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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
 
LO, TCO och Saco samordnar gemensamt det fackliga standardiseringsarbetet inom 
arbetsmiljöområdet. Samordningen sker inom den förbundsgemensamma arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor (ASTA) vars sekretariat administreras av LO. Arbetsgruppens 
ledamöter framgår av bilaga 1. 
 
I samverkan med förbunden pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna till 
inflytande inom den harmoniserande standardiseringsverksamheten. Förbundens medverkan, 
prioriteringar och strategier för arbetet koordineras inom ASTA.  
 
Inom arbetsgruppen samordnas all verksamhet som rör standardisering. En stor del av 
standardiseringsprojekten är mandaterade utifrån maskindirektivet och direktivet om 
personlig skyddsutrustning. Det blir också allt vanligare med standardiseringsprojekt inom 
tjänstesektorn. Av Kommissionens så kallade standardiseringspaket som presenterades i juni 
2011 framgår tydligt viljan att effektivisera den inre marknaden när det gäller tjänster med 
hjälp av standardiseringen. I den under 2012 beslutade förordningen på 
standardiseringsområdet bekräftas också målsättningen att man ska kunna ge mandat för 
olika tjänstestandarder på samma sätt som man gör inom produktområdet. Fackliga 
erfarenheter visar dock att tjänstestandarder löper större risk att komma i konflikt både med 
nationell lagstiftning och med kollektivavtalen.  
 
Den fackliga arbetstiden som går till deltagande i internationella eller nationella möten i 
tekniska kommittéer finansieras av förbunden själva. Dessa kostnader redovisas inte i denna 
verksamhetsberättelse. En uppskattning av förbundens egna insatser för 2012 uppgår till ca 2 
heltidstjänster, förutom LOs resurser för samordning 
 
Nedan redovisas LO, TCO och Saco deltagande i såväl internationellt som nationellt 
harmoniserande standardiseringsarbete inom arbetsmiljöområdet.  
 
Förekommande förkortningar förklaras i bilaga 2. 
 
Verksamheten inom ASTAs olika budgetområden är indelad enligt följande: 
 

 Medverkan i harmoniserande standardiseringsarbete 
 Samordning och planering 
 Standardisering, information och utbildning 
 Utbildning i teknisk standardiseringsengelska 
 Avgifter 

 
Kostnader för respektive område framgår av bilaga 3. 
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 Medverkan i harmoniserande standardiseringsarbete 
 
Nedan redovisas de förbund inom LO, TCO och Saco som deltagit i internationellt och 
nationellt standardiseringsarbete inom arbetsmiljöområdet. 
 
I nedanstående redovisning återges inledningsvis för respektive förbund en sammanfattning 
av rapporterna från eventuellt internationellt deltagande. 
 
För varje förbund återges också medverkan i svenska tekniska kommittéer. Inga rapporter 
redovisas från denna medverkan. Denna redovisning syftar framförallt till att redovisa 
bredden av våra egna fackliga insatser inom standardiseringsområdet. 
 
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

CEN/TC10/WG 4. Mobila arbetsplattformar 
Jörgen Eriksson deltog den 20-22 februari 2012 på möte på BSI i Gunnersbury, London. 
Förslag till standard hade då varit ute hos deltagarna. Under dessa dagar så enades gruppen, 
under ledning av ordförande Adrian Bolton, om ett justerat förslag som skickades till 
gruppen för genomläsning. Om det fanns ytterligare marginella justeringar så skulle dessa 
göras. Ett möte bokades till den 23-25 april om det skulle uppstå något så att gruppen skulle 
behöva träffas igen. Så blev det inte utan mötet ställdes in. 
 
Gruppen fick ett slutligt standardförslag som godkändes och som skickades ut till 
medlemsländerna för yttrande. När synpunkter inkommit på förslaget så kommer ordförande 
att sammankalla till möte i London för genomgång av synpunkterna. 
 
Jörgen Erikssons uppfattning är att det är ett för våra grupper bra förslag till standard. 
 
Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 173  Byggnadsställningar Ulf Kvarnström/P-O Axelsson 
SIS/TK 193  Takprodukter och takskydd Leif Wall 
SIS/TK 249 Bult och spikpistoler Leif Wall 
SIS/TK 262 Lyftkranar Jörgen Eriksson 
SIS/TK 460 Bygghissar Jörgen Eriksson 
SIS/TK 468 Bärbara handhållna kapmaskiner Jörgen Eriksson 
SIS/TK 497 Farliga ämnen fr bygg o anl.produkter Jörgen Eriksson 
 

Svenska Elektrikerförbundet 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SEK/TK 11 Elektriska luftledningar för starkström Ulf Carlsson 
SEK/TK 64 Elinstallationer för lågspänning Urban Pettersson/Mikael Pettersson 
SEK/TK 78 Säkerhet vid arbete Göran Söderlund/Per-Håkan Waern 
 

Fastighetsanställdas förbund 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 230 Trädgårdsmaskiner Tommy Nygårds 
SIS/TK 314 Städkvalitet Peter Frommelin 
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GS (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch) 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 212 Motorsågar Kenneth Johansson 
SIS/TK 231 Skogsmaskiner Kenneth Johansson 
SIS/TK 247 Träbearbetningsmaskiner o verktyg K Johansson/M Isakson 
SIS/TK 398 Sågningsskydd Kenneth Johansson 
 

Handelsanställdas förbund 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 380 Ergonomi Martine Syrjänen Stålberg 
 

Industrifacket Metall 

CEN/TC 114. Machinery safety 
ISO/TC 199. Safety of Machinery 
Lars-Erik Folkesson deltog på möte den 6-14 oktober 2012 i Montreal Kanada. Samarbetet 
med IEC och ISO TC 199 ska öka under 2013. Det blev en lång diskussion angående 
sammanslagningen av säkerhetskategorierna i ISO 13849-1 och IEC 62061. Tyskland är inte 
positiv till detta arbete. I övrigt flöt mötet på i en positiv anda och alla WG-grupperna var där 
och informerade om vad som hade gjorts sedan förra paraplymötet våren 2011. Under 
torsdagen och fredagen var vi inbjudna till Kanadas standardiseringskonferens.     
 
Kommande möten: 

Våren 2014 i Holland (CEN/TC 114). 
8-9 april 2014 i Japan (ISO/TC 199). 
 
ISO/TC 39/SC 10/ WG 1. Machine tools / Safety of Machinery / Metal forming machine 
Lars-Erik Folkesson deltog på möte den 12-17 mars 2012 i Cincinnati USA. WG 1 gick 
igenom kommentarerna för del 1 och blev klara. Vad som är kvar är att hitta bra tabeller för 
Performence Level (PL) och kategorier. För detta har vi tillsatt en arbetsgrupp för att 
presentera ett förslag i november. Det finns mycket kvar att göra innan alla delar är klara. 
Gruppen beslutade att förlänga våra möten med en dag. Jag hoppas vi kommer att ha det 
mesta klart i del 1 som kommer att gälla för alla typer av pressar och att vi kan sända ut den 
till en bredare grupp i november 2012. 
Del 1 skickas ut för godkännande först när någon annan del är klar att godkännas. 
 
Inför nästa möte har vi utsett två arbetsgrupper och Frankrike ska ta fram ett underlag för 
hydrauliska pressar som är del 3. Förslagen kommer att sändas ut för kommentarer till 
gruppen senast 30 september. 
 
Lars-Erik Folkesson deltog på möte den 13-15 november 2012 i Paris, Frankrike. Gruppen 
gick igenom kommentarerna för ISO/WD 16092 del 1 och blev klara. Vi gick också igenom 
alla referenser från EN till ISO. Vi påbörjade del 2. Arbetsgruppen presenterade ett förslag 
för PL. Det finns mycket kvar att göra innan alla delar är klara. Det mesta blev klart i del 1 
som kommer att sändas ut till en bredare grupp. 
 
