
Innehåll

KMA-samordning  i praktiken

Kursen KMA-samordning i praktiken 
ger dig de kunskaper du behöver för 
att klara av rollen som KMA-
samordnare. Kursen ger dig en bra 
överblick över de praktiska 
arbetsuppgifterna. Du får även en 
inblick i vilka standarder och 
certifieringar som finns, IT verktyg 
och hur du kan arbeta med 
revisioner och certifieringar.

BAS-P och BAS-U 
Byggarbetsmiljösamordnare 

Du får kunskaper och färdigheter för 
att kunna agera som BAS-P och/
eller BAS-U för en säker arbets-
miljö. Kursen ger en övergripande 
inblick i gällande lagar, förordningar 
och föreskrifter, tips och hjälp-
medel för hur du praktiskt ska 
arbeta för att kunna följa dessa på 
företagsnivå och i byggprojekten. 
BAS-P och BAS-U utbildningen 
svarar mot de krav Arbetsmiljöverket 
ställer på utbildning för en bygg-
arbetsmiljösamordnare. Kursen ger 
efter godkänt skriftligt prov ett intyg 
på dokumenterad kunskap för BAS- 
U och BAS-P enligt kraven AFS 
1999:03 och Arbetsmiljölagen 
kapitel 3. 

Bättre arbetsmiljö - BAM för 
byggsektorn 

Byggakademins BAM-utbildning 
syftar till att skapa en säker 
arbetsmiljö i ert företag. Vi går 
igenom de lagar och föreskrifter 
som styr och reglerar 
arbetsmiljöarbetet. Kursen fokuserar 
på hur vi ska genomföra arbetet i 
praktiken i byggsektorn oavsett om 
du är chef, skyddsombud eller på 
annat sätt ansvarar för 
arbetsmiljöuppgifter.

För dig som redan gått AMA 
grundkurs för anläggare och 
husbyggare hos oss erbjuder vi 
AMA anläggning 20 & MER 20 
fördjupning.

Vänd blad för mer innehåll...

DIPLOMERAD KMA-SAMORDNARE
Prioriterar ditt företag kärnfrågorna kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Arbetar du 
idag med dessa frågor inom i byggsektorn och känner att du vill avancera? 
Programmet Diplomerad KMA-samordnare ger dig djupare kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet och hjälper dig utveckla din arbetsroll som KMA-
samordnare.

Efter avslutad kurs ska du ha djupare kunskap om;

• Hur leda och utveckla ett framgångsrikt KMA-arbete

• Lagstiftning inom kvalitetsområdet med fokus på PBL och BBR

• Byggherrens, kontrollansvariges och entreprenörens ansvar

• Miljöpåverkan och vad man kan göra för att minimera den negativa
klimatbelastningen från byggsektorn

• Arbetsmiljöområdet både utifrån lagkrav och rekommendationer om
metoder

MÅLGRUPP

Du jobbar med KMA-frågor i projekt eller som ansvarig i företaget för KMA och/
eller ledningssystem och vill avancera och få djupare kunskaper inom 
områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö i byggsektorn.

OMFATTNING

När du har genomfört nedanstående kurser hos Byggakademin och fått 
godkända tentamina eller intyg på respektive kurs kommer du att få ett inramat 
utbildningsbevis på Diplomerad KMA-samordnare som sammanfattar alla 
ingående kurser. Utbildningen genomförs på våra öppna kurser i valfri takt 
fördelat på följande kurser: 

• KMA-samordning i praktiken (1 dag)

• BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare (3 dagar)

• Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn (2 dagar)

• Miljöansvar i byggbranschen (1 dag)

• Kontrollansvarig enligt PBL (2,5 dagar, tentamen ej krav)



Miljöansvar i byggbranschen

Miljöbalken ställer krav på att alla företag har 
tillräcklig kompetens inom miljöområdet och förstår 
hur den egna verksamheten påverkar vår miljö. 
Kursen Miljöansvar i byggbranschen ger dig 
kännedom om lagar och regelverk men också hur 
du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både 
på företagsnivå och projektnivå.

Kontrollansvarig  enligt PBL

Kursen ger dig god kännedom om lagstiftning inom 
kvalitet vilket är nödvändig kunskap för en 
diplomerad KMA-samordnare.

Diplomutdelning

Efter genomförd programutbildning blir du 
inbjuden till en diplomutdelning då du 
utexamineras och blir Diplomerad KMA-
samordnare från Byggakademin.

Innehåll forts.
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