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VERKSAMHETSIDÉ
På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor genom att inspirera, förmedla kunskaper samt
utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för
att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna.
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Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
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Prevent ökar intresset för och kunskapen om arbetsmiljö.
Prevents målgrupper anser att Prevents produkter och metoder
är aktuella, inspirerande, kunskapshöjande och användbara.
Prevent är en uppskattad samarbetspartner.
Prevent har rätt kompetens, effektiva verksamhetsprocesser och
erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö.
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Vd har ordet
Prevent har i snart 75 års tid utvecklat och gett företagen kunskaper och
konkreta verktyg för det lokala arbetsmiljöarbetet. Under åren har vi byggt upp
en fantastisk skatt som kontinuerligt underhålls och utvecklas i takt med att
arbetslivet förändras.
Verksamheten är i dag omfattande och väl känd inom stora delar av arbetslivet,
och det är inte utan stolthet som jag kan konstatera att vi nu lägger ytterligare
ett i raden av framgångsrika år bakom oss. Året som gick innehöll en kraftig
ökning av intresset för vår verksamhet, en ökning som utan tvekan hänger
samman med de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
som kom under våren. Många chefer och skyddsombud sökte kunskap om innehållet i föreskrifterna och vad de innebar i praktiken. Intresset för att gå en
utbildning stimulerades också av det ekonomiska bidraget för arbetsmiljöutbildning av chefer och skyddsombud som Svenskt Näringsliv, LO och PTK
utbetalade via AFA Försäkring.
Prevent är i dag ett stort kunskapsnav och en välfylld guldgruva för alla arbetsmiljöintresserade. Det fina året får illustreras av några siffror på arbetsplatskontakterna:
• 1 285 000 webbesök på Prevent, Arbetsliv och Arbetsmiljöupplysningen
(+35 procent)
• 209 000 nedladdade kostnadsfria material (+16 procent)
• 83 000 sålda böcker (+7 procent)
• 13 300 deltagare i avgiftsbelagd öppen eller företagsanpassad utbildning
(+90 procent)
• 11 300 deltagare slutförde en kostnadsfri webbutbildning (+28 procent)
Ett stort och innerligt tack till alla partsrepresentanter, personal och samarbetspartners som medverkat till resultatet. Nu blickar vi framåt och arbetar
vidare för att även i framtiden kunna bidra till framgångsrika företag genom
ett riktigt gott stöd till det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.
Maria Schönefeld,
verkställande direktör
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Partssamverkan och samarbeten för ett
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
PARTSSAMVERKAN

Prevent är Svenskt Näringslivs, LO:s och PTK:s
gemensamma nav i arbetsmiljöfrågor, med
uppgift att inspirera, förmedla kunskaper samt
utveckla produkter och metoder som ger arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingår också att aktivt främja
förtroendefull samverkan mellan huvudmännen, förbunden och de lokala parterna i företagen.
Arbetsutskottet har under året hållit fem
möten och styrelsen fyra. Styrelsen har utöver
att behandla de traditionella och sedvanliga
frågorna diskuterat framtidens arbetsmiljöfrågor under styrelseinternatet, som ett led i
att identifiera utmaningar och utvecklingens
troliga konsekvenser.
2016 blev första året i föreningens långa
historia med stadgar som kompletterar avtalet
om Prevent. De fastställdes av huvudmännen
vid årsskiftet 2015/2016 i samband med att
utredningen om momshanteringen mellan AFA
Försäkring och Prevent blev klar.
43 partsgrupper har under året varit aktiva
i projektverksamheten, dels i förstudier och
dels i genomförandet av olika utvecklingsprojekt. Utöver det har ett antal konferenser
och seminarier genomförts tillsammans med
partsföreträdare. Prevent har också medverkat
och föreläst om olika ämnen och produkter på
arrangemang anordnade av huvudmännens
medlemsorganisationer. Under hela året har
det varit ett mycket stort intresse för organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, men
även för andra arbetsmiljöfrågor. Prevent har
presenterat framtagna produkter för IF Metall,
Installatörsföretagen, TCO och Kommunal
samt vid sammankomster för arbetsmiljöexperterna hos respektive huvudman.

2016 års stipendier för Utmärkt arbetsmiljöuppsats gick till
Vanda Aronsson vid Stockholms universitet, samt Frida Pommer
och Camilla Larsson vid Lunds tekniska högskola.

SAMARBETE MED AFA FÖRSÄKRING OCH
ARBETSMILJÖVERKET

Prevent har ett löpande samarbete med AFA
Försäkring och Arbetsmiljöverket. Tillsammans utbyter vi information med varandra
inom omvärldsbevakning och större aktiviteter. Samarbetet bidrar till ökade möjligheter
att koordinera aktiviteter och kommunikation i
både tid och rum.
Det löpande samarbetet med AFA Försäkring
innefattar också värdering, analys och spridning av forskningsresultat till arbetsplatserna.
Under året har samtliga avslutade relevanta
forskningsprogram gåtts igenom och kommunicerats till arbetsplatserna på webben, till
exempel genom artiklar i Arbetsliv.
För att öka intresset och rikta mer av studenternas uppmärksamhet mot arbetsmiljöfrågorna
delar Prevent och AFA Försäkring årligen ut
stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på ingenjörs- och ekonomiutbildningarna (inklusive
personal- och arbetslivsutbildningar). Årets
stipendiater blev Vanda Aronsson vid Stockholms universitet med en uppsats om hälsans
koppling till yrkeskategorier med nära kontakt
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med andra människor, samt Frida Pommer och
Camilla Larsson vid Lunds tekniska högskola
för en uppsats om arbetsmiljöplanens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatsen. Båda
uppsatserna belönades med 15 000 kronor.
INTERNATIONELL SAMVERKAN

Prevent är medlem i ISSA (International Social
Security Association) och ICOH (International
Commission on Occupational Health).
Prevent ingår också i det svenska nätverket
Focal Point för Europeiska arbetsmiljöbyrån i
Bilbao (OSHA-EU). Under 2016 och 2017 pågår
kampanjen ”Friska arbetsplatser för alla åld-

rar”, och under 2016 har Prevent samarbetat
med Arbetsmiljöverket i arrangerandet av fyra
regionala konferenser på detta tema.
Prevent har under året tagit emot studiebesök
med 30 besökare från Nordisk Union Hotell,
Restaurang, Catering och Turism, vilket är det
isländska facket för hotell och restaurang. En
delegation med 10 besökare togs också emot
från kommunstyrelsen i Chaoyang District i
Peking. Studiebesökens syfte var att besökarna
skulle få kunskap om hur arbetsmarknadens
parter arbetar och samverkar i arbetsmiljöfrågor i Sverige.

