Checklista för att bli
Skyddsombud i Handels
HUR DU GÅR TILL VÄGA FÖR ATT BLI SKYDDSOMBUD PÅ DIN ARBETSPLATS
Om du är medlem i Handelsanställdas förbund och är intresserad av arbetsmiljö så
kan du bli skyddsombud.
Om det finns en klubb på din arbetsplats, säg till dem att du är intresserad av att bli
vald.
Saknas det klubb, kontakta avdelning 20 på stockholm@handels.se så hjälper vi till.
Ett skyddsombud väljs normalt av sina arbetskamrater vid ett möte och sedan utser
Handels dig och informerar arbetsgivaren om ditt nya uppdrag enligt AML,
Arbetsmiljölagen.
1. Kom överens med chefen om när ni
kan hålla ett möte för att välja
skyddsombud på din arbetsplats.
Som skyddsombud arbetar du med
arbetsmiljön för alla anställda på
arbetsplatsen. Om det finns en klubb så
brukar skyddsombud väljas vid årsmötet.
Utan klubb behöver du komma överens med
chefen själv.

6.Skicka in protokollet till avdelningen!
Du blir inte skyddsombud enligt
arbetsmiljölagen innan vi har mottagit
information om att du har blivit vald och
också bekräftat att du har blivit utsedd till din
arbetsgivare.

2.Information om skyddsombudsvalet.
Alla på arbetsplatsen måste nås av
informationen om att ni ska välja ett
skyddsombud. Det är bra om du presenterar
dig själv och varför du vill bli vald till
skyddsombud redan i inbjudan till mötet där
du ska väljas.

7.Anmäl dig till Bättre Arbetsmiljö
Kursen Bättre Arbetsmiljö, som också
kallas BAM, är en grundutbildning som
ger dig de verktyg du behöver för att
kunna börja verka som skyddsombud. Du
har rätt att gå kursen på betald arbetstid.

3.Se till att det på mötet tydligt
framgår att du, i och med valet till
skyddsombud, kommer att företräda
alla på arbetsplatsen i
arbetsmiljöfrågor.

8.Gå fördjupningsutbildningar och
delta på skyddsombudsdagar
Du behöver fortsätta vidareutbilda dig,
så håll ögonen öppna när du får
inbjudningar från avdelningen.

4.Protokollför resultatet!
Det måste finnas ett protokoll från mötet som
tydligt anger att du har blivit vald till
skyddsombud.

Varmt välkommen som skyddsombud!

5.Justera protokollet
Att justera protokollet innebär att någon
annan än du själv intygar att det som står
i protokollet stämmer, ta hjälp av en
arbetskamrat som skriver under med
namn och datum.

Kom ihåg att ditt uppdrag endast gäller på
den arbetsplats du har blivit utsedd.
Om du byter arbetsplats upphör ditt
uppdrag.
Efter tre års tid behöver du bli omvald för att
kunna fortsätta som skyddsombud och då
kan du börja om från början med checklistan.

