Välkommen till vårt
frukostseminarie i
Norrköping 19/10 om
organisatorisk och
social arbetsmiljö
Sedan 2016 är det obligatoriskt för organisationer att ha fokus på ett förebyggande arbetsmiljöarbete
inom det organisatoriska och psykosociala området. Vilka är kraven i AFS 2015:4 om organisatorisk och
social arbetsmiljö, vilka obligatoriska arbetsmiljörutiner behöver upprättas och hur tas dessa fram?

Vi stödjer dig i ditt
arbetsmiljöarbete
Hur integrerar ni det organisatoriska och sociala
området i det dagliga arbetsmiljöarbetet? Har ni de
verktyg, strategier och rutiner som behövs för att
efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kraven
i internationell arbetsmiljöstandard?
PÅ FRUKOSTMÖTENA GER VI DIG EN INTRODUKTION
OM HUR DU PRAKTISKT KAN FÅ TILL:

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö
• Obligatoriska arbetsmiljörutiner och strategier
• Ledning och styrning
• Krav, resurser och ansvar
• Socialt samspel och stöd från chefer och kollegor
I samband med frukostmötet finns tid för fortsatt
diskussion.

Norrköping
Tid:
torsdagen den 19 oktober kl. 08.00-11.00
Plats:
Arbetets museum, Laxholmen, Norrköping
Sista timmen är en guidad visning
av Arbetets Museums utställning
”Ursäkta röran – omställning pågår”, vars fokus är att ge arbetslag/företag inspiration att jobba
med egna drivkrafter och hitta
smarta lösningar för arbetsmiljön
på sin arbetsplats. Mer info:
http://www.arbetetsmuseum.se
Pris:
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Den lilla verktygslådan ger
- omställning pågår som passar
utställningen Ursäkta röran
visning med andra möten på
dig som vill kombinera en
kommer du att få verktyg
museet. I den stora verktygslådan
följande områden:
som ger dig vägledning inom
arbetsplats
y Friskfaktorer för en hållbar
y Kompetensinventering
för både företag och

Läs mer om utställningen och
dig
de verktygslådor vi erbjuder
på vår hemsida!

FÖR BOKNING

en:
Kontakta konferensavdelning
konferens@arbetetsmuseum.se
011-23 17 00

LILLA VERKTYGSLÅDAN

STORA VERKTYGSLÅDAN

individer

y Omställningar igår och idag.
hantera?
Vilka utmaningar måste vi
inspirerande
y Bättre arbetsmiljö genom
offentlig
exempel på innovationer inom
och privat sektor

Mer information
på vår hemsida
arbetetsmuseum.se

PRIS

(minimum 3 500 kr/grupp)
Lilla verktygslådan: 180 kr/person
(minimum 4 500 kr/grupp)
Stora verktygslådan: 380 kr/person
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Kostnadsfritt

Anmälan: Välkommen med din anmälan senast
den 11 oktober via telefon eller mail till
Peter Fränngård;
telefon: 070 - 624 75 57
e-post: peter.franngard@envima.se

Seminarieledare är Peter Fränngård, certifierad miljörevisionsledare med lång konsulterfarenhet att hjälpa kunder med
deras arbetsmiljöarbete både teoretiskt som praktiskt. Seminariet i Norrköping görs i samarbete med Christine Mars
från Arbetets Museum.
Vi bjuder på frukostfralla, juice och te/kaffe, mellan 07:30 och 08:00. Meddela oss gärna om
eventuell specialkost eller allergier. Varmt välkommen!
PETER FRÄNNGÅRD
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