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Verksamhetsplan 2018-09-10 rev . 2020-02-24     

reviderad 25 augusti 2020  upd 30 september upd 04 november upd. 23FEB2020 

no Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande på 
styrelsemöte 

3a Medlemsrekrytering via styrelserna – 
kontakt med kollegor som inte är 
medlemmar ännu 
 

Ökat medlemsantal Ann-Beth & Hans Underlag har tagits fram Underlag sänds 
KTH studenter -Bengt S 

3b Kontakt tas med FHV och de olika 
hälsorna - medlemsrekrytering 

Identifiera de olika 
arbetsmiljöspecialisterna 
som verkar i olika positioner 
inom företag och hälsor och 
inte är medlemmar i FTF / 
SAMS 

AnnBeth  3 års plan 
Återstart 

 Marknadsföring  - kontaktarbete  -
Samarbetspartner – Näringslivets hus 
 

   Löpande via 
Marknadsföringsgruppen  

adm Säkerställa att vi får remisser från 
Arbetsmiljöverket, nya föreskrifter 

 Bertil W Kolla om detta redan 
fungerar 

Bertil kontakt AV – pågår löpande 
BW sänder aktuell mailadress till 
AV. info@samssverige.se 
23FEB-21 

1 Namnbyte, föreningen Modernare namn Mats/styrelsen Stadgeändring 
Ska tas upp på årsmötet 

klart 

4 Revidering och uppdatering av hemsidan Modernare hemsida Jessica Verkställa namnbytet och 
på hemsidan. 
Uppdatering av logotypen. 

Klart 
fortlöpande 
Första sidan rapport och artikel 
till tidningen 

2 Översyn stadgarna Stadgar som speglar 
föreningens verksamhet och 
intresse 

Styrelsen 
- beredning av 
sekreterare, kassör, 
ordförande 

Stadgeändring Klart 
Elisabeth sänder till styrelsen för 
genomläsning och kontroll av text 

adm Rutiner för att protokoll kommer in på 
hemsidan 

Fungerande rutiner Elisabeth Rutiner behöver 
preciseras i handboken 

Klart – delvis  
handboken behöver uppdateras 

mailto:info@samssverige.se
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Ev. stadgeändring 

no Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande på 
styrelsemöte 

adm Riksstyrelsen kontakter och kontaktperson 
med regionerna (ordf i regionerna) 

Bättre fungerande kontakter Mats  Klart – Riks styrelsen har nu 
komplett representation  
från alla regioner. 

5a Vidareutbildning för föreningens 
medlemmar arbetsmiljökompetens, 
yrkesutbildning,  
 

 Styrelsen  Löpande 
Arbeta vidare med frågan 
Medlemsförmån 
Träffar med erfarenhetsutbyte 

5b Identifiera seminarier och kurser av 
intresse för föreningens medlemmar och 
sprida information om dessa 

Hjälps till att sprida info om 
möjlighet till 
kompetensutveckling 

Styrelsen 
Beredning av …. 

Se kalendariet på 
hemsidan  

 

klar Vision och strategi för föreningen Enklare kommunikation om 
föreningens syfte – viktigt 
vid medlemsrekrytering 

Styrelsen, se 
nedanstående utkast 

Underlag finns Klart  se Verksamhetsplanen 
sidan 4 

6 Hemsidan skall kompletteras med QA  Thomas arbetar 
vidare med detta 

 Dålig uppbackning till Thomas. 
Frågan tas upp på kommande 
Samverkansforum den 3 
november 2020 

7 SAMS broschyr Region 7 förslag på 
gemensam broschyr 
utvecklas vidare 

Thomas  
Styrelsen 

Styrelsen avsatte möte nr 
1-21 till att genomgå 
texten i broschyren 

Utformning mm – tas upp på 
Samverkansforum 
Lars letar passande bilder till 
broschyren. 23FEB-21 

8a 
 
 
 
8b 

Kontakt - Utveckling av samarbete med 
olika aktörer 
 
Kontakt – samarbete med lärosätena, 
KTH, MYNAK, YA mfl 
 

Byggbranschens 
Säkerhetspark, temat Buller 
 
samarbete med lärosätena 
 

Lars B 
 
Ann-Beth 
sammankallande i 
utbildningsgruppen, 
Johan Nylander, 
Bengt Sahlin, Lars 
Bergh, Thomas Lagö. 