Inför nästa möte kommer arbetsgruppen att ta fram tabeller som stämmer med ISOs sätt att 
skriva och stämma av PL-kategorierna. Man ska också ta fram underlag för arbetet med del 
2-4 som ska starta 15-16 november efter WG 1 mötet. Förslag till elektriska pressar kommer 
att presenteras på mötet i april 2013. 
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Kommande möten:  
15-18 april 2013 i Düsseldorf, Tyskland 
 
ISO/TC 39/SC 10/WG 2,3,4. Machine tools / Safety of Machinery / Turning machine 
Lars-Erik Folkesson deltog på möte den 11-12 juni 2012 i Frankfurt, Tyskland. WG 2 fick en 
ny ordförande Matthias Timm. Ordföranden hade som mål för mötet att slutföra processen 
med att ta fram ett underlag som kan sändas ut på Committee Draft (CD) till ISO SC 10 i 
sommar. Eftersom Sverige hade lämnat förslag om att ta bort specialmode (mode 3) för alla 
WG blev det stora diskussioner under denna punkt. Slutsatsen blev att den blev kvar i 
nuvarande skrivning och att man väntar in kommentarerna på CD. De andra punkterna var 
enklare att lösa. Man skulle föreslå att CD fick en fyramånaders svarstid. Alla grupperna 
kommer att ha möten under 2013. 
 
Till nästa möte ska Sverige skicka in en lösning på mode 3 och vi gör det tillsammans med 
Frankrike och Schweiz. Vi kommer att ta upp frågan på nästa TK-möte i oktober. Jobbet 
kommer att göras av AV och Scania. 
 
Kommande möten: 

22-25 april 2013 i Frankfurt, Tyskland. 
 
CEN/TC 212. Fireworks 
Bo Andersson deltog på möte den 21-22 mars 2012 i Paris, Frankrike. På mötet presenterades 
en ny representant från EU-kommissionen vid namn Julian Foley. Planen var att detta möte 
skulle bli slutmötet för fem standarder, men det blev det inte. WG 1 fyrverkerier är man 
överens om allt utom tårtorna och det är hur de ska förankras. Ärendet är överlämnat till 
Kommissionen. De är också tveksamma till hur romerska ljus skjuts. Ett nytt WG 1 möte 
kommer att hållas tidigast i slutet av året.  
 
WG 2. Vissa smärre frågor finns att lösa främst med CEN-konsulten. Ett slutgiltigt förslag på 
formal vote beräknas komma 15 juli 2012 med deadline 15 september. 
 
WG 3. Samma som för WG 2. 
 
WG 4. Bilpyro har inte CEN-konsulten granskat än. Men samma tidsplan beräknas som för 
WG 2-3. 
 
WG 5. CEN-konsulten har gett negativa yttranden och det behövs ett möte mellan WG 5 och 
konsulten. Formal vote beräknas komma 1 december.  
 
Kommande möten: 

Slutet av januari 2013 i Paris, Frankrike. 
 
ISO/TC 264. Fireworks 
Bo Andersson deltog på möte den 22-24 september 2012 i Liuyang, Kina. Mötet antog 11 
resolutioner som behandlade följande:  
1. Engelska gäller som arbetsspråk för all dokumentation.  
2. Att radera alla beskrivningar av transport och lagring i affärsplanen.  
3. Utse en ordförande inom tre månader till WG 1 som handlar om terminologi.  
4. Utse en ordförande inom tre månader till WG 2 som handlar om märkning och 
säkerhetskrav.  
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5. Utse en ordförande inom tre månader till WG 3 som handlar om olika typer av 
fyrverkerier.  
6. Utse en ordförande inom tre månader till WG 4 som handlar om testmetoder.  
7. Begära en förbindelse mellan ISO/TC 264 och CEN/TC 212.  
8. Begära en samverkan mellan ISO/TC 264 och FN expertkommitté för transport av farligt 
gods och globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier. SUB 
expertkommitté för transport av farligt gods.  
9. Begära samverkan mellan ISO/TC 264 och European Fireworks Association (EUFIAS).  
10. Begära samverkan mellan ISO/TC 264 och International Fireworks Association (IFA). 
11. Begära samverkan ISO/TC 264 och International Symposium on Fireworks Society 
(ISFS). 
 
Kommande möten: 

September 2013 i Frankrike. 
 
CEN/TC 150. Industrial trucks 
Bo Andersson deltog på möte den 9-11 maj 2012 i Paris, Frankrike. Arbetsgrupperna gjorde 
sina avrapporteringar. WG 10, som Bo medverkar i, rapporterade att de slutfört en revidering 
av EN12895 och att dokumentet har cirkulerats för godkännande och överlämnats till CEN. 
En ledamot av TC påpekade att den publicerade versionen av EN12895 lyder under två 
direktiv så revideringen bör också vara under båda. Majoriteten av TC röstade för WG 10 
förslag. Vidare rapporterades att WG 10 skulle överväga olika synpunkter om en översyn av 
EN1175. 
 