Tryckta och digitala material
Efterfrågan på såväl tryckta böcker som digitala verktyg under året har varit god och försäljningen
stabil. Många nya produkter tas numera fram digitalt, och vissa produkter finns både tryckta och
digitalt. Under året såldes 83 000 (77 700) material, vilket är en ökning med 7 procent. Nedladdningar av Prevents checklistor, enkäter och hjälpdokument fortsätter att öka.
NYA MATERIAL 2016
Arbetsmiljö inom
filmproduktion – handbok

En avgiftsbelagd handbok
som ger konkreta råd om
hur man kan jobba med att
förbättra såväl den fysiska
som den psykosociala arbetsmiljön inom filmproduktion. Den vänder sig till
alla som jobbar i branschen.
Arbeta säkert med isocyanater

Ett kostnadsfritt digital material som ger råd
om vad man bör tänka på vid riskbedömning
av isocyanater på arbetsplatsen. Byggnads-
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arbetare, svetsare och målare är exempel
på yrkesgrupper som kan komma i kontakt
med isocyanater. Vid felaktig hantering kan
isocyanater orsaka hälsoproblem som astma
och hudeksem.
Alkohol och andra droger

Ett kostnadsfritt digital material om riskbruk, skadligt
bruk och beroende samt
fyra användbara filmer som
kan användas för att lyfta
ämnet och på så sätt få igång
diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

Lyckas med kontorsförändringen

En avgiftsbelagd digital
bok som vänder sig till
den som planerar kontorsförändring, men även till
den som redan genomfört
förändringar och vill vidta
förbättringsåtgärder. Boken kan även användas som vägledning och inspiration för till
exempel arkitekter, inredare och fastighetsägare.
Jobba säkert i skogen

En kostnadsfri bilderbok som finns i både
tryckt och digitalt format med illustrerade
instruktioner som visar hur man arbetar säkert i skogen. Boken vänder sig till dem som
inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Boken

kan användas vid introduktion och vid yrkesutbildningar, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning skog. Boken är den första
i en serie bilderböcker för branscher som har
särskilt stort behov av att använda bilder för
att kommunicera kring säkerhet.
Rehabverktyget

Ett kostnadsfritt webbverktyg som ger konkret stöd till chefer med ansvar för rehabilitering. Även för den sjukskrivne och för
skyddsombud kan Rehabverktyget ge bra
information. Med hjälp av en räknesnurra
kan man se var i Försäkringskassans rehabiliteringskedja den anställde befinner sig och få
tips och råd kopplat till det. Det finns också
information om hur man kan jobba hälsofrämjande och förebyggande. Rehabverktyget har övertagits från Bliwa-stiftelsen
och i samband med det faktauppdaterats.
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2016

2015

Bättre arbetsmiljö – Handbok 					

13 400		

12 400

Arbetsmiljölagen			 			12 800 		11 400
Bättre arbetsmiljö – skyddsombudets och chefens roll		

10 800 		

10 900

Vägtransport av farligt gods – styckegods			

10 700 		

11 600

Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete 			

9 900		

7 300

Bättre arbetsmiljö – för alla medarbetare			

7 800 		

7 400

Arbetsmiljö för chefer – ett utbildningsmaterial			

4 400 		

1 900

Vägtransport av farligt gods – tanktransport 		

2 600 		

2 600

Handbok – Systematiskt arbetsmiljöarbete 			

1 500 		

1 100

Trygga hästjobb						

600 		

800		
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CHECKLISTOR OCH ENKÄTER

REVIDERADE PRODUKTER

Prevent har omkring 125 aktuella checklistor
och enkäter. Antalet nedladdade checklistor
och enkäter under året var 144 000
(122 000), vilket är en ökning med 18 procent.
Under året togs en ny, omarbetad enkät för
psykosocial arbetsmiljö fram. Den blev Prevents mest nedladdade under andra halvåret.
Enkäten bygger bland annat på de senaste
föreskrifterna på området, och finns också på
engelska.

Bättre arbetsmiljö – Handbok

Nya checklistor utkom för
ambulanssjukvård, dentallaboratorier, djursjukvård,
företagshälsovård, hemtjänst, medicinska laboratorier, mottagningar inom
hälso- och sjukvård, personliga assistenter,
privattandvård, bevakning – värdedepå,
kylinstallationsarbeten, reparationer samt
äldreomsorg.
De tre mest nedladdade enkäterna och
checklistorna var:
• enkät om psykosocial arbetsmiljö
• checklista för skyddsrond
• checklista för kontor.
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Handboken samlar de baskunskaper som
behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på arbetsplatsen: lagstiftning, arbetsmiljöarbetets
organisering och utförande, fakta om buller,
ventilation, stress, alkohol- och drogproblem, mobbning och trakasserier, personlig
skyddsutrustning, rehabilitering och så
vidare. Den 11:e upplagan av Bättre
arbetsmiljö – Handbok innehåller ett helt
nytt kapitel om stress som utgår från den
senaste forskningen och de nya föreskrifterna inom området.
Bättre arbetsmiljö – chefens och skyddsombudets roll

Boken utkom i ny upplaga och titeln ändrades (rollerna chef och skyddsombud bytte
plats). Revidering skedde med faktauppdateringar främst utifrån de nya föreskrifterna
om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Arbetsmiljö i privattandvården

Ett digitalt material som tar upp de vanligaste frågorna om arbetsmiljön inom privattandvården. Perspektivet är den lilla mottagningen och dess förutsättningar beträffande
organisation och ledarskap, arbetsklimat,
fysisk arbetsmiljö, hantering av kemikalier,
hygien, allergirisker och risker för arbetsskador.

