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En säker arbetsplats  
Juni 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 från Arbetsmiljöverket 
(AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. 
Föreskrifterna handlar främst om ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 
Du hittar dem här. Föreskrifterna utvecklar hur 
en arbetsgivare i sitt dagliga systematiska 
arbetsmiljöarbete ska uppmärksamma och 
hantera inte bara de fysiska förhållandena utan 
även de psykosociala faktorerna i arbetet såsom 
t ex mål och förväntningar, stress, mående, 
bemötande och stöd från chef och kollegor, 
förändringar i organisationen mm. 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 
 

HLR-utbildning 

BI Syd fortsätter att anordna HLR-utbildning som 
ger kursdeltagare grundläggande kunskaper i 
hjärt- och lungräddning och hur man använder 
en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt 
hjärtstopp. Utbildningen följer svenska HLR-
rådets riktlinjer och genomförs av mig och 
Melanie Blockley som är certifierade HLR- 
instruktörer.  

 

Utbildningen genomförs under ca 3 timmar och 
innehåller både teori och praktikavsnitt. Inga 
förkunskaper krävs. Efter utbildningen får varje 
kursdeltagare ett kompetenskort i HLR. 
Utbildningen är kostnadsfri, men om ni uteblir 
efter anmälan debiteras ni 300 kr. 

Nästa utbildningstillfälle är i Kristianstad den 6 
september 2016 kl 13-16. Deltagarantalet är 
begränsat till 14 personer. Först till kvarn gäller. 
Varje medlemsföretag får anmäla max 2 
deltagare. Lokal meddelas senare. Anmälan görs 
allra senast två veckor före utbildningen på mejl 
till Melanie.Blockley@sverigesbyggindustrier.se  

 
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 

Jag önskar er en skön sommar! Vänliga 
hälsningar/Charlotta Gottschalk Dieden 
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