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Läroplan partsgemensam utbildning av skyddsombud  

enligt Byggavtalet 
(Utöver nedanstående disponerar Byggnads egen tid enligt schema på sidan 4 nedan.) 

 

År 1  (År 1 omfattar 3 dagar) 
 

Startkurs, 3 dagar 
(motsvarar Bättre arbetsmiljö, BAM) 

 

Målinriktning: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

o Fungera praktiskt som skyddsombud 

o Samverka inom och mellan skyddsorganisationer 

o Identifiera risker och medverka till förebyggande insatser 

o Söka information och kunna omsätta den i arbetsmiljöarbetet 

o Den tillfälliga arbetsplatsens förutsättningar 

o Rollfördelningen beställare, entreprenörer, BAS och samordnare 

o Kommunikation mellan arbetsmiljöaktörer 

o Arbetsmiljöplan, samordning och särskilda risker enligt AFS 1999:3 

 

Innehåll: 

Dag 1 och 2: 

Utbildningsmål, program 

Arbetsmiljöavtalet 

Arbetsmiljölagen och förordningen 

Skyddsombudets roll och arbetssätt 

Arbetsmiljöekonomi 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Byggnads- och anläggningsarbete 

Arbetsmiljöplan 

Arbetstrivsel och engagemang 

Ergonomi 

Fysikaliska faktorer (kemikalier, buller, vibrationer m m) 

Informationskällor (skrifter, böcker, websidor m m) 

Dag 3: 

Arbetsmiljöarbete i praktiken;  

riskinventeringar, arbetsberedningar, information, tillbudsrapportering, skyddsronder. 

Planering i tidigt skede 

 

Förslag litteratur:  BAM-material (BI Entreprenörskolan eller Prevent) 

  Systematisk arbetsmiljöverksamhet i byggverksamhet (BI) 

  Systematiskt arbetsmiljöarbete – steg för steg (Prevent) 

  AFS 1999:3 (Arbetsmiljöverket) 

  AML (Arbetsmiljöverket) 

  AMP-guiden (via Internet) 
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År 2  (År 2 omfattar 1 dag) 
 

Prevention 1, 1 dag 

 

Målinriktning: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

o Praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete 

o Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

 

Innehåll: 

Ergonomi 

Belastningsskador 

Friskvård 

Hälsoekonomi 

Livsstilsfrågor 

 

 

Förslag litteratur: Uppladdningen Bygg m m (CentralGalaxen) 

  Ergonomi påbyggnadshäfte (BI) 

  Prevention (Galaxen) 

  Ergonomi på rätt sätt - så här gör du (Prevent) 

  Arbetsmiljöverkets ergonomiblad 

 

 

 

 

 

 

År 3, (År 3 omfattar 2 dagar) 

 
Samverkan och förändringsarbete, 2 dagar 

 

Målinriktning: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

o Metodik för förändringsarbete 

o Skapa samverkansprocesser 

 

 

Innehåll: 

Att skapa engagemang  

Kommunikation  

Förändringsarbete 

 

   

 

Förslag litteratur: Entreprenörsskolans material 

  Vägen till Ja (Liber Ekonomi 
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År 4, (År 4 omfattar 1 + 1 dag) 
 

Prevention 2, 1 dag 

 

Målinriktning: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

o Praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete 

o Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

 

Innehåll: 

Ergonomi 

Belastningsskador 

Friskvård 

Hälsoekonomi 

Livsstilsfrågor 

 

 

Förslag litteratur: Uppladdningen Bygg m m (BI m fl) 

  Ergonomi påbyggnadshäfte (BI) 

  Prevention (Galaxen) 

  Ergonomi på rätt sätt - så här gör du (Prevent) 

  Arbetsmiljöverkets ergonomiblad 

 

 

 

 

 

De viktigaste föreskrifterna, 1 dag 

 

Målinriktning: 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna: 

o Yrkesspecifika arbetsmiljöfrågor 

o Översiktligt känna till innehållet i de viktigaste föreskrifterna 

 

 

Innehåll: 

Yrkesspecifika frågor, fördjupningsutbildning 

De viktigaste föreskrifterna 

 

Förslag litteratur: AFS 1999:3 Bygg..., 2005:16 Buller, 1998:1 Bel.ergonomi m fl 

ADI-broschyrer 
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Nytillträtt skyddsombud ska anmäla till arbetsgivaren vilka steg i utbildningskedjan han har 

genomgått. 

 

Alla nuvarande skyddsombud fasas in i utbildningskedjan enligt överenskommelse mellan 

berörda parter.  

 

Samtliga ovanstående utbildningar utgör sammantaget grundutbildning för skyddsombud 

enligt Byggavtalet. 

Utöver detta kan behov uppstå av påbyggnadsutbildning enligt Arbetsmiljöavtalets §5.3 för 

särskilda arbetsmiljökrav. Påbyggnadsutbildning skall vara behovsprövad. 

 

 

Total utbildningsplan för skyddsombud enligt byggavtalet: 

 

År 1 2 3 4 

Partsgemensamt Startkurs 3 dagar Prevention 1  
1 dag 

Samverkan och 
förändringsarbete 
2 dagar 

Prevention 2 
1 dag 
De viktigaste 
föreskrifterna  
1 dag 

Byggnads Byggnads 2 dagar 
Byggnads 0,625 
dag 

Byggnads 2 dagar 
Byggnads 0,625 
dag 

 
Byggnads 0,625 
dag 

 
Byggnads 0,625 
dag 

Summa dagar 5,625 3,625 2,625 2,625 

 

 

 

 

Björn Samuelson  Ulf Kvarnström 

BI    Byggnads 

 