Utbildning
KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Intresset för Prevents arbetsmiljöutbildningar
ökar sedan en tid tillbaka, och steg kraftigt i
samband med att Arbetsmiljöverket fattade
beslut om föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Benägenheten
att boka en utbildning stimulerades ytterligare
av det ekonomiska bidrag för arbetsmiljöutbildning som Svenskt Näringsliv, LO och PTK
gav via AFA Försäkring.
I samband med att de nya föreskrifterna
trädde i kraft kunde Prevent erbjuda två nya
utbildningar. En introduktion i form av en halvdagsutbildning om vad föreskrifterna handlar
om, och en heldagsutbilning med fokus på hur
man kan arbeta konkret med de arbetsmiljöfaktorer som föreskrifterna tar upp. Ett stort
intresse fanns för båda uppläggen. Intresset
har också varit mycket stort för företagsanpassade utbildningar om de psykosociala frågorna.
I och med att Prevents öppna utbildningar i
Stockholm från april 2016 börjat arrangeras
i egna lokaler, har värdefulla kontakter med
kursdeltagarna kunnat utvecklas. Deltagaruppföljningen som görs efter varje kurstillfälle
visar liksom tidigare år att deltagarna är
mycket nöjda (se grafik).
I augusti genomfördes den årliga tvådagarsträffen med närmare 30 av utbildarna inom
både öppna och företagsanpassade utbildningar. Huvudpunkten vid årets träff var att följa
upp resultatet från en undersökning som gjorts
av hur samarbetet mellan Prevent och utbildarna fungerar. Resultatet visade att samarbetet i stora delar fungerar mycket bra, men att
förbättringsmöjligheter finns när det gäller det
administrativa stödet.
Under året avslutades den tvååriga undersökningen genomförd av TNS/Sifo om hur
beställarna av företagsanpassade utbildningar
upplever relationen till Prevent. Undersökningen visar att kunderna överlag är nöjda med
Prevent och tycker att vi gör ett bra jobb.

UTBILDNINGAR ÅR 2014–2016
(antal dagar)
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2015

2014
Öppen
Företagsanpassad

Statistik för Prevents utbildningar

År 2016 genomfördes fler utbildningar än
någonsin tidigare, och antalet deltagare var
rekordhögt. Antalet deltagare nästan fördubblades jämfört med året innan och uppgick till
13 313 (7 030).
Både när det gällde öppna och företagsanpassade utbildningar var Bättre arbetsmiljö – BAM
den mest efterfrågade utbildningen räknat i
antalet utbildningsdagar. Sett till deltagarantal
var det flest som gick en utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö.
Andelen chefer och arbetsledare ökade i förhållande till andelen skyddsombud. Chefernas
ökade deltagande skedde i första hand på företagsanpassade utbildningar och på utbildningarna om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Ökningen antas bland annat bero på ett stort
intresse för att förstå förväntningar och krav
på ledarskapet.
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ÖPPNA UTBILDNINGAR

Totalt genomfördes 238 (181) dagars öppen
utbildning. Antalet deltagare ökade till 2 100
(1 400).

DELTAGARNAS FUNKTION

Procentuell fördelning av funktioner hos
deltagarna i Prevents utbildningar 2016.
Personal/HR

Mest populära öppna utbildningar
• Bättre Arbetsmiljö, BAM, 1 100 deltagare
• Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA,
260 deltagare
• Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM,
200 deltagare.

9%
58 %

10 %

Annan funktion

3%

Arbetsmiljö-/
kvalitetssamordnare

20 %

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

Betydligt fler företagsanpassade utbildningar
genomfördes under 2016 jämfört med året
innan. Totalt arrangerades 748 (482) utbildningsdagar. Antalet deltagare var högre än
någonsin och uppgick till 11 100 (5 700).
Mest populära kategorier:
• psykosocial arbetsmiljö 3 600 deltagare
• arbetsmiljöutbildning grund,
2 900 deltagare
• arbetsmiljö för chefer 1 800 deltagare.

Chef/
arbetsledare

Skyddsombud/
facklig företrädare

UTBILDNINGAR ÅR 2014–2016
fördelade på innehåll (antal dagar)
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KURSUTVÄRDERING UTBILDNINGAR 2016
(besvarade påståenden, skala 1-6)

Kunskaperna är användbara på min arbetsplats

5,3

Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur
kunskaperna kan användas praktiskt

4,9

Jag har fått nya kunskaper under utbildningen

5,0

Utbildningen kändes aktuell

5,5

Utbildningen var inspirerande

5,1

Utbildaren var en god pedagog

5,5

97 % av deltgarna
svarade att de kunde
rekommendera
Prevents utbildningar.
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Högsta värde: 6,0

WEBBUTBILDNINGAR

Deltagandet i de kostnadsfria webbutbildningarna ökar sakta men säkert. Två nya webbutbildningar blev klara under året: Schyst Vardag

för besöksnäringen och Säkert skogsarbete.
Samtliga kostnadsfria webbutbildningar avslutas med ett kunskapstest.

DELTAGANDE I KOSTNADSFRIA WEBBUTBILDNINGAR
Webbutbildning
(startår)

Nya deltagare
2016

Godkända slutprov 2016

Totalt antal godTotalt antal delkända slutprov
tagare sedan start sedan start

Säker i butik (2003)

13 100 (12 200)

2 800 (1 200)

135 600

22 300

Din arbetsplats i
handeln (2009)

3 400 (4 300)

2 150 (2 400)

36 900

17 350

Brandsäkerhetsutbildning för handeln
(2015)

2000 (100)

400 (90)

2 100

490

Brandfarlig vara i
handeln (2015)

300

200

300

200

Bättre Vardag (2009) 5 300 (5 100)

3 600 (3400)

34 000

22 000

Säker Vardag (2013)

2 600 (2 500)

1 800 (1 600)

10 600

6 900

Schyst Vardag (2016)

500

300

500

300

Brandskyddsutbildning för gruv- och
stålindustrin (2014)

50 (100)

10 (90)

1 550

560

Arbetsmiljö för filmproduktion (2015)

50 (200)

10 (40)

250

50

Säkert skogsarbete
(2016)

100

30

100

30

Deltagande i kostnadsfria webbutbildningar (2015 i parentes)

Maskinkörkort för träindustribranschen

Målgruppen för Maskinkörkort för träindustribranschen är både yrkesverksamma och elever
på det yrkesinriktade gymnasieprogrammet.
Maskinkörkortet skiljer sig från de kostnadsfria
utbildningarna genom att endast faktadelen
tillhandahålls på prevent.se. De teoretiska proven görs i webbmiljö hos TMF (Trä- och möbelföretagen), medan de praktiska proven genomförs ute på skolor eller företag under ledning
av en utsedd testledare. Under 2016 var antalet
unika besökare 20 317 (14 200) och antal besök
29 692 (22 300). Totalt genomfördes 1 546

(1 900) teoretiska och praktiska prov, varav
1 306 (1 500) godkändes. En möjlig förklaring
till att antal prov minskat är att flera trätekniska gymnasieutbildningar lagts ner.
Avgiftsbelagda webbutbildningar

På den avgiftsbelagda webbutbildningen Högtryckssprutning var 93 (166) personer aktiva.
Bättre arbetsmiljö – BAM distansutbildning
genomfördes med 115 (215) deltagare. Utbildningen lades ner på grund av tekniska skäl under 2016. En ny, modern webbutbildning håller
på att tas fram.
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Kommunikation
Prevents kommunikation syftar till att öka intresset för arbetsmiljö och göra att arbetsmiljöfrågorna upplevs inspirerande och angelägna
på arbetsplatserna. Att uppmärksamma aktuella
arbetsmiljöfrågor och visa den konkreta nyttan
med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är
en viktig del i arbetet. Detta görs till exempel
genom lärande och företagsnära berättelser.
Webben är kunskapsnavet där Prevents samlade utbud av nyheter, fakta, utbildning, produkter, verktyg och metoder kommuniceras.
Antalet besök och nedladdningar på webben
fortsätter att öka kraftigt. Stort fokus riktas
mot uppföljning och mätning i de digitala
kanalerna för att optimera kommunikationsinsatserna. Användandet av inspirerande och
engagerande redaktionellt innehåll i sociala
mediekanaler, som bild och video, har framgångsrikt hjälpt till att sprida Prevents utbud
och resulterat i flertalet nya följare.
Här redovisas de större kommunikations- och
marknadsföringsinsatserna under året samt
statistik i form av besökssiffror och prenumeranter.
MARKNADSFÖRING

Under året marknadsfördes Prevents utbud
kontinuerligt genom olika aktiviteter i företrädesvis digitala kanaler men även i utvalda
tryckta kanaler. Aktuella utbildningar, ämnesområden, böcker, digitala verktyg, seminarier, arrangemang och nyheter presenterades
löpande.
Kommunikation och marknadsföring skedde
också genom e-postutskick till kunder, sökordsannonsering, sociala medier, Arbetsliv
och annonsering i fack- och förbundstidningar
samt i tidningar inom områdena ledarskap,
organisation och personal.
En tryckt kunskapsfolder med översikt över
Prevents utbildningar och aktuella material
togs fram för att användas och delas ut under
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hela året. Verksamheten presenterades vid
flertalet mässor, utställningar och seminarier.
Vid merparten av dessa arrangemang inkluderade Prevents medverkan såväl föreläsningar
inom arbetsmiljöområdet som presentation av
aktuellt utbud.
Exempel på arrangemang som Prevent deltog
vid:
• Personal & Chef, 24–25 februari på
Kistamässan
• SSG Säkerhetskonferens, 15 mars i
Stockholm
• HR-dagen, 18 mars i Uppsala
• HR-båten, 14 april i Göteborg
• Tidningen Chefs seminarium, 17 maj och
20 september i Stockholm
• Arbetsmiljödagen i Norr, 21 september i
Skellefteå
• HR-dagen, 23 september i Gävle
• HR-dagen, 25 november i Helsingborg
• Arbetsmiljöriksdagen, 28 oktober i
Stockholm
• AFA Försäkrings regionala FoU-dag,
17 november i Malmö
• Euroskills, 1–3 december i Göteborg

En av årets vinnare av arbetsmiljöstipendiet, Christopher Malmqvist,
tillsammans med Prevents vd, Maria Schönefeld (till höger), och
Prevents ordförande, Carina Lindfelt (till vänster).

En av årets vinnare av Prevents Arbetsmiljöstipendium, Liselotte Valtersson (mitten), tillsammans med Prevents vd, Maria Schönefeld (till höger),
och Prevents ordförande, Carina Lindfelt (till vänster).

ARBETSMILJÖSTIPENDIET

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent till
personer verksamma i privata företag som
aktivt arbetat för att utveckla och förbättra
arbetsmiljön. Huvudskyddsombudet Liselotte
Valtersson på Offecct AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delade
på Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016, och
fick 15 000 kronor var.
Ett hedersomnämnande gick till Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse.

SKYDDSOMBUDETS BÄSTA VÄN
– NY BREVSKOLA FÖR SKYDDSOMBUD

Under oktober månad togs en ny brevskola
för skyddsombud fram. Syftet var att nå nya
skyddsombud med stöd och kunskap. Brevskolan marknadsfördes och blev en framgång
i Prevents digitala kanaler och sociala medier.
Satsningen genererade under tre månader
1 400 prenumeranter på brevskolan.
Skyddsombudets bästa vän är en kostnadsfri
prenumererad brevskola med dagliga tips för
den som är ny i rollen som skyddsombud. Innehållet i brevskolan finns på webbplatsen men
anpassas och tillgängliggörs genom tio brev
med tips, råd och konkreta exempel.

