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Nedslag i verkligheten
Av Olle Modin, platschef, Setra, Heby Sågverk och ordförande i TAK.

Setra Trävarors produktionsenheter har
under den senaste femårsperioden drabbats
av flera allvarliga arbetsplatsolyckor, tre
stycken av dessa med dödlig utgång. Den
senaste drabbade Heby sågverk i mars
2008.
Efter detta har Setras ledning fattat beslut
om att kraftsamla arbetet med arbetsmiljöfrågorna i allmänhet och säkerhetsarbetet i
synnerhet.
Omfattande investeringsmedel har avsatts
för att förbättra avskärmningsskydden in
mot identifierade riskområden. En stor
satsning görs också på att utbilda personalen i säkerhetsfrågor och öka riskmedvetenheten.

Bild 1 Säkerhetskörkort

I ett pilotprojekt vid Malå Sågverk har man
genomfört en intern säkerhetsutbildning
för alla operatörer och underhållspersonal
på justerverket.
Säkerhetskörkortet
Bild 2 Praktisk utbildning
Denna utbildning har som mål att all personal ska ha praktisk kunskap om hur man
går in i ett riskområde genom ett säkert
stopp och kunskap om varför dessa åtgärder måste genomföras.
Utbildningen resulterar i att samtliga medarbetare får ett personligt säkerhetskörkort.
Av körkortet framgår vad den anställde är
behörig att utföra i produktionen.

Takdropp är ett samarbete mellan
Skogsindustrierna, Trä- och Möbelindustriförbundet,
Skogs- och Träfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
och Ledarna

Utbildningen består av en teoretisk och en
praktisk del. Den teoretiska delen består av
grundläggande arbetsmiljöfrågor, schemaläsning mm. Den praktiska delen omfattar
genomgång på arbetsplatsen med praktiska
genomgångar av sk HEL avstängning (hydraulik, el, pneumatik), säkerhetsgrindars
funktion, säkerhetsområden mm.
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Allt detta för att trygga ett säkert tillträde
in i ett riskområde. Det hela avslutas med
ett individuellt prov som måste vara
godkänt för utfärdande av körkortet.

Skriften finns att ladda ner för medlemmar
och den kan också köpas till en kostnad av
ca 200 kr. Se www.skogsindustrierna.org
Arbetsmiljöverkets tillsyn mot sågverk

Pilotprojektet på Malå har fallit mycket väl
ut och Setra har beslutat att genomföra
denna utbildning på bred front och på
samtliga produktionsenheter. Vid Heby
Sågverk planerar vi att genomföra denna
utbildning med start sommaren 2009.

Exempelsamling till hjälp vid upphandling av sågverksutrustning
Skriften har tagits fram av Skogsindustrierna i samarbete med Sawtec, som är en
organisation för maskinleverantörer.

En åtgärdstid kring två år, som i en del fall
kan sträcka sig till tre år. Det blev den
första responsen från mötet som Skogsindustrierna och TAK hade med Arbetsmiljöverkets GD Mikael Sjöberg med anledning av verkets tillsynsprojekt mot alla
äldre sågverk i Sverige. Vi framförde bl a
att sågverken måste få tillräcklig tid på sig
för att kunna uppfylla de omfattande kraven. Dialogen med AV fortsätter.

Materialet består av exempel på ny sågverksutrustning med kommentarer.

Tillsynen medför bl a att alla riskområden
ska byggas bort t ex med nätstaket eller
avskärmas med ljusridåer. Åtgärderna fordrar noggrann analys, bra upphandling och
en förankring hos arbetstagarna.

Timmerintag

Stöd vid nerdragningar
Både arbetsgivare och anställda kan få stöd
av Trygghetsrådet vid omställningar. TRR
arbetar på alla nivåer och ger företag och
fack möjligheten att arbeta med en
leverantör för alla uppsagda; tjänstemän
som arbetare. För mer information se
www.trr.se och www.startkraft.se
BAM -Trä
Prevent har ett kursmaterial för utbildning i
”Bättre arbetsmiljö”. Olika branscher har
kompletterat materialet med ett specifikt
branschhäfte, t ex sågverksindustrin, gruvindustrin mfl.

Översiktsbild över bra utformat timmerintag. Där finns räcken, förreglade
grindar, utkastskydd och arbetsplattform
vid timmervändaren.
Bild 3 Exempel på bra timmerintag

Nu är det dags för trä- och möbelindustrin
att få ett eget branschhäfte. En kostnadsfri
kurs kommer att hållas i Skövde den 12-13
maj för att testa det nya häftet. Inbjudan
går ut till träindustriföretag i trakten. Häftet
kommer att finnas för beställning i höst på
www.prevent.se
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Arbetsplatsträffar
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren samverka med medarbetarna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur, när
och var detta görs bäst beror på företagets
verksamhet och storlek. Arbetsplatsträffar
är exempel på forum för ömsesidig kommunikation och ett sätt att få medarbetarna
delaktiga i verksamheten.
Även om det inte står i lag eller i något av
våra branschavtal kan man utvidga arbetsplatsträffarna till att omfatta även annat än
rena arbetsmiljöfrågor, t ex arbetsplaner,
förändringsbehov, resultat, mål och hur de
ska uppnås. På så sätt ökas medarbetarnas
delaktighet och ansvar för verksamhetsutvecklingen.
En arbetsplatsträff kan bestå av en grupp
eller en avdelning som naturligt arbetar
tillsammans men det bör inte vara fler än
att en bra dialog är möjlig.
Frågor som kan tas upp
Exempel på frågor;
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Lägesrapport, ekonomi, personalfrågor
• Planering och inriktning för verksamheten
• Kvalitetsarbete
• Arbets- och ansvarsfördelning,
arbetsbelastning och arbetsrutiner
• Trivselfrågor
• Utveckling och organisation
• Idé- och förslagsverksamhet
• Jämställdhet och mångfald
• Arbetstid och semesterfrågor
God planering
För att en arbetsplatsträff ska bli ett aktivt
forum bör den planeras så att så många
som möjligt ges tillfälle att vara med.
Det bör finnas en dagordning som skickats
ut i god tid. Medarbetarna ska också kunna
lägga till punkter på dagordningen.

Minnesanteckningar bör finnas, där det
framgår om vad som diskuterats och vad
som bestämts. Anteckningarna kan t ex
läggas ut på intranätet eller sättas in i en
pärm som är tillgänglig för alla.
Såväl chef som medarbetare bör se till att
arbetsplatsträffen förbereds och genomförs
på ett sätt som främjar dialog och delaktighet. I stora grupper har många svårt
att tala, därför kan det vara en fördel att
diskutera i mindre grupper.
Chefen eller dess ställföreträdande bör leda
mötet. Utse någon att föra minnesanteckningar. För att underlätta planeringen,
bestäm redan i början på året tiderna för
årets kommande träffar.
För att arbetsplatsträffarna ska kunna ge
delaktighet och ständiga förbättringar bör
det finnas mätbara mål för verksamheten.
Arbetsgivaren bör ha delegerat uppgifter
och befogenheter till den chefs-/arbetsledarnivå som medverkar i träffarna.
Exempel på dagordning
•
•
•
•
•
•
•
•

Föregående protokoll
Arbetsmiljö
Allmän info, produktion,
lägesrapport mm
Personalfrågor
Förbättringsförslag
Arbetsgruppens nya frågor (teknik,
organisation mm)
Övriga frågor
Nästa möte

