
 
 

En säker arbetsplats  
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 och råd kring ert 
arbetsmiljöarbete.  

 

Nya föreskrifter från  
Arbetsmiljöverket 
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) 
trädde i kraft den 2 november 2015. Läs mer om 
kvarts och stendamm här. Själva föreskrifterna 
finns här. 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö  
(AFS 2015:4) träder i kraft den 31 mars 2016. 
Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 
särbehandling. Läs dem här. 

 
Ny broschyr från 
Arbetsmiljöverket 

Vem är ansvarig för vad 
inom bygg- och anläggning?  
Broschyren vänder sig 
framför allt till byggherrar, 
projektörer, Bas-P och Bas-U. 
Den handlar om vilket ansvar 
de olika aktörerna har och 
vad som behöver göras 
under olika skeden i 
byggprocessen för att få en 

bättre arbetsmiljö under byggskedet. Ladda ner den 
här. 

 
Ny mall för arbetsmiljöplan på 
AMPguiden.net 
En revidering av mallen för arbetsmiljöplan på 
AMPguiden.net har skett. Den nya versionen 
hittar du här. 

Arbetsmiljöverket kan ta ut 
sanktionsavgifter 

Om Arbetsmiljöverket vid sina inspektioner 
upptäcker brister i arbetsmiljön och/eller 
konstaterar att företaget inte följer gällande 
arbetsmiljöregler, kommer verket att ställa krav 
på åtgärder. Om företaget har brutit mot eller 
inte följt en regel som är förenad med 
sanktionsavgift, kan Arbetsmiljöverket dessutom 
besluta att företaget ska betala en 
sanktionsavgift. 

Ta hjälp av mig! 

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.  

Jag kan också ge er mer information om det nya 
sanktionsavgiftssystemet och även råd om hur ni 
kan arbeta för att uppfylla Arbetsmiljöverkets 
krav och därmed undgå sanktionsavgifter. Tveka 
inte att höra av er med alla möjliga frågor eller 
problem som ni kan ha vad gäller arbetsmiljö 
och säkerhet.  

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 

 

PS. Du har väl inte missat vår egen 
webbutbildning - En säker arbetsplats DS. 

 

Klicka på bilden så kommer du direkt till 
utbildningen 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/luftfororeningar-och-kemiska-risker/kvarts-stendamm/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kvarts---stendamm-i-arbetsmiljon-afs-20152-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/vem-ar-ansvarig-for-vad-inom-bygg--och-anlaggning-adi-631-broschyr/
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=70
http://www.ensakerarbetsplats.se/

