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Hemuppgift 
 

Instruktion 
Välj den av uppgifterna som du känner att du har mest nytta av i ditt uppdrag 
som huvudskyddsombud. 
 
Ett tips är att ni som väljer samma uppgift byter kontaktuppgifter med varandra 
och kan hålla kontakt för att byta erfarenheter och stötta varandra. 
 
Troligen behöver du också ta kontakt med dina kollegor och/eller arbetsgivaren 
för att hitta bra svar. 
 
 
 
Uppgift A 
  
Beskriv skyddsorganisationen på hemmaplan.  

 Definiera skyddsområden hos din arbetsgivare utifrån er 
organisationsstruktur.  

 
 Beskriv arbetsgivarens verksamhet och beskriv vilka arbetsplatser som 

finns.  
 

 Hur många skyddsombud och hur många huvudskyddsombud finns? Har 
ni en skyddskommitté? 

 
 Om ni har skyddsområden så beskriv dem och ta reda om de är 

fastställda i protokoll/överenskommelse eller gör ett förslag på en sådan 
överenskommelse. Överenskommelsen ska täcka hela arbetsplatsen.  

 
Redovisningen ska ta max 2 min och innehålla svar på frågorna och din 
handlingsplan för hur du ska arbeta vidare (tillsammans med övriga 
skyddsombud och arbetsgivaren) för det som behöver göras tydligare i din 
organisation. 
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. 
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Uppgift B 
 
SAMarbetet. 
 

 Vilka policies, rutiner och samverkansavtal har ni? Fungerar de bra? 
 

 Titta i ert samverkansavtal. Är arbetsmiljöfrågorna tydligt delgivna i avtalet 
och hur lyfter ni arbetsmiljöfrågor på de olika nivåerna i er organisation?  
 

 Finns det något ytterligare att önska i detta? 
 

 Ta hjälp av dina arbetskamrater eller andra ombud på din arbetsplats för 
att lyssna in förbättringsmöjligheter.  
 

 Använd dig av föreskrifterna om SAM på arbetsmiljöverkets hemsida. Har 
ni arbetsmiljöpolicies, rutiner för att hantera exempelvis frågorna i OSA 
föreskriften eller bör ni utarbeta arbetsgivarens policy och rutiner kring 
dessa frågor.  

 
 
 
Redovisningen ska ta max 2 min och innehålla svar på frågorna och din 
handlingsplan för hur du ska arbeta vidare (tillsammans med övriga 
skyddsombud och arbetsgivaren) för det som behöver göras tydligare i din 
organisation. 
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. 
 