Kommande möten: 

18 mars 2013 i Birmingham, England. 
 
ISO/TC 118. Vibrations in handheld tools  
Annika Nilsson deltog på möte den 20 mars 2012 i Berlin, Tyskland. Diskussioner angående 
stålborstar som man anser inte ska ingå i standarden. Diskussioner fördes också om 
revisioner av gamla standarder. Alternativen om att forma en eller två WG för resolutionen 
68 diskuterades samt att vi ska bjuda in ISO 6544 till nästa möte för att ta upp detta. WG 
gruppen ska i så fall forska hur isolerade chocker och muskulära problem börjar i 
användandet.  
 
Kommande möten: 

Ej bestämt. 
 
Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 109 Vibrationer i handhållna maskiner Annika Nilsson 
SIS/TK 221 Industritruckar Bo Andersson 
SIS/TK 246 Handhållna maskiner Annika Nilsson 
SIS/TK 261 Maskinsäkerhet i järn- och metallverk Lars-Erik Folkesson 
SIS/TK 275 Verktygsmaskiner Lars-Erik Folkesson 
SIS/TK 278 Industrirobotar Lars-Erik Folkesson 
SIS/TK 282 Maskinsäkerhet Lars-Erik Folkesson 
SIS/TK 400 Andningsskydd Rosalie Andersson 
SIS/TK 416 Smörjmedel och hydraulvätskor Rosalie Andersson 
SIS/TK 443 Pyroteknik Bo Andersson 
SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Erland Lindkvist 
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Kommunal 

ISO/TC 84 Devices for administration of medicinal products and intravascular 
catheters 
Eva Nilsson deltog på senaste mötet i Solothurn, Schweiz, då arbetet med att revidera ett 
flertal standarder som berör nålar, insulinsprutor/pennor, sprutor etc. pågick för fullt. Evas 
deltagande på detta möte finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
Det har också påbörjats nya arbeten bl a för blindskrift på injektionspennor och liknande och 
bolusinjektionsapparater. Det arbetas också med att göra standarderna mer ”samstämda” i 
uppbyggnad och språk. Denna kommitté samarbetar med ISO/TC/210/JWG 4, eftersom det 
berör väldigt många av kommitténs produkter.  
Vi samarbetar också med ISO/TC 74 ”Transfusion, infusion and injection equipment for 
medical and pharmaceutical use”. 
 
Arbetet med riskavfallsburken kommer troligtvis också att återupptas eftersom vissa 
tillverkare inte anser att det går att möta standarden som den är skriven idag. Sverige har 
förordat Cathy Lockhart från Kanada som ny ordförande.  
 
Kommande möten: 

8-12 april 2013 i Washington  
Hösten 2013 i Halifax, Kanada. 
 
ISO/TC 159/SC 3/WG 4 Human physical strength, manual handling and force limits 
Eva Nilsson har medverkat på två internationella möten i denna TC.  
Första i Trondheim 15-16 maj och det andra i Paris 8-9 oktober.  
ISO/TR12296 ”Manual handling of people in the healthcare sector”, har publicerats i år och 
Arjo Huntleigh har gjort en summering av rapporten på engelska. Önskemål finns att den bör 
översättas till svenska för att lättare kunna implementeras i vården.  
 
CD 12295 – Application document for ISO standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 
11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226) håller på 
att slutföras och den är nu ute på röstning.  
 
TS 20646-1 ”Ergonomic guideline for the optimization of musculoskeletal workloads” 
-ny titel sedan mötet I Paris. Sverige har haft stor påverkansmöjlighet både på TR 12296 och 
TS 20646-1. NWIP är redan ute på röstning angående att göra TS 20646 till ny standard. 
Detta ska tas upp på nästa möte. 
 
Eventuell revision av ISO 1005-serien för att få denna i linje med ISO 11228-serien ligger i 
pipeline för kommande arbeten liksom eventuellt ett arbete kring ”Guideline for force 
measurement”, en not ska förberedas av vår ordförande Aleid Ringelberg.  
 
