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Tillämpningsanvisningar
I förra numret av TAKdropp berättade vi
att parterna höll på att ta fram
tillämpningsanvisningar för god
arbetsmiljö. Tanken är att underlätta för
företagen och facket att komma överens
om hur vissa arbetsmiljöfrågor kan
hanteras i verksamheten. Vi vill flagga för
att materialet nu är klart och finns på
webben. De tre tillämpningsanvisningarna,
som naturligtvis är frivilliga att använda,
omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM), anpassning och rehabilitering samt
arbetsmiljöutbildning.
Tillämpningsanvisningarna kan vara ett
stöd i arbetsmiljöarbetet och är inte
avsedda att gälla som lokalt
arbetsmiljöavtal. Se under
medlemsinloggning
www.skogsindustrierna.org respektive
www.tmf.se .
Kompletterande maskinchecklistor
Nu finns ytterligare 5 maskinchecklistor
med bilder som komplement till
”Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla
träindustriföretaget”. De 5 nya
checklistorna omfattar geringskap,
listhyvel, limspridare, CNC-maskiner,
samt spåntransportsystem.
De kan beställas som ett paket med
artikel nummer 726 och kostar 60 kronor.
De nya checklistorna ingår numera också i
materialet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete
i det lilla träindustriföretaget” med
artikelnummer 326 till en kostnad av 230
kronor.
Materialet kan beställas från Prevent tel:
08- 402 02 20 eller
www.prevent.se/bokhandel, skriv
träindustri i sökrutan.

Takdropp är ett samarbete mellan
Skogsindustrierna, Trä- och Möbelindustriförbundet,
Skogs- och Träfacket, Sif, CF och Ledarna
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Projektet: Satsa friskt på arbetsmiljö
inom Såg- och Träindustri
Projektet syftar till att minska skadorna i
branscherna och riktar sig till småföretag i
Tibro och Umeå regionerna. Parterna
tillsammans med AFA Försäkring driver
satsningarna som utgår ifrån en helhetssyn
på arbetsmiljön tillsammans med den
lokala företagshälsovården. Utgångspunkten är att den fysiska arbetsmiljön är
viktig, men att även frågor som trivsel,
organisation, livsstil och hälsa har stor
betydelse för ett bra arbetsliv.
I både Tibro och Umeå påbörjas nu en ny
omgång om åtta till tio företag som erbjuds
medverka i projektet. Aktiviteterna
påbörjas med genomgång av den fysiska
arbetsmiljön.
Företagshälsovårdscentralerna på orterna
har under vintern haft erfarenhetsutbyte
och diskuterat gemensamma frågor. De
kommer att ta en större roll i den andra
omgången. Till hösten hoppas vi, på
respektive ort, kunna genomföra
aktiviteter, t ex seminarium om någon
intressant fråga. Projektet är förlängt till
hösten och kommer därefter utvärderas för
att se om greppet med en helhetssyn, enligt
AFA:s modell, är en lämplig väg att gå för
att minska skadorna i småföretag i en
specifik bransch.
SIA - ett verktyg för säkrare sågverk
Många skador och tillbud är typiska för en
bransch. Genom att dela med sig av
kunskap om arbetsskador kan man
förhindra att nya skador inträffar. Det är
tanken bakom ett kostnadsfritt webbaserat
informationssystem för arbetsskador och
tillbud som drivs av AFA Försäkring och
som är branschanpassat Pappersindustrin,
metall- och stålindustrin, gruvindustrin och
gjuterier är redan med.
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SIA kallas sågverksbranschens nya egna
informationssystem om arbetsskador och
tillbud. Sågverk kan ansluta sig till SIA
och använda systemet för internrapportering av skador och tillbud,
t ex få ut arbetsskadestatistik, typ av skada,
var den hände, vem ska åtgärda och när det
ska vara klart.
Företagen kan också ta del av relevant
skadeinformation från andra företag eller
branscher och överföra erfarenheterna till
den egna verksamheten, för att på så sätt
arbeta förebyggande. Praktiskt går det till
så att företagen rapporterar in olyckor och
tillbud via internet, vilket gör att ingen
särskild programvara eller datorkapacitet
behövs. Det som fordras är ett användarkonto som man får av AFA Försäkring.
Systemet är användarvänligt och kan
anpassas efter företagets egen organisation
och behov. AFA Försäkring driver,
underhåller, utbildar och vidareutvecklar
systemet utifrån användarnas önskemål.
Kontaktpersoner på AFA Försäkring är
Lars-Gunnar Lindberg, e-post:
lars-gunnar.lindberg@afa.se tel:08-696 45
99 eller Kajsa Linderborg, e-post:
kajsa.linderborg@afa.se tel:08-696 45 12.

olyckor och det är också den fysiska miljön
som myndigheterna fokuserar på.
Olyckor är till stora delar en
beteendefråga, som visar sig i mänskligt
felhandlande någonstans i
produktionskedjan. Fixa först tekniken
sedan beteendet var rådet. Se till att skydd
och instruktioner finns och arbeta därefter
aktivt med att ändra attityden till säkerhet.
Dåliga beteenden måste upp på bordet,
regler ska följas av alla och ett engagerat
ledarskap är en förutsättning. Vikten av att
bry sig om illustrerades med ett citat från
en ledare i DN; ” Tala är silver- men lägga sig i är guld”. Ett personligt
säkerhetstänkande måste tränas in. Det
räcker inte med information. Säkerhet
måste integreras inte bara prioriteras!

Virkesemballage- sågverk

Tema träindustrin!
Se Arbetsmiljöverket, www.av.se/tema

Branschrekommendationen angående
virkesemballage har reviderats. Förutom
halkskydd ingår även bandning och
märkning av kvastpaket.
Branschrekommendationen kommer att
skickas ut till medlemsföretagen. Den
kommer också att finnas tillgänglig på
webbsidan www.skogsindustrierna.org , se
under medlemsinloggning.

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna
så här.
En ny kostnadsfri broschyr som
Arbetsmiljöverket har givit ut, beskriver
hur kemiska risker kan bedömas på
arbetsplatsen. Broschyren med nummer
ADI 606 finns på www.av.se under
publikationer/broschyrer/kemikalier.

Ny Asbestföreskrift- AFS 2006:01
Föreskriften gäller de verksamheter där det
finns risk för exponering av asbest eller
asbesthaltigt damm. För att arbeta med
asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och särskild utbildning.
Den som river eller hanterar asbest eller
asbesthaltigt material utan tillstånd riskerar
en sanktionsavgift på 50 000 kr.

Attityder till säkerhet
Vi kan lära och inspireras av andra
branscher. Vid ett seminarium anordnat av
MetallGruppen framkom det att 70-90 %
av alla olycksfall beror på attityden till
säkerhet och endast ca 5-10 % av teknik.
Likafullt talar vi oftast teknik när det gäller

Påminnelse -AFS 2005:03
Besiktningsregler för trycksatta
anordningar, se www.av.se Exempel på
anordningar är luftbehållare, expansionskärl, varmvattenberedare och pannor.
Staffsanktion om lägst 10 000 kr om
reglerna inte följs!

