KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till kurs om

ARBETSMILJÖANSVAR – översiktskurs
UPPSALA 6 februari 2018
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö
som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga
arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som
kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Denna kurs är en hjälp för att
komma igång och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur ska
ansvaret fördelas inom organisationen och vilket ansvar har den enskilde
medarbetaren själv? För- och nackdelar med olika modeller presenteras.
Hur gör man korrekta riskbedömningar? Arbetsmiljöverkets modell för
riskbedömning presenteras och exempel ges på arbets- och maskininstruktioner
för att göra risker och förebyggande skyddsarbete känt i hela organisationen.
Mål:
Att ge kunskap om innebörden av lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och
om hur man lever upp till det ansvar som åligger respektive parter.
Målgrupp:
Förtroendevalda, personal med arbetsledaransvar samt skyddsombud.
Kursinnehåll:
 Lagar och förordningar
 Kollektivavtalsbaserade regler
 Ansvars- och påföljdsfrågor
 Frågor om samverkan
 Riskbedömning
 Delegering
 Intern/ egenkontroll
 Grupparbeten
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND (SKKF)

är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga
begravningsverksamhet. SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och
utvecklingsfrågor samt rådgivning och informationsverksamhet. SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda
specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN:

ARBETSMILJÖANSVAR - översiktskurs

Tid och plats:

Tisdag den 6 februari kl 08.30 - 16.00
Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala.
Tel. 018-495 26 00

Föreläsare:

Konsult Claes-Anders Malmberg.

Kursavgift :

Inkl lunch samt kaffe för- och eftermiddag
2 850:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 250:-/deltagare för övriga. Exkl moms

Kurslitteratur:

200:-/ deltagare exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 5 januari 2018.
Hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se eller via
anmälningstalongen nedan. Anmälan är bindande men
kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utb.avdelning, Malou Ravelin, 08-673 83 13
Se även hemsidan: www.skkf.se

Anmälningstalong kan scannas, postas eller faxas. Texta tydligt Fax 08 - 612 80 36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deltagare, namn, adress, telefon, mail och befattning
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

SKKF
………………………………………………………..

Utbildn avd
Faktureringsadress……………………………………

Box 19071
……………………………………………………….

104 32 STOCKHOLM