WEBBNAVET – PREVENT.SE

Webben uppdateras dagligen och tillhandahåller ett komplett utbud av checklistor,
branschmaterial, faktatexter, guider, webbutbildningar, böcker och utbildningar. Under året
skapades nya informationssidor om ledarskap,
alkohol och droger, skyddsombud och skogsarbete. Webbutbildningarna Schyst vardag för
besöksnäringen och Säkert skogsbruk tillkom
också. Prevent tog även över Rehabverktyget
från Bliwa-stiftelsen.
Under året ökade både antalet besökare och
antalet nedladdade dokument markant. Prevent.se hade under året i snitt 34 000 (25 000)
unika besökare per månad. Det totala antalet
besök uppgick till 544 000 (403 000), vilket
är en ökning med 35 procent. Antalet nedladdade dokument uppgick till 209 000 (180
000). Besökarna kunde ta del av innehållet
på webbplatsen genom både dator, mobil och
surfplatta.
Andelen besökare som hittar Prevents webbplatser genom sökmotorer och sociala medier
ökade under året. 62 procent (55 procent) av
besöken till Prevents webbplatser kom via
sökmotor och 7 procent (3 procent) via sociala
medier Även andelen besökare via en mobil
enhet som mobiltelefon eller surfplatta ökade,
och uppgår till 25 procent (21 procent).
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ARBETSMILJÖUPPLYSNINGEN

På arbetsmiljoupplysningen.se finns enkla
fakta om yrken, funktioner i arbetsmiljöarbetet
och ämnesområden. Antalet unika besökare
per månad ökade under året med över
40 procent till 30 000 (21 000). Totalt uppgick
antalet besök under året till 415 000
(290 000), vilket är en ökning med 43 procent.
De tre mest besökta sidorna handlade om rast
och paus, skyddsombud och mobbning.
Arbetsmiljöupplysningens nyhetsbrev hade
5 000 (5 200) prenumeranter.
Under våren gjordes en förstudie i syfte att
undersöka om och hur Arbetsmiljöupplysningens form och struktur kan förändras inför en
mobilanpassning. I samband med den gjordes
en användarundersökning som gav webbplatsen höga betyg. 85 procent av besökarna
tycker att det stämmer helt eller till stor del att
Arbetsmiljöupplysningen är en bra webbplats.
De flesta besökare är förstagångsbesökare som
hittat hit genom Google. Knappt hälften söker
svar på en specifik fråga medan en fjärdedel
söker stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Omkring 70
procent av besökarna har en roll i arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats, antingen som chef,
skyddsombud eller på annat sätt. Besökarna
skattar sin arbetsmiljökunskap som god eller
mycket god – bara 13 procent uppger sig sakna
kunskap om arbetsmiljö.
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TIDNINGEN ARBETSLIV – PAPPER OCH
WEBB

Papperstidningen Arbetsliv är Sveriges största
tidning inom arbetsmiljöområdet med en TSkontrollerad upplaga på 140 900 (142 400)
exemplar. Tidningen är kostnadsfri och skickas
ut sex gånger per år till skyddsombud, Prevents
kunder och till ett antal chefer inom små och
medelstora företag.
Arbetsliv på webben uppdateras löpande med
de senaste nyheterna inom arbetsmiljöområdet. Under året publicerades 239 (233) nyhetsartiklar på webben och en artikelserie om
begreppet självmedkänsla togs fram. Webbtidningen hade under året 23 000 (18 200) unika
besökare per månad. Det totala antalet besök
uppgick till 325 000 (263 300), vilket är en ökning med 24 procent.
Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev ut
med en sammanställning av den gångna veckans nyheter. Nyhetsbrevet hade 8 326 (7 948
prenumeranter).
Arbetsliv är aktiv i sociala medier. På Twitter
har Arbetsliv 2 700 följare. I september 2016
startade Arbetsliv en egen sida på Facebook.
Innan dess publicerades artiklar på Prevents
Facebooksida. Vid årets utgång hade Arbetsliv
på Facebook 750 följare. Insatser görs fortlöpande för att öka antalet följare. Ett exempel på
det är den adventskalender med tipsinriktade
artiklar som publicerades i december.
Under våren gjordes en enkätundersökning
för att utvärdera Arbetsliv på webben. Undersökningen skickades ut via e-post till prenumeranter på Arbetslivs digitala nyhetsbrev. Totalt
svarade 714 personer, och de gav goda omdömen. Hela 92 procent var nöjda med Arbetsliv
på webben. 82 procent svarade att de har stort
förtroende för webbsidan och 67 procent uppgav att de lär sig nya saker om arbetsmiljö. De
ämnen som Arbetslivs besökare helst vill läsa
om är stress samt social och organisatorisk arbetsmiljö följt av hälsa. Praktiskt arbetsmiljöarbete och ledarskap är andra populära ämnen.

PRESS OCH MEDIA

Press- och mediekontakter bidrar till att göra
parternas verksamhet inom Prevent känd och
till att öka arbetslivets kännedom om arbetsmiljöfrågor. Under år 2016 skickades sammanlagt 22 pressmeddelanden ut. Räknar man
med de pressmeddelanden som skickats ut
i flera varianter uppgår det totala antalet till
37 stycken, det vill säga ungefär samma omfattning som året innan. Ett 80-tal kontakter
med journalister togs per telefon för att väcka
intresse för nya projekt, utbildningar, Arbetsmiljöindikatorn, Arbetsmiljöstipendiet med
mera. Kontakterna var mycket betydelsefulla
i arbetet med att få ökad respons i media, och
höjde även kvaliteten på publicerade artiklar.
Sammantaget innebar responsen i media 290
artiklar i print och på webben. Jämfört med år
2015 är det en minskning med drygt 20 procent, men sett till andra halvåret 2016 innebar
det en ökning med 30 procent jämfört med
samma period året innan.
Under året har Prevents projekt lett till inslag
i TV 4, SR P4 Extra och SR P4 Skarborg. Helsidor och stora artiklar har publicerats i Dagens
Nyheter, Eskilstuna-Kuriren, KarlskogaKurien, Norrköpings Tidningar med flera.
Intresset har varit stort särskilt för den del
av Prevents verksamhet som rör psykosocial
arbetsmiljö: den nya lagstiftningen, alkohol
och droger samt kränkningar och trakasserier på jobbet. Ett flertal branschprojekt har
också fått uppmärksamhet, till exempel Säkert
skogsarbete, Arbeta säkert med isocyanater
samt konflikthantering för busschaufförer och

tågpersonal. Dessutom är tidningen Arbetsliv en ofta citerad källa. Citaten utgör en dryg
tredjedel av pressklippen. Under november
citerades Arbetsliv av rekordmånga tidningar,
ett 30-tal.
SOCIALA MEDIER

