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Arbetsmiljöarbete och inspektioner
Som tidigare nämnts har TBR under senare år arbetat mycket intensivt inom
arbetsmiljöarbetet och kommer att fortsätta med det. TBR har en vision och målsättning
att samtliga medlemmar ska vara ”TBRcertifierade” på så sätt att det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) implementeras i verksamheten.

Ökade miljöinspektioner
Frekvensen av miljöinspektioner har ökat väsentligt under senare år vilket inte minst syns på det ökade
antalet domar som verkställts. Den ändrade lagstiftningen, gällande ansvar, med företagsböter istället
för ”personligt” ansvar har gjort det lättare för myndigheten att utdöma ”straff” i form av höga
företagsböter  ett straff som kan vara nog så förödande för det mindre och medelstora företaget. Som
utlovats ska medlemmarna hållas à jour med aktuella domar i ämnet. Nedan följer en sammanställning av
ett antal:
• Skada vid rensning av maskin
Vid rensning av en säckningsmaskin skadade en semestervikarie sin hand. Maskinen saknade skydd
för dess rörliga delar.
Det hade inte heller gjorts en riskbedömning av maskinen. Semestervikarien hade inte fått information om
riskerna vid arbete med maskinen, dessutom brast instruktionen för rensningsarbetet.
> Företagsbot 200 000 kr.
• Två personer skadades vid två olika maskiner
Person 1 skadades lindrigt (ont i armen och ett jack bakom örat) då hen fastnade i en
inplastningsmaskin. Maskinen saknade ett visst skydd som den ska ha enligt AFS (2006:4).
Manual/instruktionsbok saknades också. Bolaget menade att vid besiktningar hos dem har inte avsaknad
av skyddet påtalats, men domstolen menar att den omständigheten inte spelar någon roll.
Person 2 skadades (en bit av fingertoppen slets av) då hen rengjorde en pump. Det saknades en
skriftlig riskanalys och skriftliga instruktioner för hur rengöring av pumpen ska gå till. Person 2 hade
dock genomgått en persontillpersonutbildning gällande detta.
Domstolen ansåg att avsaknad av en skriftlig riskanalys var avgörande eftersom bolaget troligtvis skulle
ha upptäckt risken vid rengöring av pumpen.
> Företagsbot 200 000 kr.
• Bristande besiktning
En grävmaskin och en lastmaskin med en kranarm användes utan att någon återkommande besiktning
hade skett.
> Företagsbot 25 000 kr.

Auktorisationsgrupp
Auktorisationsgruppen har sitt nästa möte den 12 januari 2017 då man räknar med att ha materialet för
TBRcertifieringen klar. Certifieringen bygger på den gamla auktorisationen som har moderniserats och
anpassats till dagens krav. Ambitionen är att kunna presentera ett färdigt material på årsmötet 2017.

Utbildning
På höstmötet på Mallorca arrangerades en kurs i Riskbedömning/Riskanalys (JSA). Kursen kommer
även att hållas i Stockholm under våren 2017 för de som inte kunde närvara på höstmötet. Försöket att
arrangera en ny kurs i SAM genom samarbetet med Paragon havererade och fick tyvärr ställas in.

Framtagandet av APP för riskbedömning
Den APP som ska kunna styrka att riskbedömningar/analyser är gjorda på ett korrekt sätt är under
utveckling och beräknas vara klar under våren 2017.

Ny AFS 2015:4  Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social
arbetsmiljö att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Brister i den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar risken för ohälsa som till exempel sömnstörningar, hjärt
och kärlsjukdom, ryggproblem och depression. Risken för stressreaktioner ökar, vilket påverkar
koncentration, minne, problemlösning och beslutsfattande.
Mer uttömmande information om AFS 2015:4 finns utlagd på TBR:s
hemsida www.transportband.org. Där framgår vilka krav och åtaganden som vilar på arbetsgivaren.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!
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