
Skyddsombud, 
vad är det? 



Hur fungerar det på 
din arbetsplats?

Ja Nej

Är ni fler än fem arbetstagare på arbetsplatsen? £ £

Tycker du att det är viktigt att alla på  
arbetsplatsen mår bra? £ £

Har du bra kunskap om er arbetsplats? £ £

Finns det utvecklingsområden inom  
arbetsmiljön hos er? £ £

Är du medlem i Seko? £ £

Har du kryssat ja på minst fyra?
Då har du de egenskaper och de förutsättningar som behövs för att bli 
skyddsombud. Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater i 
arbetsmiljöfrågor och ser till att din arbetsgivare uppfyller sitt ansvar enligt 
arbetsmiljölagstiftningen. Genom ditt uppdrag som skyddsombud har du 
möjlighet att vara med påverka arbetsmiljön på din arbetsplats. 

Det är alltid arbetsgivaren som är ytters ansvarig för arbetsmiljön på 
arbetsplatsen.



Vill du bli 
skyddsombud?

För att kunna agera som skyddsom-
bud måste du ha blivit vald av din 
fackliga organisation. Valet måste 
protokollföras och rapporteras till 
både Seko och till din arbetsgivare.

Arbetsplatser som saknar facklig organisation nominerar skydds-
ombud till klubb/förhandlingsorganisation eller region. 

Det är Seko som har det juridiska mandatet att utse skyddsom-
bud. Det är viktigt att anmälan delges arbetsgivaren för att skydds-
ombudet ska ha formell rätt att påbörja arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen. 

Utbildning nödvändigt
För att företräda arbetskamraterna på bästa sätt behöver du utbild-
ning. Seko erbjuder och anordnar grundläggande facklig utbildning 
(GFU). 

Du behöver också gå utbildningen bättre arbetsmiljö, en grundut-
bildning i arbetsmiljö (BAM). BAM utbildningen ska arbetsgivaren 
se till att nyvalda skyddsombud får gå. 

Läs mer om utbildning för skyddsombud på Seko.se 



Fakta om Seko:
Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar 

110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil, 

Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård 

samt Väg och ban.

Skyddsombud
Där vi har kollektivavtal utser Seko skyddsombud 

och vi kan på så sätt direkt påverka och stärka 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Skydds-

ombudet ska medverka i planeringen av föränd-

ringar av arbetsmiljön på arbetsplatsen, vaka över 

arbetsmiljön och i allmänhet föra arbetstagarnas 

talan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Seko

Box 1105

111 81 Stockholm

seko@seko.se

www.seko.se

Seko Direkt
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