
Personalarbete inifrån och ut 
– få ALLT att fungera på arbetsplatsen

Vi bjuder in dig till kostnadsfri företagarfrukost och till att lyssna på vår 
föreläsning om hur vi kan stärka dig i rollen som arbetsgivare.

Fredagen den 15 juni är du varmt välkommen att inleda din morgon på 
Linnérs restaurang i Byahuset, Södra Sandby. Vi börjar kl 8.30 och kommer 
att hålla på till ca 10.00. Föreläsningen beräknas att ta ca 45 minuter och 
sedan finns det möjlighet för nätverkande.

Du som är arbetsgivare vet att det är många pusselbitar som ska passa för att arbetsplatsen 
ska fungera fullt ut. Det är inte bara den fysiska infrastrukturen som ska finnas på plats utan 
även den mänskliga. Relationer är bland det roligaste som finns på en arbetsplats, men också 
det svåraste. Det måste man som arbetsgivare hantera. Ibland blir det dock inte som man tänkt 
sig…. och då är det bra med verktyg som fungerar.

Madeleine Månsson driver Cabrima och hjälper företag att få 
system och struktur i bl a sitt systematiska arbetsmiljöarbete 
(förkortat SAM).  SAM är lag och styrs via AFS 2001:1. Från 
10 anställda och uppåt krävs skriftlig dokumentation av t ex 
arbetsmiljöpolicy, riskanalyser och rutiner. Madeleine är även 
auktoriserad revisor av kvalitetsledningssystem.

Marita Holmgren arbetar, via sitt företag Mapro AB, med  
OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.  
Marita engagerar sig framförallt i arbetsgrupper och individer 
som inkluderar medarbetarna på ett praktiskt sätt för att  
förstå varandra och utvecklas tillsammans i arbetet för en bra 
arbetsmiljö.

Hanna Åberg Leg. Sjuksköterska/Lic. Medicinsk Tränare, äger 
och driver UpsideDown. Rätt sorts träning kan både behandla 
och förebygga sjukdomar och ohälsa. Hanna arbetar både 
på grupp- och individnivå. Varje individ ska få tillgång till sin 
kropps kapacitet och resurser, utifrån sina unika förutsättningar. 
Bli stark inifrån och ut!

Vi ser fram emot din anmälan senast den 25/5 till madeleine.mansson@cabrima.se. 
Hit kan du också vända dig med eventuella frågor. Eventuella allergier meddelas i samband 
med anmälan. Vi ses!


