
Välkommen till utbildning för 
huvudskyddsombud

:



Trygghet och spelregler för digital utbildning
►Ingen fråga är dum

►Ha mikrofonen avstängd

►Skriv i chatten

►Vill du ha ordet skriver du ditt namn i chatten

►Sätt på mikrofonen när du vill prata

►Slå gärna på kameran på när du pratar

Välkommen!



Vilka är vi?

►Jag heter….

►Jag jobbar med….

►Jag har varit huvudskyddsombud 
sedan….

►Min favoritmat är….

.



Två frågor…

►Under utbildningen kommer jag bidra med …. 

►En förväntan jag har på utbildningen är att…
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Din roll under 
utbildningen

Delta aktivt

Ta ansvar för ditt eget 
lärande

Ta ansvar för andras 
lärande



Syfte: 
►Utveckla dig i rollen som huvudskyddsombud.

Mål:
► Kunskap om huvudskyddsombudets roll och uppdrag enligt 

arbetsmiljölagen och i Vision.
►Kunskap om att företräda och samordna skyddsombuden 
►Kunskap om att driva ett arbetsmiljöärende som 

huvudskyddsombud 
►Kunskap om att agera och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor 
►Underlag för att agera och synliggöra Vision i uppdraget som 

huvudskyddsombud och ansvarig för avdelningens eller klubbens 
arbete med arbetsmiljöfrågor 

Syfte och mål med 
utbildningen



10.00-12.00 Förmiddagens pass

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30 Eftermiddagens pass

Dagens program



Visions hjärtefrågor



Huvudskyddsombudets roll

Skyddsombud Visionombud

AML MBL

Utses efter stadgar och av 
arbetstagarna

Utses efter stadgarna och av 
medlemmarna

Företräder arbetstagarna inom 
skyddsområdet

Företräder medlemmar 

Rätt att begära 6:6a Förhandlingsmandat

Rätt att stoppa farligt arbete
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►Redovisning och diskussion om hemuppgiften

Hemuppgiften
Redovisning i grupper



Dags för lunch!



Rättsfall
Diskussionsfrågor

►Varför kommer kammarrätten fram till annat svar än 
förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen, hur 
resonerar kammarrätten? 

►Varför ändrar högsta förvaltningsrätten kammarrättens dom?

►Vilka delar av arbetsmiljölagen berörs i domen (kap. §)?

►Finns det någon av föreskrifterna i arbetsmiljöverkets 
författarsamling (AFS) som också har särskild relevans i 
målet?



Praktikfall - Case

►Arbeta med ert praktikfall/ Case

►Använd valfria källor för att hämta kunskap

T.ex. AML,vision.se, utbildningsmaterial, av.se

►Redovisa max 10 minuter



►Välj uppgift A eller B

►Samarbetspartners? (Samarbeta gärna med någon 
annan)

►Till redovisningen ska du göra en PPT på max 3 
sidor som underlag. Redovisningen ska du maila 
till utbildning@vision.se  senast två veckor innan 
det avslutande webbseminariet.

►Redovisningen sker vid nästa webbseminarium. 
Redovisningstiden är totalt max 4 minuter

Hemuppgift – eget arbete



Reflektion

►Något som var nytt…

►Något jag reagerade på…

►Något jag tar med mig…



Reflektion - bildkort



Tack för idag!