Kommande möten: 

8 – 9 april 2013, Pisa, Italien 
 
Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 228 Lantbruksmaskiner Ernst Åslund 
SIS/TK 230 Trädgårdsmaskiner Peter Larsson 
SIS/TK 238 Fordonsergonomi Peter Larsson 
SIS/TK 330/ag 4,6 Förbrukningsmtrl (stick o skärskador) Eva Nilsson 
SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier Eva Nilsson 
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SIS/TK 332/ag 1 Sjukvårdstextilier (vårdbädden) Eva Nilsson 
SIS/TK 332/ag 3 Sjukvårdstextilier (lakansskydd) Carina Frisk 
SIS/TK 351 Ambulanssjukvård Robert Norberg 
SIS/TK 360 Brand och räddning Matts Jangerstad 
SIS/TK 380 Ergonomi Eva Nilsson 
SIS/TK 402 Skyddskläder Matts Jangerstad 
SIS/TK 525 Hjälmar Matts Jangerstad 
SIS/TK 551 Vårdhundar Maria Boivie 
SIS/TK 562 Human Resources Lena Jonasson Fischer 
 

Livsmedelsarbetareförbundet 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 244  Livsmedels- och förpackningsmaskiner Thomas Henriksson 
 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 253 Tryckeri- och pappersmaskiner Lars Wåhlstedt 
 

SEKO – Facket för Service och Kommunikation 

TC 150/WG 2. Industrial trucks 
Lars Jakobsson deltog på möte den 14-16 maj 2012 i Stockholm. Teleskoptruckars standard i 
hängande last diskuterades, testmetoder och andra lyftdiagram, så maskinerna ska klara av 
svängningar från lasten. Nästa möte planeras fortsatta diskussioner på området och sedan ska 
maskinernas tillbehör och infästningar för dessa standardiseras.  
 
Lars Jakobsson deltog på möte den 11-12 september 2012 i Milano, Italien. Teleskoptruckars 
infästningar till personkorgar har varit på remiss och nu behandlades inkomna synpunkter. 
Nästa möte ska bl a infästningarna diskuteras ytterligare och hur maskinerna ska fungera 
tillsammans med dessa. En övrig synpunkt är att det blir svårt att bedöma säkerheten när 
standarderna inte omfattar helheten. Exempelvis behandlas personkorg inte i samma 
arbetsgrupp.  
 
Kommande möten: 
12-13 december 2012 i Rom, Italien.  
 
Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SEK/TK 88 Säkerhet vid vindgeneratorer Roger Johansson 
SIS/TK 202 Vägmaterial T Brännström/M Andersson 
SIS/TK 221 Industritruckar Lars Jakobsson 
SIS/TK 225 Anläggningsmaskiner Fredrik Persson 
SIS/TK 380 Ergonomi Patrik Hulin 
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Svenska Transportarbetareförbundet 
 

CEN/TC 162/WG 5/PG 5. Body armour 
Sven Sawatzki deltog på möte den 18-19 oktober 2012 i Paris, Frankrike. Draften har varit 
ute på remiss under 2012. Frankrike har äntligen nominerat experter till gruppen, just när 
dokumenten gick på remiss. Ordföranden för projektgruppen och SIS projektledare kommer 
därför att på plats bistå de franska experterna med en genomgång av det hittillsvarande 
arbetet, begränsningar, problem och så vidare, samt en preliminär genomgång av de franska 
kommentarerna, för att söka få dem så bra som möjligt inför remissen. Möte med fransk 
regeringstjänsteman om standardiseringsarbetet som pågår samt genomgång av franska 
kommentarer. Inrikesdepartementet har för avsikt att använda sig av CE-märkningen för 
deras säkerhetsstyrkor i landet. Genomgång av kommentarer av den generella delen, 
ballistiska delen samt knivdelen, totalt tre delar. 
 