 
 
Utbildningsgruppen utser 
en representant som skall 
representera SAMS vid 
MYNAKS samrådsmöten  

Pågår löpande    23FEB-21 
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no Vad ska göras Önskat resultat Vem ansvarar Kommentar Uppföljning, löpande 
på styrelsemöte 

9 Utbildningsträffar / föreläsningar i 
regionerna 

 Styrelsen ger Lars i 
uppdrag att 
sammanställa 

 presenteras på 
Samverkansforum i november 

10 Utbildningar / föreläsningar Kan andra regioner ta del Lars B MTO hålls i Region Norr, 
Sandra F 

presenteras på 
Samverkansforum i november 

11 SAMS Handbok Uppdateras AnnBeth och Hans Å Presentation till 3/11 
30MAR21 

23FEB-21 pågår 

12 MYNAK Deltar och samverkar i 
arbetsgrupp 

Mats, Bengt, Hans 
Thomas 

Presentation efter nästa 
möte 

 

13 Nyhetsbrev Arbetsgrupp Thomas, Carola, 
Bengt 

Presentation efter nästa 
möte 

Status? 

14 Gränsvärden  HGV Buller 
Kemiska hgv 

AnnBeth   

15 Verksamhetsplan (VP) till Thomas efter 
varje möte till hemsidan.  

Synliggöra styrelsens arbete sekreteraren Tydliggör att det inte skall 
vara publikt.  

Löpande uppdatering.  
23FEB-21 

16 ÅRSMÖTE 2021 
Digitalt möte den 25 maj 2021, em.  

 En arbetsgrupp 
(Elisabeth, Bengt och 
Mats) 

Förberedelser: hålltider som 
gäller inför mötet utifrån 
satt datum– motioner, 
kallelse mm (se stadgar, 
års-hjul)  

 

presenterar till nästa möte för 
fortsatt arbete 
23FEB-21 

17 Samverkansforum – återkommande möte 
mellan Riksstyrelsen och representanter 
från regionerna 

Synliggöra styrelsens arbete, 
regionerna kan vara 
delaktiga 

Riksstyrelsen, 
ordförande, 
sekreterare 

Corona läget i Sverige gör 
det svårt att avhålla fysiska 
möten.  

Eventuellt fysiskt el digitalt  
hösten 2021. 
23FEB-21 

18 Tidningen utkommer med 3 nr per år. 
Innehåller olika teman. 

Informativa artiklar till 
förmån för SAMS 
medlemmar 

Redaktionsrådet: 
Jessica, Bengt, 
Elisabeth 

TEMA: Hemarbete, 
distansarbete – olika 
aspekter ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. 

Nästa nummer har manusstopp 
den 17 maj 2021. 
23FEB-21 
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Vision 

SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga arbete.  
SAMS styrka är våra medlemmar. 

Vår vision är att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera så bra att vi inte längre behövs för det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Vi stöttar arbetsplatserna genom vår expertkunskap så att det blir det enkelt och effektivt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 

Mission  
Vi: 

➢ Medverkar till en utveckling så att arbetsmiljön blir sund och säker så att vi kan arbeta, trivas och må bra högt upp i åldrarna. 
➢ Stöttar och utvecklar organisationer/företag/arbetsplatser så att de utvecklar sin arbetsmiljökompetens och förmåga att skapa goda arbetsmiljöer 

genom att förebygga och minimera risker. 
➢ Tillvaratar alla de kompetenser som behövs för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö, bland annat chefer, anställda och skyddsombud och andra 

företagshälsovårdskompetenser. 
➢ Inom SAMS stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar tillsammans med vår kompetensutveckling. 

Strategi  

SAMS ska aktivt arbeta för att organisera personer som aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna (t.ex. arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, BAS U 
och P, arbetsmiljöstrateger, arbetsmiljöspecialister, HSE-rådgivare), i företag och organisationer. En viktig målgrupp är de studenter som håller på att utbilda 
sig till arbetsmiljöingenjörer 

Vi ska delta och synas i de sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i fokus, ex vis konferenser som Gilla jobbet, arbetsmiljöriksdagen, SSG-konferensen. 

Vi ska vara en stark samtalspartner till Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut, högskolor och andra organisationer som verkar för arbetsmiljöfrågor och 
säkerhet. 

Verksamhetsplan 

Planen får tas fram om Visionen och strategin antas. Men den handlar mer om detaljer hur vi ska göra för att nå ut och så vidare. Förslagsvis 

- Ta fram befattningsbeskrivningar för olika funktioner (hemsida, tidning mm) 
- Förnya hemsidan 
- Se över föreningens handbok 
- Marknadsföra vår kompetens och yrket 
- Rekrytera fler medlemmar 


