VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Säkerhetskommittén
SSG Säkerhetskommitté är ett nätverk för att utveckla gemensamma, effektiva
arbetssätt och metoder som ger god arbetsmiljö inom industrin. Syftet är att inom
områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommendera effektiva och ekonomiska
arbetsmetoder och förhållningssätt. Det ska göras genom att stödja ett aktivt
arbete med arbetsmiljö från ledningsnivå till den enskilda individen, samt arbeta
med att utveckla verktyg som stärker arbetet med fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.
Läs mer om kommitténs vision och mål på
https://www.ssgsolutions.com/sv/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssgsakerhetskommitte/

2021 – året som gått
Under 2021 har följande personer medverkat i kommittén:

Kommittésammansättning 2021
Kerstin Wigren

Södra Cell Mönsterås

Ordförande

Lotta Jonsson

Metsä Board Husum

Tf. Maria KoitrandEngblom

Thomas Hedman

BillerudKorsnäs Gruvön

Leif Thorin

Stora Enso Skoghall

Arvid Sjöström

Rottneros Vallviks bruk

Lars-Göran Andersson

Essity Hygiene & Health
Pappers/ Stora Enso
Nymölla
Holmen Paper Hallsta

Magnus Dahlberg
Tomas Rosenblad
Karin Bennbom
Göran Runsvik

Industriarbetsgivarna
Nouryon Pulp &
Performance Chemicals
Sundsvall

Ingela Andersson

SCA Graphic Sundsvall

Moa Ylvén

Ovako Bar Boxholm

Christel Benke

SSG

(Åsa Dahlfors ”reserv”)

(Ers. Verner Bergman
fr. februari)
Tillkom i september

Möten 2021
Januari

Avstämningsmöte

Digitalt

Juni

Ord. vårmöte i samband
med digital
säkerhetskonferens
Avstämningsmöte

September

Avstämningsmöte

Digitalt

December

Ord. höstmöte

Digitalt

Mars

Digitalt
Digitalt

Årets alla fem möten har varit digitala. Förhoppningen var att det sista skulle bli
ett fysiskt möte vid Stora Enso Skoghall, men även det fick ändras till digitalt på
grund av pandemin. Kommittémötena kännetecknas fortsatt av ett öppet klimat
där delgivande av varandras utmaningar och erfarenheter skapar ett högt värde.
Tanken är att kommittén ska bestå av minst 12 personer från industriföretag och
alla ägarföretag erbjuds en plats. Ledamöterna ska ha en bra spridning bland
olika industriföretag och ett mål är att på sikt få in intressenter från fler
branscher. Ledamöterna kan representera olika delar av en industrianläggnings
verksamhet, men med tyngdpunkt på de som är arbetsmiljökunniga. Övriga
kategorier kan vara drift, produktion, underhåll med mera.
Det bör även finnas representanter från exempelvis Industriarbetsgivarna. Från
augusti 2019 var det meningen att en ny medlem från kemibranschen skulle
ansluta, men personen var tvungen att avböja sin medverkan. Under hösten kom
en förfrågan från Ovako om deltagande i kommittén, vilket var glädjande
eftersom vi gärna ser en breddning till fler branscher. Moa Ylvén från Ovako Bar
Boxholm anslöt som ny medlem och deltog första gången på decembermötet. I
slutet av november blev det klart med ytterligare en ny deltagare, Malin Nilsson
från Nordic Paper, som kommer att medverka från och med 2022. Metsä Board
Husums representant Lotta Jonsson (tf. för Maria Koitrand-Engblom) meddelade
i slutet av december att hon inom kort avslutar sin anställning vid bolaget och
Maria kommer antingen själv att återgå till kommittén alt. tar annan person
hennes plats.
Normalt är tanken att ett av de två tänkta fysiska mötena ska hållas vid en
anläggning och då kombineras med studiebesök/rundvandring. Pga. pandemin
planerades enbart digitala möten, men årets sista var tänkt som ett fysiskt lunchtill lunchmöte vid Stora Enso Skoghalls bruk. Dessvärre var Corona-läget inte
tillräckligt säkert för att vi skulle kunna träffas och vissa bolag hade fortfarande
reserestriktioner, därför blev även det ett digitalt halvdagsmöte.
Kommittén tillsätter vid behov arbetsgrupper med deltagare från olika företag och
branscher och kan även innefatta externa resurser. Varje arbetsgrupps syfte och
mål styr sammansättningen. Under flera år har uppdateringsbehovet av
SSG 2220 – Vägledning för säker av- och påställning diskuterats. Det har varit
en utmaning att få den så övergripande och generell som möjligt och kommittén
har inte riktigt vetat hur de skulle angripa den. Under hösten 2021 tillsattes

