Program

Svemins
arbetsmiljöseminarium 		
2019
Samverkan och engagemang i arbetsmiljöarbetet

Kulturens hus, Luleå
13 februari 2019

		Program
09.00		

Kaffe och registrering

09.30		
		

Välkommen
Emma Härdmark, kommunikationsansvarig, Svemin och moderator

		Inledning
		
Jan Moström, VD och koncernchef, LKAB samt ordförande i Svemins Styrelse
		En säker kultur genom bra ledarskap och motiverade medarbetare
		
Marianne Törner, forskningsledare Säkerhet, organisation och ledarskap,
		
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
		
		
		
		
		

Marianne Törner har under många år forskat inom området säkerhetskultur och
säkerhetsklimat. Marianne kommer att prata om ledarskapets och arbetsgruppens
betydelse för säkerheten på arbetsplatsen. I ett svenskt-danskt projekt har Marianne
också tittat på kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark och hur olika ledarstilar kan påverka säkerhetsarbetet.

		Gruvlig rörelse i samverkan
		
Simon Stenberg, brandskyddsledare och krishanteringskoordinator, Björkdalsgruvan
		
Svensk gruvindustris egna qigong- och gympaledare hjälper oss att öka blod		
cirkulationen och förbättra koordinationen.
		En säker kultur genom bra ledarskap och motiverade medarbetare (forts.)
		
Marianne Törner, Forskningsledare Säkerhet, organisation och ledarskap,
		
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
		
		
		
		
		

Paneldiskussion - Kulturella skillnader på arbetsplatser
Gunnar Rådberg, gruvchef, Björkdalsgruvan
Pär Göting, General Manager Bolidenområdet, Boliden
Marianne Törner, forskningsledare Säkerhet, organisation och ledarskap,
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

		
		
		

Finns det skillnader i kultur, normer och värderingar i olika företag och i olika länder?
Hur påverkar olika ledarstilar arbetsgruppen och kulturen få företaget? Detta med
flera frågor kommer att diskuteras.

11.30		

Lunch

12.30		
		
		
		
		

Samverkan och engagemang i praktiken
Lasse Frisk, ledar- och grupputvecklare, Vascaia
Lasse Frisk har mångårig erfarenhet av grupp- och ledarskapsutveckling. Lasse
kommer under dagen att dela med sig av många praktiska råd och verktyg användbara i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

		Utdelning av Svemins arbetsmiljöpris
		
Prisutdelare: Gunnar Rådberg, gruvchef, Björkdalsgruvan samt ordförande i GRAMKO
		och SAM-kommittén
Att samverka inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
		
Timo Toropainen, HSO och Anna Lidehäll, HR-chef, Boliden Garpenberg
		
		
Boliden Garpenberg har sedan ett år en aktiv OSA-grupp. Gruppen har arbetat med att
		
förbättra rutinerna, utbildning och riskrapportering inom OSA-området. Bl a har själv		
skattningsverktyget Health Watch använts.
14.10		

Kaffe

14.30		
		
		
		
		
		

Paneldiskussion - Samverkan för en säkrare arbetsmiljö för entreprenörer
Linda Karlsson, arbetsmiljöstrateg leverantörssäkerhetsfrågor, LKAB
Mats Stålnacke, sektionschef inköp, LKAB
Patrik Nilsson, byggledare, LKAB
Camilla Widing, EuroMining AB
Filip Wulkan, Veidekke

		
		
		
		

Säkerhetsarbetet vid entreprenadarbeten är mycket viktigt. En förutsättning är att
samordning och samverkan mellan beställarföretag och entreprenörer fungerar på
ett bra sätt. Representanter från LKAB och ett entreprenadföretag kommer att
diskutera vikten av samverkan och hur detta kan utvecklas.

		
		

Samverkan och engagemang i praktiken (forts.)
Lasse Frisk, ledar- och grupputvecklare, Vascaia

		Summering av dagen
		
Gunnar Rådberg, gruvchef, Björkdalsgruvan samt ordförande i GRAMKO och
		SAM-kommittén
16.00		

Avslutning

Upptäck #250yrken inom gruvindustrin
- med och utan hjälm
13 000 jobbar inom den svenska gruvindustrin
i dag. Företagen finns över hela landet.
För våra gruvföretag är en stark innovationskraft central och bolagen söker ständigt nya
medarbetare.
På svemin.se/250yrken hittar du mängder
av utbildningar och arbetsplatser för dig
som är intressead av jobb i en av Sveriges
mest innovativa branscher.

Gruv och mineralindustrins
arbetsmiljökommitté - GRAMKO
Att verka för en bra arbetsmiljö i gruvbranschen är ett av Svemins allra viktigaste
mål. En viktig aktör inom gruvbranschens arbetsmiljöområde är GRAMKO, Gruvoch mineralindustrins arbetsmiljökommitté. I GRAMKO samarbetar gruvföretag,
entreprenadföretag och fackliga organisationer.
GRAMKO består av:
Gunnar Rådberg, Björkdalsgruvan AB (ordförande)
Cecilia Andersson, Svemin (sekreterare)
Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna
Mattias Hedlund, Bergteamet AB
Lisa de Vahl, Boliden Mineral AB
Ulla Ottosson, Boliden Group
Jenny Gotthardsson, Boliden Mineral AB
Annika Kruuna, Boliden Mineral AB
Rom Rwamamara, Cementa AB

Heikki Miettunen, Dragon Mining Sweden
Svante Berglund, Drillcon AB
Sigrid Rejås, Epiroc
Conny Lundberg, IF Metall
Jessica Fagerlönn, LKAB
Ronnie Hansson, LKAB
Kaisu Nilsson, LKAB
Nils Stenberg, LKAB
Jörgen Lönn, Nordkalk

