Inbjudan till

Kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
Här får du som är chef veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer
på företaget
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och för
rehabilitering. Lagen föreskriver att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda
och kontrollera verksamheten, åtgärda arbetsskador och upprätta handlingsplaner.

Innehåll
Program se omstående sida.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsledande ställning,
personalansvariga och arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller
motsvarande. Deltagarantal max 20.
Det har framförts från deltagarhåll att man tycker att det är ett värdefullt
inslag i kursen att få erfarenhetsutbyte deltagarna sinsemellan. Vi rekommenderar därför deltagarna internatalternativet mellan kursdagarna. Något
obligatorium föreligger givetvis inte.
Tid, plats och pris
30 – 31 oktober 2007
Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Kursavgift 4 000 kr exkl. moms.
Internatavgift: En natt 2 046,-. Två nätter 3 252,- inkl. moms.
Vi reserverar oss för prisändringar från hotellet.
Kursledare
Kursen leds av arbetsmiljöexpert och jurist från vårt förbund.
Kursen anordnas tillsammans med Byggnadsämnesförbundet.
Anmälan
Anmäl dig senast den 26 september 2007 på bifogad blankett. Du kan
också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel 040-35 25 88, fax 040-35 25 56
eller skicka e-post till barbro.jonsson@li.se.
Med vänlig hälsning
LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Lars Dicander

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
Program 30 – 31 oktober 2007
Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Dag 1

kl 09.30
kl 10.00

Samling kaffe
Inledning
Regler för arbetsmiljöarbetet
- AML/AMF
- AV’s föreskrifter
- AFL
Arbetsmiljön - en chefsfråga
Det lokala arbetsmiljöarbetet,
systematiskt arbetsmiljöarbete
Policy, mål- och handlingsprogram
Samordningsansvar
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Missbruksfrågor
Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar
- Oaktsamhetsbegreppet
- Allmänt om påföljder
- Skadestånd/TFA
- Försäkringar

kl 17.00

Slut dag 1

Ca kl 18.30

Samling för middag (gäller dem som bokat hotellrum)

Dag 2

kl 08.30

Forts Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar
Villkor för delegering
Video ”Inga frågor ställdes”
”Vem bär ansvaret?”
- Grupparbete
- Redovisning (samt domstolarnas ställningstaganden)
Hur gå vidare hemma

kl 12.30

Kursen avslutas med lunch

Sändes senast den 26 september 2007 till:

Livsmedelsföretagen
Att: Barbro Jönsson
Box 186
201 21 MALMÖ
Fax: 040-35 25 56

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
30 – 31 oktober 2007, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Företag

Faktureringsadress

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnr

Ort

Postnr

Kontaktperson

Ort

Ref nr

Telefon

Deltagare
Namn

Befattning

Logi
Önskas ej

Ankomst den..............................

Avresa den..............................

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Obs! Anmälan är bindande
Återbud eller ändring av anmälan
Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li:
Om återbud sker 1-4 veckor före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av
kursavgiften. Om återbud sker sista veckan före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften.
Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras
75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före
konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för
konferensen.
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