
• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare

• Tolkning av regelverk –
rättstillämpning

• Planering

• Genomförande –
riskbedömningar och
handlingsplaner

• Uppföljning

• Arbetsergonomi

• OSA – Organisatorisk och
social arbetsmiljö, med
konflikthantering

• Om arbetsmiljöbrott

• Samverkan – befogenheter –
problemlösning

Skyddsombudsutbildning
Varje företag med minst fem medarbetare måste ha ett skyddsombud. 
Arbetsuppgifterna är både viktiga och intressanta. Skyddsombudet måste inte vara 
med i facket men är kollegornas representant i det viktiga arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsgivare är vanligtvis tacksamma för ett bra samarbete med dem som vill 
engagera sig i säkerheten. Gemensamt för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor är 
att kunna den svenska arbetsmiljölagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ansvarsfrågor samt känna till minimikravet på vilka rutiner och åtgärder som måste 
finnas i alla företag.

Vi genomför skyddsombudsutbildning för alla i byggsektorn. Utbildningen omfattar 
allmänna kunskaper som arbetsmiljölagstiftningen – lag – förordning – föreskrift – 
med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar också upp all viktig styrning i 
lagstiftningen som berör skyddsombudet. Deltagarna får en god teoretisk 
genomgång av gällande arbetsmiljölagstiftning för samverkan med arbetsgivaren. 
Praktiska tillämpningar och problemlösning ger möjligheten att komma vidare på 
egen hand.

Efter avslutad kurs ska du;

• Fått grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen med fokus på
samverkan

• Fått förmåga att själv hitta och tillämpa rätt lagstöd för samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare för att i ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå
en god arbetsmiljö

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter inom byggsektorn. Inga 
förkunskaper krävs.

OMFATTNING
Utbildningen omfattar en kursdag. Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.
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Innehåll

Kursen tar upp följande
bestämmelser:

AML (SFS 1977:1160) – 
Arbetsmiljölagen

AMF (SFS 1977:1166) – 
Arbetsmiljöförordningen

AFS 2001:1 Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och 
psykosocial arbetsmiljö

AFS 2001:3 Användning av personlig 
skyddsutrustning

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS 2006:4 Användning av 
arbetsutrustning

AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete




