KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

SÄKERT HANDHAVANDE AV MASKINER,
FORDON och REDSKAP
MED RISKBEDÖMNING OCH EGENKONTROLL

NORRKÖPING den 1 oktober 2019
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att
arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det
arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas
med betryggande säkerhet.
För det krävs kunskap och engagemang i hela arbetslaget. Alla ska med, är en sliten fras, men
så är det. Det är bara den som verkligen utför jobbet ute på fältet som vet vilka risker man
utsätter sig för. Problemet är bara att risker är inget som man gärna pratar om i vardagen. Det
är inte så lite pinsamt att gå in till chefen och berätta att åkgräsklipparen höll på att välta i
slänten eller att traktorn wobblade när man körde tillbaka med sopaggregatet. Det gäller inte
bara att veta vilka riskerna är utan också att kunna värdera sannolikhet och konsekvens, d v s
hur stor risken är. Och om risken överhuvudtaget är acceptabel. Man måste tänka som vid
trafikljuset, är det rött så är det stopp och belägg. Blinkar det gult är det ett varningstecken,
dags att sakta ned och hålla extra uppsikt. Lyser det grönt är det bara att köra.
Målet är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och
maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den
arbetsutrustning som används av medarbetarna.
Målgruppen är chefer, arbetsledare, maskinförare, kyrkogårdsarbetare och kyrko- och
kyrkogårdsvaktmästare.

Kursinnehåll









Trender i maskin- och fordonsutveckling – Att välja rätt maskiner och fordon – Att välja rätt
handhållna maskinredskap och handverktyg
Skötsel och vård samt maskin/fordonsunderhall
Riskbedömning och egenkontroll av kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
Exempel på andra kyrkogårdsförvaltningars riskbedömningar och utvecklade
arbetsmiljöarbete samt deras arbets- och maskininstruktioner
Mallar till arbets- och maskininstruktioner
Arbetsmiljöregler kring användning av arbetsutrustning, användning av traktorer mm
Grupparbete kring arbetsmiljörisker på förmiddagen och förbättringsåtgärder på
eftermiddagen
Praktiska visningar och övningar ute på kyrkogården

KURSEN:

SÄKERT HANDHAVANDE AV MASKINER,
AV FORDON OCH REDSKAP

Tid och plats:

Tisdagen den 1 oktober, 08.30 – 16.00
Skogängsgården, Bergslagsvägen 15, 617 30 Skärblacka.
Kontaktperson, Maria Gustavsson 011-24 15 44.

Föreläsare:

Claes-Anders Malmberg, ACAMA konsult AB

Kursavgift:

Inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag
3 100:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 500:-/deltagare för övriga
exkl moms

Kurslitteratur:

200:-/deltagare exkl moms

Anmälan:

Senast den 1 september.
Anmälningstalongen, postas eller mejlas.
Via hemsidan www.skkf.se.
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08 – 673 83 13
Se även SKKF:s hemsida :www.skkf.se
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