 

Ta hjälp av mig! 

Tveka inte att höra av er kring ovanstående eller 
andra 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 och god jul!/Charlotta 
Gottschalk Dieden 
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