Kommande möten: 

13-14 februari 2013 i Stockholm 
 
CEN/TC 417. Maritime and port security services 
Ulf Jarnefjord deltog på möte den 21-22 mars 2012 i Wien, Österrike. 2012 startar CEN en 
ny kommitté som ska utarbeta en standard inom ”maritime and port security services”. 
Standarden är tänkt att utvecklas som hjälp för inköpare av säkerhetstjänster vid hamnar etc. 
Tanken är att harmonisera tjänsterna som de privata säkerhetsbolagen säljer. Priset ska inte 
vara avgörande utan kvaliteten på tjänsterna. Arbetet är en blåkopia av en tidigare standard 
för tjänster inom bevakning av flygplatser där Sverige har erhållit två A-avvikelser för 
överträdelser mot svensk arbetsrättslagstiftning. 
 
Ulf Jarnefjord deltog också i det andra mötet den 4-5 juni 2012 i Bryssel och det tredje mötet 
den 23-24 oktober 2012 i Barcelona.  
 
Kommande möten: 

30 januari 2013 i Wien, Österrike.  
 
ISO/TC 20/SC 9. Aircargo and ground equipment  
Dan Holmberg deltog på möte den 8-13 juli 2012 i Beijing, Kina. Den största vinsten med att 
åka på mötet var att få presentera lastarprojektet för delegaterna och visa de skadliga 
effekterna av att lasta bagage i containers utan öppningsbara tak. 
Dan fick en stark känsla av att alla hade förståelse för problemet eftersom man gör på samma 
sätt globalt. Dan har skickat forskningsrapporten till sekretariatet för vidarebefordran till alla 
delegater. Ämnet kommer att diskuteras på nästa möte.  
 
Man diskuterade även bagagevikter (23 kilo) och väntar fortfarande på hur International Air 
Transport Association, IATA, ställer sig fortsättningsvis i frågan. Detta är en bolagsspecifik 
fråga som är väldigt svår att standardisera. 
 
Kommande möten: 

2013 i Sverige. 
 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 172 Värdeförvaring Ulf Jarnefjord 
SIS/TK 221 Industritruckar Jonas Persson 
SIS/TK 238 Fordonsergonomi Örjan Jakobsson 
SIS/TK 259 Markutrustn för flygplatser/avisning Dan Holmberg 
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SIS/TK 402 Skyddskläder Sven Sawatzki 
SIS/TK 464 Lagerhållningssystem i stål Jonas Persson 
SIS/TK 492 Bevakningstjänster Ulf Jarnefjord 
SIS/TK 548 Bakgavellyftar för vägfordon  Örjan Jakobsson 
 
LO 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 301 Ledningssystem för arbetsmiljö Sven Bergström 
SIS/TK 380 Ergonomi Sten Gellerstedt 
SIS/TK 423 Luftkvalitet S Bergström/G Skarping 
 
TCO 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SEK/TK 106 Elektromagnetiska fält Lars Waller 
SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Lars Bengtsson 
 
Lärarförbundet 
 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 327         Tandvård              Fadi el Homsi 
 
Vårdförbundet 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 164/ag 11 Lättöppnade förpackningar Stefan Lundberg 
SIS/TK 329 Anestesi och respiratorutrustning Nils Paulsson 
SIS/TK 330 Förbrukningsmtrl inom sjukvården Stefan Lundberg 
SIS/TK 330/ag 4 Förbrukningsmtrl (stick o skärskador) Stefan Lundberg 
SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier Christina Johansson 
SIS/TK 332/ag 1 Sjukvårdstextilier (vårdbädden) Christina Johansson 
SIS/TK 332/ag 2 Sjukvårdstextilier (operation) Christina Johansson 
SIS/TK 349 Sterilisering medicintekniska produkter Marie Banck 
SIS/TK 351 Ambulanssjukvård Björn Strömberg 
SIS/TK 527 Renhet på operationsrum Elisabeth Liljeblad 
 
Unionen 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 301 Ledningssystem för arbetsmiljö Börje Sjöholm 
SIS/TK 503 Kundkontaktcenter Ulric Öhman 
 
Saco 

Medverkan i svenska tekniska kommittéer 

SIS/TK 334 Hjälpmedel för personer med funk.neds. Christina Lundqvist 
SIS/TK 423 Luftkvalitet Per Salander 
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 Samordning och planering 
Ett fackligt standardiseringsmöte genomfördes på Rönneberga den 1 - 2 februari 2012 där 
samtliga aktiva LO-företrädare bjöds in. Deltagarna gavs möjlighet att rapportera från sina 
respektive projekt. Ulf Jarnefjord föredrog ett förslag till europeisk standard för 
bevakningstjänster på flygplatser som Transportarbetareförbundet hade gett remissvar på. 
Tjänstestandarden innehöll flera saker som strider mot svensk lagstiftning, bl a fanns en lista 
med skäl för avsked från tjänsten som bryter mot våra svenska arbetsrättsregler. Tack vare 
Transportarbetareförbundets arbete med remissen begärde Sverige en A-avvikelse på 
standarden. Därmed kommer inte de punkter som bryter mot svensk lagstiftning att gälla i 
den kommande europeiska standarden.  
 
