
 

 
Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller 
vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga 
arbetsplatser. 

. 
 

INBJUDAN TILL ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Systematiskt arbetsmiljöarbete –  

vilka regler styr 
Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud 
eller fackliga företrädare till en grundutbildning om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM. 

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver 

känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som 

deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap 

om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan 

mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall 

ingår som grupparbete. 

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och 

arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet 

PRAKTISK INFORMATION 

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga 

företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta 

för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det 

dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten. 

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.  

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och 

resekostnader. 

Stockholm 

13 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm. 

Göteborg 

31 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, 

Göteborg. 

 

Anmälan: Anmäl dig HÄR   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://axacoair.se/go?AufWoijV


 

 

 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar 

före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 

kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. 

Om du har frågor om utbildningen, kontakta  

projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se  

projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se 

eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se 
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