Prevent använder sociala medier för att sprida
kännedom om verksamheten, lyfta arbetsmiljöfrågor, stärka varumärket, omvärldsbevaka,
skapa och fördjupa relationer och kommunicera med kunder och intressenter.
Antalet följare ökade under året markant
på både Facebook, Twitter och Linkedin. På
Facebook nära fördubblades antalet personer
som gillar sidan, och uppgick vid årets slut till
5 000 (2 800). Det berodde bland annat på den
satsning på rörlig media som gjordes, en marknadsföringskampanj om återhämtning genom
slow-tv samt brevskolan för nya skyddsombud.
Arbetslivs nya Facebooksida hade vid årets
slut 750 följare. På Twitter var antalet följare
av Prevent 1 700 (1 400) och antalet följare
av Arbetsliv 2 700 (2 200). På Linkedin ökade
antalet följare till 1 500 (1 040).
På Youtube lade Prevent upp ett flertal nya
filmer, både sådana som ingår i webbverktyg
och utbildningar och filmer som används i sociala medier. Visningarna av Prevents samtliga
filmer på Youtube mer än fördubblades jämfört
med året innan. Totalt visades filmerna 110 000
(54 000) gånger. De mest visade filmerna var
de som ingick i slow-tv-kampanjen samt i Ljudguide för förskolan.

Följ oss!
facebook.com/prevent.se

facebook.se/TidningenArbetsliv

twitter.com/preventse

twitter.com/tidnarbetsliv

youtube.com/prevent1942

linkedin.com/company/preventse
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Utvecklingsprojekt
En väsentlig del av utvecklingsarbetet bedrivs
i projektform. Under 2016 bedrevs 31 (37)
projekt och 16 (9) förstudier med medel från
projektanslaget, av vilka 23 (21) var på uppdrag
av branscherna. 19 (24) projekt (se nedan) och
6 (7 ) förstudier avslutades under året. I 43
PÅBÖRJADE FÖRSTUDIER 2016

AVSLUTADE PROJEKT 2016

Arbetsmiljömaterial lantbruk och trädgård

Arbeta säkert i skogen

Arbetsmiljö privata HVB-hem

BAM/SAM massa- och pappersindustrin

Elektromagnetiska fält

Checklistedatabas funktionsspecifikation

Hot och våld mot journalister

Hot och våld spårbunden trafik

Hälsa och säkerhet livsmedelsproduktion

Prevents Arbetsmiljöindikator 2016

Kunskapsspridning av bedömningsverktyg
inom ergonomiområdet, RAMP

Rehabverktyget

Prevent 75 år
Produkt om organisatorisk och social
arbetsmiljö
Modernisering av din arbetsplats i handeln

PÅBÖRJADE PROJEKT 2016
Arbeta säkert i skogen
BAM klassrum
Bilderböcker lantbruk, trädgård
Checklistor kylinstallationsarbeten

Revidering material Arbetsmiljö för chefer
Revidering utbildningskoncept arbetsmiljö
för chefer
Revidering Privattandvårdens arbetsmiljö
SAM i anläggningsbranschen
SAM inom filmindustrin
Schyst vardag
Skadligt bruk i arbetslivet
Specifikation av Arbetsmiljö-MOOC
Uppdatering av isocyanatmaterial

Checklistor och enkäter på prevent.se

Uppdatering SAM i det lilla grafiska
företaget

e-BAM med handledarmaterial

Införande av Houdini LMS

Prevents Arbetsmiljöindikator 2016

Utbildningskoncept förebyggande av arbetsrelaterad stress

Produkt organisatorisk och social arbetsmiljö
Revidering av Arbetsmiljö för chefer
Revidering av utbildningskoncept arbetsmiljö för chefer
Schyst vardag
Uppföljning TLP 10, del 1
Utveckling av Allt om städ
Webbutbildning Work and technology
16

(43) projekt och förstudier medverkade partsgrupper. 25 projekt och förstudier har startats
tidigare än 2016.
Nedan redovisas i bokstavsordning beslutade
förstudier, projekt och slutförda projekt under
2016.

Webbaserade brandsäkerhetsutbildningar
för handeln

Styrelse, arbetsutskott och revisorer
Styrelsen har under 2016 haft fyra protokollförda sammanträden och följande sammansättning.
SVENSKT NÄRINGSLIV
Ordinarie ledamöter

• Carina Lindfelt, avdelningschef, Svenskt
Näringsliv, Prevents ordförande
• Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
• Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
• Tomas Undin, biträdande förhandlingschef,
Teknikföretagen (t.o.m. 31 maj)
• Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen (fr.o.m. 1 juni)
• Caj Luoma, avdelningschef, Transportgruppen (t.o.m. 31 augusti)
• Jan Bergman, chefsjurist, Transportgruppen
(fr.o.m. 1 september)
Suppleanter

• Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert,
Svensk Handel
• David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen
• Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef,
Installatörsföretagen
• Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert, Svenskt
Näringsliv
• Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert,
Almega (t.o.m. 30 april)
• Åsa Ramel, förbundsdirektör, Almega
(fr.o.m. 1 maj)
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
Ordinarie ledamöter