arbetsgruppen AGS21 för att arbeta med uppdateringen, vilket resulterade i en
remissutgåva som skickades ut till Säkerhetskommittén, Elkommittén,
Mekankommittén samt Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.
I övrigt har kommittémedlemmarna delat med sig av erfarenheter och informerat
om sina olika intressanta och aktuella arbetsmiljörelaterade ärenden på
respektive anläggning. Mycket har fortsatt handlat om olika typer av utmaningar
relaterat till pandemin, till exempel kring entreprenörer.
Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya regelverk som kommer att träda i kraft
sommaren 2023, har en ny fast punkt förts in på mötesagendan: Lag/regelbevakning (påverkan på standarder) – Något nytt eller reflektioner kring
remisser avseende nya regelstrukturen. På detta vis tror vi att det blir enklare att
hålla koll på om någon standard behöver uppdateras.
Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG Academy, var inbjuden till mötet i juni och
informerade om nyheter och utvecklingsplaner i SSG On site.
Vid mötet i december delgav Kerstin Wigren information om och resultat av deras
mätningar av lövträdamm vid Södra Cell Mönsterås, som de gjort eftersom det
numer klassas som cancerogent och det finns hygieniska gränsvärden.

Standardiseringsarbete
Avslutade arbeten
• SSG 2100 – SSG Riskhanteringsmodell (mindre uppdatering)
• SSG 2105 – Checklista: intern brandskyddskontroll
• SSG 2113 – Riskutredning av trycksatta anordningar
• SSG 2119 – Riskbedömning vid förändringsarbete
Pågående arbeten
• SSG 2101 – Identifiering av riskkällor
• SSG 2220 – Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning

Övriga aktiviteter
SSG Säkerhetskonferens genomfördes i digital form den 24 mars med temat Vi &
dom: Konsten att samarbeta. Samarbete är en framgångsfaktor för lyckade
projekt och i vanliga fall, när många olika kulturer, företag och människor möts
ställs stora krav på samordning för att få alla att dra åt samma håll och med
säkerheten i fokus. Moderator var Christina Stielli, som själv hade en
inspirationsföreläsning: Hur bygger vi ett starkt VI?. Programmet var i övrigt
fyllt av en blandning av föreläsningar, bland annat Malin Fors och Linda Bjurholt
från LKAB som berättade om att flytta en hel stad med säkerhet i fokus, Paul
Rapacioli som försökte förmedla hur bilden av Sverige utomlands ser ut samt
Tina Karrbom Gustavsson, professor och föreläsare på KTH, som talade om vad
ett samordningsansvar innebär och handlar om. Interaktiva inslag som

gruppdiskussioner fanns med i programmet samt även paneldebatt kring
struktur, kultur och ledarskap för en lyckad samordning. Konferensen hade ca
130 deltagare.

Nästa år
Under 2022 kommer följande personer att medverka i kommittén:

Kommittésammansättning 2022
Kerstin Wigren

Södra Cell Mönsterås

Ordförande

Maria Koitrand-Engblom

Metsä Board Husum

(alt. tf ersättare)

Thomas Hedman

BillerudKorsnäs Gruvön

Leif Thorin

Stora Enso Skoghall

Arvid Sjöström

Rottneros Vallviks bruk

Lars-Göran Andersson

Essity Hygiene & Health
Pappers/Stora Enso
Nymölla
Holmen Paper Hallsta

Magnus Dahlberg
Tomas Rosenblad
Karin Bennbom

Ingela Andersson

Industriarbetsgivarna
Nouryon Pulp &
Performance Chemicals
Sundsvall
SCA Graphic Sundsvall

Moa Ylvén

Ovako Bar Boxholm

Malin Nilsson

Nordic Paper Bäckhammar

Christel Benke

SSG

Göran Runsvik

(Åsa Dahlfors ”reserv”)

Planerade möten 2022
Juni

Ord. vårmöte i samb. med
säkerhetskonferens
Avstämningsmöte

Augusti

Avstämningsmöte

November

Ord. höstmöte

Mars

Fysiskt/Digitalt?
Digitalt
Fysiskt, Stora Enso
Skoghall
Digitalt

Standardiseringsarbete
•
•

Fortsatt arbete och färdigställande av SSG 2220 där AGS21 kommer gå
igenom remissvar och föreslå ändringar.
Mindre uppdatering av SSG 2101 utifrån nytt regelverk.

Planerade aktiviteter
•

Kommittén har fått inbjudan till en workshop 21/2 från
Säkerhetsnätverket inom Paper Province, avseende de nya
brandskyddsreglerna och hur det påverkar heta arbeten.

•

SSG Säkerhetskonferens 22 mars i digital form, med temat Framtidens
hållbara människa, med fokus på mjuka arbetsmiljöfrågor inom
industrin.

