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Nu är det sommar - nu är det sol….
Så var det time för sommarkrönikan.
I den kan man skriva nästan vad som
helst utan att någon synar en. Sverige är
inställt på semester och i den mån det
diskuteras handlar det om semestervädret. I förra årets sommarkrönika tog
jag ut svängarna så till den milda grad att
jag spekulerade i att USA i det då stundande valet kanske skulle komma att
välja en svart president. Det var då så
otänkbart att jag nog inte ens själv
trodde på det!
Sommaren tillbringas som vanligt i den
fina sommarstaden Luleå där hitintills
solen flödat. Nu väntas gäster söderifrån
och traditionsenligt låter det dystert från
SMHI. Ganska dystert låter det också från
Almedalens politikerjippo. Här kan man
knappast tala om någon större ”Obamask
change”. Det rödgröna pratar om att man
minsann tänker höja fastighetsskatten.
Björklund vill skärpa kraven på skolan och
Maud vill satsa på landsbygden. Det låter
som repriserna på sommarens TV-tablå!
Det jag inte förutsåg i förra sommarkrönikan var lågkonjunkturen. Den kom
oerhört snabbt och resulterade i att
svensk industri under senhösten mer eller
mindre lamslogs. Är den nu på väg att ta
slut lika snabbt? Många experter tycks
vilja blåsa faran över. Osvuret är nog
bäst!
Det spännande med våren är nog vilken
oerhörd satsning på arbetsmiljö flera
svenska företag gjort. Jag har personligen
aldrig haft så många uppdrag. Det som är
typiskt för lågkonjunkturens intensiva
arbetsmiljöarbete är att det ”vänds på
slantarna”. Hotell- och resekostnader förhandlas intensivt.

Kurserna flyttas hem från tjusiga konferensanläggningar. Men det utbildas som
aldrig förr! Det är ju trots allt det viktiga.
Varför denna satsning på arbetsmiljöutbildning? Beror det på att man äntligen
insett att dålig arbetsmiljö kostar pengar?
Samt att en bra arbetsmiljö faktiskt innebär ett effektivare ”människoutnyttjande”
(det jag brukar kalla mänsklig verkningsgrad). Eller beror det på att man nu har
tid att sätta sin personal i utbildning?
Ärligt talat vet jag inte orsaken. Men jag
konstaterar att det ser bra ut. Dessutom
kommer regeländringarna om satsningen
på Byggarbetsmiljösamordnare för alla
byggprojekt att innebära att svensk byggindustri i höst ställs inför en av de största
utbildningssatsningarna någonsin. I NCCs
personaltidning Stjärnan säger miljöchef
Lars-Gunnar Larsson att man ska utbilda
1500 NCC:are: ”Det påverkar NCC och
alla andra byggbolag positivt, säger LarsGunnar. Det blir tydligare kompetenskrav
för alla som har någon inverkan på arbetsmiljön. Praktiskt innebär det att vi
måste utbilda alla, hela vägen från
inköpare och kalkylatorer, via projektledare och planerare till platschefer och
arbetsledare”.
Det låter väldigt bra för alla som
arbetar med arbetsmiljö! Nu är det bara
att hoppas att vädret i sommar blir så bra
att vi kan ta itu med höstens alla arbetsmiljöutbildningar med väl uppladdade
batterier!
Ha en riktigt bra sommar!
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