• Lasse Thörn, enhetschef, LO, Prevents vice
ordförande
• Malin Ackholt, avtalssekreterare, Hotelloch Restaurangfacket (t.o.m. 25 september)
• Lenita Granlund, Andre vice ordförande och
avtalssekreterare, Kommunal (fr.o.m. 26
september)
• Lea Skånberg, enhetschef, Industrifacket
Metall

Suppleanter

• Per Bardh, avtalssekreterare, Handelsanställdas förbund
• Susanna Melin, ombudsman, LO
• Lenita Granlund, Andre vice ordförande och
avtalssekreterare, Kommunal (t.o.m. 25
september)
• Per Persson, avtalssekreterare, Hotell- och
Restaurangfacket (fr.o.m. 26 september)
FÖRHANDLINGS- OCH
SAMVERKANSRÅDET PTK
Ordinarie ledamöter

• Kristina Rådkvist, kanslichef, PTK, Prevents
vice ordförande
• Ulrika Hector, analyschef, Unionen (t.o.m. 21
mars)
• Daniel Gullstrand, utredare, Unionen
(fr.o.m. 22 mars)
Suppleanter

• Ann Lundberg Westermark, ombudsman, PTK
• Annica Söderberg, avdelningschef, Ledarna
(t.o.m. 12 april)
• Helene Öhman, Ledarna (fr.o.m. 13 april
t.o.m. 9 oktober)
• Marika Brynne, chef chefsservice, Ledarna
(fr.o.m. 10 oktober)
ARBETSUTSKOTT

Arbetsutskottet som består av Carina Lindfelt,
Lasse Thörn, Kristina Rådkvist och Ulf Lindberg har haft fem protokollförda sammanträden under året.
PREVENTS REVISORER

• Bo Holmström, auktoriserad revisor, Mazars
SET
• Gösta Jedberger, Svenskt Näringsliv
• Ulf Sjödin, Landsorganisationen i Sverige
• Nils Bredahl, Förhandlings- och samverkansrådet PTK
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Årsredovisning 2016

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK
Organisationsnummer 802005-7587

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inledning

Resultat och ställning

Styrelsen och vd för Prevent – arbetsmiljö i
samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
avlämnar härmed årsredovisning för tiden
2016-01-01–2016-12-31.

Försäljningsintäkterna uppgick till 49 208 692
(37 110 804) kronor.
Rörelsekostnader, minskat med kostnader för
avslutade projekt, uppgick till 78 956 187 (69
846 244) kronor.
Finansiella kostnader och intäkter för år 2016
redovisas netto till 1 889 306 (863 988) kronor.
Årets resultat uppgår till 3 441 810 kronor
före bokslutsdispositioner och skatt.

Information om verksamheten

På uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK
är Prevent ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor
genom att inspirera, förmedla kunskaper samt
utveckla produkter och metoder som ger det
bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära
för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna.
Juridisk status

Prevent – arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK är registrerad som ideell
förening.
Under 2016 beslutade Skatteverket att Prevent inte uppfyller kriterierna för att vara en
allmännyttig ideell förening. Detta innebär att
Prevent är inkomstskattepliktig från och med
2015. En skattedeklaration har lämnats in i
efterhand och godkänts. För år 2016 upprättas
därmed bokslutsdispositioner och skatt redovisas i resultatet för första gången i föreningens historia.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG VIKT
Verksamheten övergripande

Verksamheten löpte i stort enligt plan och
fortsätter att utvecklas positivt. Antalet besök
på webbplatserna ökade, fler deltog på våra
utbildningar och antalet sålda material ökade.
Prevent flyttade till nya lokaler vid Medborgarplatsen 1/4 och sedan dess har utbildningarna i Stockholm bedrivits i de nya lokalerna. Detta har uppskattas mycket av kunder,
utbildare och personal.
Disposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK att
balanserat saldo 39 585 999 samt årets resultat
2 473 468 kronor överförs i ny räkning.
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Resultaträkning (tkr)
						

Not		 2016			 2015

Rörelseintäkter 			
Anslag					

1		

49 020		

43 244

Försäljningsintäkter			

2		

49 208		

37 111

									 98 228		

80 355

				
Rörelsekostnader				
Produktionskostnader						-31 221			-23 071
Personalkostnader			

3		

-31 863		

-30 440

Övriga externa kostnader					

-32 898		

-28 046

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar			
						

4		

-693			
-96 675

-233
-81 790

				
Rörelseresultat 						 1 553			

-1 435

				
Resultat från finansiella poster				
Resultat från långfristiga placeringar

5		

1 883			

820

Ränteintäkter							

6			

47

Räntekostnader						

0			

-3

Resultat efter finansiella poster					 3 442			

-571

				
Bokslutsdispositioner			

10		

-938

				
Årets skatt

						

-31			

0

ÅRETS RESULTAT						

2 473			

-571
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
						
Not

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar			 		
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier och installationer

6

4 746		

763		

Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar		

72 510

70 445		

77 256

71 208

			

Omsättningstillgångar			 			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror

8

1 364

832

Produkter i arbete

9

21 294

21 042

22 658

21 874

		

			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

9 509

3 543

Övriga fordringar		

1 168

1 239

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

1 643

1 901

		

12 320

Kortfristiga placeringar		

0

10 000

Kassa och bank		

5 701

11 964

Summa omsättningstillgångar		

40 679

50 521

6 683		

			

SUMMA TILLGÅNGAR		

20

			

117 935

121 729

Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

			

						

Not		

2016-12-31

2015-12-31

			
Eget kapital			
Utjämningsfond			

14 300

14 300

Balanserat resultat			

39 586

40 157

Årets resultat			

2 473

-571

			

56 359

53 886

938

0

9

44 223

56 172

Leverantörsskulder			

9 934

6 605

Övriga skulder			

766

541

Skatteskuld			

31

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			

5 684

4 525

		

60 638

67 843

117 935

121 729

			
Obeskattade reserver

11

			
Kortfristiga skulder			
Förskottsbetalda projekt

			

