Inbjudan till Sobonas webbseminarium om
arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund
Medarbetare som samverkar genom samordningsförbund träffar människor som är i behov av
samordnande insatser. De som utför arbetsuppgifter för ett samordningsförbund kan antingen vara
anställda i förbundet eller hos någon av medlemsparterna. Detta medför krav på tydlighet och
kommunikation mellan samordningsförbundens chefer och medlemsparternas chefer, avseende
vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren. Nationella
rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona har under 2018 arbetat med de utmaningar som finns
kring arbetsmiljölagstiftningen och hur man kan arbeta för att minimera risker och tydliggöra
arbetsmiljöansvaret.
Syftet med seminariet är att uppmärksamma och belysa gemensamma viktiga arbetsmiljöaspekter
för parterna och samordningsförbunden.
Material till seminariet kommer att finnas tillgängligt på Finsam.se från den 19 november. Du är
välkommen att mejla in frågor, dock senast den 26 november till Finsam@forsakringskassan.se

Program:
1. Välkommen och syfte med dagen
Nationella rådets representanter inleder och ger en bakgrund till dagens seminarium och
varför arbetsmiljöfrågorna är viktiga att lyfta fram i samverkan genom
samordningsförbunden.
2. Genomgång av viktiga arbetsmiljöaspekter och rekommendationer om hur man kan arbeta
med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ramen för samverkan genom
Samordningsförbund.
3. Genomgång av de frågor som kommit in i förväg och via chatten under sändning
4. Avslutning

Målgrupp:
Webbseminariet vänder sig i första hand till förbundschefer och styrelseordförande.
Seminariet kan också vara av intresse för personer i andra roller som arbetar med
arbetsmiljöfrågor.

När:
Måndagen den 10 december 2018 kl. 09.00 – 12.00.
Anmälan görs senast den 5 december. Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt.
OBS! – seminariet kommer att kunna ses i efterhand.

Var:
Seminariet är ett Webbseminarium. Du får en länk till webbseminariet då du har gjort din anmälan.

Har du frågor?
Praktiska frågor kring anmälan:
Konstella, tfn 08-452 7286, konferens@konstella.se
Information om seminariet:
John Nilsson, tfn 08 - 452 74 72, eller epost john.nilsson@sobona.se

Välkommen!

