Skyddsombud
i Byggnads

Som skyddsombud (SO) har du ett
mycket viktigt uppdrag: att påverka
arbetsmiljön för dig och dina arbetskamrater. Du gör inte bara din
arbetsplats bättre – du räddar
också liv.
Utgångspunkten för Byggnads arbetsmiljöarbete är att ingen ska behöva
skadas, bli utsliten eller dö på
jobbet. Ingen ska heller bli
diskriminerad, kränkt
eller särbehandlad.
Kort sagt, alla ska
må både fysiskt
och psykiskt bra.

SOM SKYDDSOMBUD FÅR DU:
✔
✔
✔
✔

Möjlighet att påverka mer
Utbildning genom Byggnads
Rådgivning och stöd från
handledare
Hjälp och stöd på vägen

ROLLEN SOM SKYDDSOMBUD
Skyddsombudsrollen innebär inte bara att förebygga och följa upp
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du är också en nyckelperson för
att uppnå Byggnads vision om allas trygghet och lika värde. Ingen
får hindra dig som skyddsombud från att sköta dina uppgifter.
Arbetsgivaren är skyldig att berätta för dig om förändringar som
berör arbetsmiljön. Dessutom har du som skyddsombud rätt att ta
del av alla handlingar som behövs för att du ska kunna sköta dina
uppgifter.
Uppgifter
Du ser till att arbetsgivaren följer och uppfyller
kraven i arbetsmiljölagen.
Du deltar i planering och förebygger arbets-			
miljö som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
Arbetsgivaren ska underrätta dig om förändringar 		
i arbetsmiljön.
UTBILDNING
Du får som skyddsombud en grundutbildning för ditt uppdrag,
men det finns flera påbyggnadsutbildningar. Arbetsgivare och
Byggnads ansvarar gemensamt för din utbildning. Arbetsgivare
svarar för lön och kostnader för den partsgemensamma utbildningen samt under Byggnads fyradagarsutbildning.

”Säkerhet är etta på priolistan.
Så att vi alla får komma hem
till nära och kära.”
Crister Espling,
skyddsombud och HAM
Byggnads Norrbotten

Uppdrag
skyddsombud
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Vill du veta mer om uppdraget
som skyddsombud?
Kontakta Byggnads i din region
eller läs om uppdraget på
byggnads.se/skyddsombud
(1)

NORRBOTTEN
010-601 10 05

(2)

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10

(3)

MELLANNORRLAND
010-601 10 03

(4)

GÄVLEDALA
010-601 10 02

(5)

MÄLARDALEN
010-601 10 04

(6)

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08

(7)

ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11

(8)

ÖST
010-601 10 12

(9)

VÄST
010-601 10 09

(10)

SMÅLAND-BLEKINGE
010-601 10 07

(11)

SKÅNE
010-601 10 06
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