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
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Kassaflödesanalys (tkr)
									 2016		

2015

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat								1 553		-1 435
Avskrivningar								 693		

233

									2 246		

-1 202

				
Erhållen ränta								

881		

867

Erlagd ränta								

0		

-3

-31		

0

									 850		

864

Erlagd inkomstskatt							
				

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital				

3 096

-338

				
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Varulager och produkter i arbete						

-784		

-1 321

Fordringar							

-5 637		

292

Skulder		

-7 205		

						

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

9 400

-10 530		

8 033

Förvärv av materiella anläggningstillgångar			

-4 676		

-897

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar			

-5 055		

-1 013

2 990		

0

							
Investeringsverksamheten				

Avyttringar av finansiella anläggningstillgångar				
Realisationer av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

1 008		

0

-5 733		

-1 910

				
				
Förändring av likvida medel *)					

-16 263

6 123

Likvida medel vid årets början					

21 964

15 841

5 701

21 964

Likvida medel vid årets slut						
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Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Prevents redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,
rekommendationer och uttalanden. Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad.
Vid värdering av aktier och andelar används
den s.k. portföljmetoden, vilket innebär att
den totala portföljen värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på
balansdagen.
FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.
UTLÄNDSKA VALUTOR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
• datorer fyra år
• övriga inventarier åtta år.
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar, däremot inte de placeringstillgångar
som rubriceras som finansiella anläggningstillgångar.			

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
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Upplysningar till enskilda poster(tkr)

									 2016		

2015

Not 1 Anslag							
Svenskt Näringsliv							

650		

650

Landsorganisationen i Sverige					

325		

325

Förhandlings- och samverkansrådet PTK					

325		

325

AFA Trygghetsförsäkring						

30 000

30 000

Avslutade externt finansierade projekt, AFA 			

17 720

11 944

								

49 020

43 244

Förlag								

14 634

14 812

Utbildning							

33 310

20 524

Not 2 Försäljningsintäkter		

Övriga intäkter								1 264		
								

Not 3 Personalkostnader 		

49 208

1 775
37 111

		

Prevent hade i medeltal 40 (38) anställda under året, varav 32 (30) kvinnor.			
I styrelsen (inkl suppleanter) var andelen kvinnor 65 procent (65 procent).		
I ledningsgruppen var andelen kvinnor 70 procent (75 procent).					
Styrelsen							
Verkställande direktör 							

0		
1 171

1 162

Övriga löner och ersättningar					

18 989

17 770

Sociala kostnader och pensioner		

10 317		

9 116

härav vd:s pensionskostnader exkl särskild löneskatt			

379		

380

härav övriga pensionskostnader exkl särskild löneskatt			

2 682		

2 676

			

Vd har rätt till en extra pensionsavsättning motsvarande 30% av lönen utöver den
kollektivavtalade pensionen. Vd är berättigad till avgångsersättning vid uppsägning
från Prevents sida motsvarande 18 månaders lön.			
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0

									
Sammanställning av sjukfrånvaro i procent		

2016		

2015

2,7		

1,5

0		

0

(total sjukfrånvaro/total ordinarie arbetstid, tim)				
Total sjukfrånvaro i procent					
därav i procent
-långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)					

								 				

Not 4 Rörelsekostnader						
Avslutade externt finansierade projekt, AFA 			
Förlag								
Utbildning

-17 720

-11 944

-5 535		

-4 920

						

-16 996

-11 586

Marknadsföring							

-1 934

-2 471

Övriga verksamhetskostnader					

-54 490

-50 869

								

-96 675

-81 790

Not 5 Resultat från långfristiga placeringar		
Utdelning								

0		

0

Ränteintäkter								

875		

820

Realiserat resultat vid försäljning						

1 008		

0

Återföring nedskrivning värdepapper					

0		

0

									1 883		

820

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde						5 033		 4 136
Inköp									4 676		
Försäljningar/utrangeringar						

897

0		

0

Utgående anskaffningsvärde						9 709		

5 033

Ingående avskrivningar						

-4 270		

-4 037

Årets avskrivningar							

-693		

-233

Försäljningar/utrangeringar						

0		

0

Utgående avskrivningar						

-4 963

-4 270

Bokfört värde								4 746		

									

763
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde					

70 445

69 432

Inköp									5 055		 1 013
Försäljningar							

-2 990		

Utgående anskaffningsvärde					

72 510

0
70 445

Ingående nedskrivning							

0		

0

Nedskrivning								

0		

0

Återföring av nedskrivning						

0		

0

Utgående nedskrivning							

0		

0

Bokfört värde							

72 510

70 445

Marknadsvärde							

83 101

79 709

Not 8 Varulager		
Varulagret har värderats till verkligt värde per den 31/12 2016.
Under året har nedskrivning av icke säljbart material skett med 239 tkr (186 tkr).

Not 9 Produkter i arbete

					 2016		

2015

Utgifter i pågående projekt fördelar sig enligt följande:		
Extern finansiering						
Egen finansiering							
Summa upparbetade utgifter					

21 221
73		

20 969
73

21 294

21 042		

38 793

39 527

Förskottsbetalda projektutgifter		
Pågående projekt, AFA Trygghetsförsäkring			

Pågående projekt, Övriga							 128		

128

								

38 921

39 655

Ej fördelade på projekt, AFA Trygghetsförsäkring			

5 302

16 517

Summa förskottsbetalt						

44 223

56 172

Nettosumma produkter i arbete					

-22 929

-35 130

Not 10 Bokslutsdispositioner		
Avskrivningar över plan							

-938		

0

-938		

0

Not 11 Obeskattade reserver		
Avskrivningar över plan, Anläggningstillgångar				
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Signaturer styrelsen

27

Revisionsberättelse

28

fortsättning revisionsberättelse
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Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag
där alla är säkra och mår bra.
Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att:
l informera om arbetsmiljöfrågor
l utbilda och genomföra seminarier runt om i landet
l ta fram enkla och användbara produkter och metoder.
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK , det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.
Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!

