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En säker arbetsplats  
Februari 2016 

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 (AFS 2015:4) träder i kraft 
den 31 mars 2016. Föreskrifterna reglerar 
kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid 
och kränkande särbehandling. Läs dem här. 
Vanliga frågor och svar kring denna föreskrift 
hittar du 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. 
 

Ny broschyr från Arbetsmiljöverket 
om fallrisker 

Skydda dig mot fallrisker  
Den här broschyren, ADI 698, 
handlar om hur man ska skydda 
sig mot fallrisker vid byggnads- 
och anläggningsarbete. 
Broschyren beskriver olika 
skydd mot fall och hur man ska 
använda dem. Den innehåller 

även information om sanktionsavgifter ifall 
reglerna om fallskydd inte följs. Läs mer här. 
 
 

 

 
 
Reflektionsdagen 28 april 2016  
För andra året i rad arrangerar Sveriges 
Byggindustrier den 28 april en särskild 
säkerhetsdag, den sk Reflektionsdagen, då vi 
tillsammans med er medlemsföretag över hela 
landet uppmärksammar och reflekterar över 
säkerheten på våra byggarbetsplatser. Detta år 
är temat fallrisker och fallskydd. Skriv in dagen i 
kalendern redan nu och håll sedan utkik på vår 
hemsida där mer information kommer längre 
fram.  

 
Vår webbutbildning i säkerhet 
Glöm inte att gå vår kostnadsfria webbutbildning 
i säkerhet www.ensakerarbetsplats.se 
Hittills har mer än 4000 andra personer gjort 
det!  

 
 
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.  

Ta hjälp av mig före, under eller efter ni får en 
inspektion av Arbetsmiljöverket. Jag kommer 
gärna ut till er på platsbesök så snart som möjligt 
och informerar om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och vad som i övrigt krävs av 
er enligt arbetsmiljölagstiftningen och stämmer 
av mot ert eget befintliga arbetsmiljöarbete.  

Kontaktuppgifter 

För bokning av besök eller rådgivning per telefon 
eller mejl kan ni nå mig på tel 072-5116311 och 
mejladresscharlotta.gottschalkdieden@sveriges
byggindustrier.se 

Vänliga hälsningar 

Charlotta Gottschalk Dieden 
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