Eva Nilsson från Kommunal redovisade sitt arbete inom den internationella 
standardiseringen när det gäller behållare för gamla sprutspetsar. Gruppen fick också se 
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd (SKA-rådet) film kring fackligt 
deltagande inom standardiseringen där Eva Nilsson medverkar. 
 
Bo Andersson från IF Metall gav en fördjupad redovisning om truckstandardiseringen. 
Diskuterades också den fackliga samverkan kring olika typer av truckar.   
 
HESAs årliga europeiska nätverksmöten har med anledning av bristande finansiering 
förändrats till att endast finansiera aktiva medlemsländers medverkan. Ett uppföljningsmöte 
efter Köpenhamnsmötet i september 2011 hölls den 8-9 mars 2012 i Bryssel. Ytterligare ett 
nätverksmöte hölls den 4-5 juni 2012 på Malta där förslaget till standardiseringsförordning 
diskuterades. Ett tredje möte hölls i Bryssel den 19-20 december 2012 med anledning av den 
nya förordningen på standardiseringsområdet. Diskussionerna rörde den framtida 
organisationen av standardiseringsfrågorna inom EFS och Institutet. Sven Bergström 
medverkade på samtliga möten och på sista mötet medverkade även Ulf Jarnefjord. 
 
EU Kommissionens Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor har även tillsatt en 
arbetsgrupp för standardiseringsfrågor där Sven Bergström medverkar. Under året har tre 
möten hållits varvid Sven Bergström medverkat på två.  
  
ASTAs årliga planeringskonferens genomfördes den 12 – 13 september 2012 på 
Skepparholmen där bl a omvärldsanalys och verksamhetsplan för 2013 diskuterades och 
fastställdes.  
 
 

 Standardisering, information och utbildning 
Utbildningen kring arbetsmiljö, standardisering och EU omfattar tre dagar och genomfördes 
den 13 – 15 augusti 2012 på Näsby Slott. 10 personer deltog. 
 
Utbildning i Livelink genomfördes den 22 maj 2012 i LO-huset, där 9 personer deltog. 
 
Arbetet med revidering av boken ”Arbetsmiljö, standardisering och EU” har pågått under 
året. Beräknas bli klart under 2013. 
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 Utbildning teknisk standardiseringsengelska 
Utbildningen är inriktad på att ge förbundsrepresentanterna tillräckligt goda kunskaper i 
teknisk standardiseringsengelska för att kunna utöva ett bra inflytande inom 
europastandardiseringen och kunna förstå nya förslag på standarder.  
 
För att täcka upp detta relativt omfattande kursbehov för personer med olika kunskaper i 
teknisk standardiseringsengelska har vi ett samarbete med Veronica J Palling och företaget 
"VJ Languages" i Nottingham, England. 
 
Våra principer är att grundutbildningen ska bestå av sammanlagt 3 veckors utbildning för 
samtliga förbundsrepresentanter. Om det finns behov och medel kan utbildningen utökas med 
ytterligare 1 vecka. Nya förbundsrepresentanter ska ha 2 veckors utbildning första året och 1 
veckas utbildning året därpå. 
 
Årets utbildningar har fördelats enligt följande: 
 
o Per-Håkan Waern, Elektrikerna; Patrik Hulin, SEKO; Kenneth Johansson, GS; Torbjörn 
Jonsson, Fastighets; Ernst Åslund, Kommunal; Lena Jonasson Fischer, Kommunal; Mikael 
Pettersson, Elektrikerna, har fått två veckor vardera. 

o Ulf Carlsson, Elektrikerna; Martine Syrjänen, Handels; Matts Jangerstad, Kommunal; 
Lars Jakobsson, SEKO; Roger Johansson, SEKO; Fredrik Persson, SEKO; Magnus 
Andersson, SEKO, har fått 1 vecka vardera. 

