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1. Mötets öppnande: 
 
Ingvar önskade oss välkomna till dagens möte. 

2. Dagordning: 
 
Dagordningen godkändes. 

 



3. Sekreterare: 
 
Bertil valdes till sekreterare. 
 

4. Föregående minnesanteckningar: 
 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 

5. Kompetenskrav/färdighetskrav: 
 
Ingvar informerade hur långt man kommit i Trafikverket när det gäller 
vinterväghållning och arbete på väg. 1/9 kommer Trafikverket i 15 
kontrakt införa de nya kompetenskraven för vinterväghållning. 

     Proven ska genom i trafikverkets lokaler för körkortsprov 
och läggas in i ID06. Björn – Inge redovisade hur långt man kommit 
samarbetet med BI.  

 

5. Alkohol, droger och tester. 
 
Ingvar informerade om att det är frågetecken ang drogtester i munnen 
(topsa) hur de får utföras diskuterades. 
Per- Åke visade LO;s folder Övervakning och kontroll på arbetsplatsen. 
Enligt foldern kan kollektiv kan endast skrivas för säkerhetsanställda. 

 

6. Rapporter från: 
 
Skanska: Det har blivit bättre rapportering om Olyckor och tillbud. 
Använder BIA-systemet. Pågående projekt är framtidens kontor och bodar. 
Tvättning av arbetskläder skall inte ske hemma utan arbetsgivaren 
ansvara för att det kan ske på arbetsplatsen eller sändas till ett tvätteri. 
 
Peab: Skyddsombudsdagar pågår. Bättre efterlevnad av skydds och 
ordningsreglerna. Pågående projekt är stress bland tjänstemän och 
hantverkare och hjälmar. 
 
NCC: Har Arbetsmiljörådet beslutat att alla ska använda varselkläder och 
hjälm. Pågående projekt är bodetableringar, stegar och bockar. 
Konvertering av dieseldrivna asfaltsverk till pellets fortsätter 

          En ny Elvält är testad. 
 
Svevia: Information om hur BIA- systemet fungerar, olycks- och till- 
buds rapporteringar inom Byggindustrin. Huvudskyddsombuden på Svevia 
är anställda tjänstemän och det är tveksamt arbetsrättsligt och bör 
utredas. 
 
Infranord: Tack vare stora uppsägningar och omplaceringar, är det 
nästan utbildnings stopp, bara säkerhets utbildningar.Vissa säkerhets- 
arbeten blir lidande av den rådande situationen. 
 



Per-Åke Persson: 6 st. heltidsanställda RSO ska anställas på 6 platser i 
landet. Malmö, Göteborg, Norrköping, Örebro, Stockholm och Umeå. En är 
tillsatt internt, men nu måste man gå ut externt och söka 5 till. 
 
Lotta Berger sitter med i en projektgrupp som ska ta fram nytt material: 
Schakta Säkert. Det finns mycket fel i den gamla versionen.  
Gruppen består av representanter från storföretagen, BI, ME, 
Arbetsmiljöverket, 
Materialet skall sändas ut till våra medlemmar när den är klar. 
 
BCA: Krister Rosen rapporterade från BCA, minnesanteckningar från 
mötet har skickas ut. 
 
Rapporter från arbetsgrupperna: Björn- Inge rapporterade att man 
inte hittat några farliga kemikalier över gränsvärdena gällande 
gummiasfalten. Projektet förlängs ett år med nya mätningar. 
SBUF: Karl- Johan Andersson har deltagit på första mötet med SBUF och 
framfört att SEKO vill deltaga i två projekt som är: 

 Utveckla en ny snabel på lastbil för att täta ytor i asfalten 
 Förbättra packningsteknik med bl.a vältar med olika frekvenser och 

vibrationer. 
Karl- Johan vill ha två skyddsombud med i grupperna och vill ha hjälp att 
hitta lämpliga personer. 
Gräsklippningsprojektet står stilla. 
Väggruppen jobbar vidare. 

 
7. Nästa möte: 

 
15 maj 2014. 

 
8. Övriga frågor 
 

Glenn Nordström tog upp problemet med att arbetsgivarna inte betalar 
förlorad arbetsförtjänst vi den årliga huvudskyddsträffen. 
Ingvar fick i uppdrag att skiva om kallelsen till: 
 
Vidareutbildning för huvudskyddsombud som berör den egna 
arbetsplatsen.  
Om man får fortsatta problem med förlorad arbetsförtjänst skall man 
begära en personlig utvecklingsplan för sin huvudskyddsombudsroll där 
denna träff finns med. Om det inte fungerar kommer Björn – Inge att at 
upp frågan med BI. 

 