 
 Avgifter 

Förvaltnings- och intressentavgifter till standardiseringsorgan. 
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Ledamöter i arbetsgruppen för standardiseringsfrågor (ASTA) 
 
Leif Wall Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Per-Håkan Waern Svenska Elektrikerförbundet 

Torbjörn Jonsson Fastighetsanställdas förbund 

Kenneth Johansson GS 

Martine Syrjänen Stålberg Handelsanställdas förbund 

Chaker Nassar/Stefan Eriksson Hotell och Restaurang Facket 

Lars-Erik Folkesson Industrifacket Metall, vice ordförande 

Lena Jonasson Fischer Kommunal 

Thomas Henriksson Livsmedelsarbetareförbundet 

Lars Wåhlstedt Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 

Thomas Brännström SEKO – Facket för Service och Kommunikation 

Ulf Jarnefjord Svenska Transportarbetareförbundet 

Karin Fristedt Saco 

Stefan Lundberg TCO/Vårdförbundet 

Sven Bergström LO, ordförande 

Therese Roselin Göthe LO, sekreterare 

 

Suppleanter 

Jörgen Eriksson Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Jannika Fahlander Handelsanställdas förbund 

Bo Andersson Industrifacket Metall 

Peter Larsson Kommunal 

Per-Åke Persson SEKO – Facket för Service och Kommunikation 

Börje Sjöholm TCO/Unionen 

Sten Gellerstedt LO 
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Ordförklaringar 

BSI British Standardisation Institute 
 

BTTF Task Force of the Technical Board 
 

CEN Europeiska standardiseringsorganisationen  
 Comité Européen de Normalisation 
 

CENELEC Europeiska standardiseringsorganisationen för el och elektronik,  
 Comité Européen de Normalisation Electronique 
 

CD Committee Draft 
 

CLC Förkortning av CENELEC i dokumentationsreferenser 
 

DIN Deutches institut für Normung 
 

DIS Draft International Standard 
 

EN European Standard 
 

ETUI  Europafackets forsknings- och utbildningsbyrå  
 

HESA  Health and Safety, avdelning inom ETUI, hanterar arbetsmiljöfrågor 
 

IEC  International Electrotechnical Commission, den globala 
 standardiseringsorganisationen för el och elektronik 

 

ISO International Organisation for Standardisation, den globala 
standardiseringsorganisationen för allmän standardisering 

 

PL Performence Level 
 

SC Subcommittee 
 

SEK Svenska Elektriska Kommittén. Sveriges representant i CENELEC 
 

SIS Swedish Standards Institute, det svenska allmänna 
standardiseringsorganet. Sveriges representant i CEN 

 

TC Technical Committee 
 

TK Teknisk kommitté 
 

TR Technical Report 
 

TS Technical Specification 
 

WA Workshop Agreement 
 

WG Working Group 
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Budget och resultat 2012 

 

ASTA 2012 Budget 2012 Resultat 2012 
     
Årets bidrag 1 500 000 1 500 000 
Summa intäkter 1 500 000 1 500 000 
      
Medverkan i standardiseringsarbete      
LO 0 0 
Byggnadsarbetareförbundet 30 000 25 559 
Elektrikerförbundet 0 0 
Handelsanställdas förbund 0 0 
Industrifacket Metall 195 000 172 681 
Kommunalarbetareförbundet 105 000 12 271 
SEKO 60 000 23 974 
Transportarbetareförbundet 170 000 91 700 
Reserverat övriga förbund 15 000 0 
TCO 0 0 
SACO 0 0 
Summa 575 000 326 185 
      
Samordning och Planering      
ASTA 107 000 115 289 
Summa 107 000 115 289 
      
Standardisering, info och utbildning      
Information och utbildning 133 000 103 802 
Summa 133 000 103 802 
      
Utb teknisk standardiseringsengelska      
Utbildning förbundshandläggare 333 000 327 668 
Summa 333 000 327 668 
      
Avgifter      
Medlemsavgifter 5 000 4 875 
Förvaltningsavgift 347 000 347 000 
Summa 352 000 351 875 
      
Summa totalt 1 500 000 1 224 819 
     
 


