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PRAKTISK ARBETSMILJÖUTBILDNING - SAM 

Utbildningens mål  
 

Utbildningen ger en överblick i regelverk och myndighetskrav som rör mindre företag och hur dessa påverkar oss 

som ledare i vårt dagliga arbete. Vi kommer att ge en övergripande bild av de krav som ställs på dig som chef men 

också ge dig verktyg för hur du att driva arbetsmiljöarbetet brett i din organisation. Efter utbildningen skall du kunna 

se kopplingen mellan de regelverk som är uppsatta och anpassningen till din organisation. Lämpliga deltagare i denna 

utbildning är VD/ägare och övriga med personalansvar (för att få ut det optimala av utbildningen är det av yttersta 

vikt att den som bär huvudansvaret för arbetsmiljö deltar). Utbildningen genomförs under tre halvdagar. 

För företag som vill utveckla ett verksamhetssystem (ISO9000/14001) kan denna praktiska utbildning vara en bra 

start på denna resa.  

 

Utbildningen offereras på begäran. 

 

Utbildningens innehåll 

• Allmänt, arbetsmiljörisker 

• Krav, regelverk, lagstiftning 

• Kontroll, övervakning, ansvarsfördelning 

• Integration i verksamheten (SAM) 

• Arbetsmiljöarbetet i ett ekonomiskt perspektiv 

• Hantering av risker i verksamheten 

• Gruppövningar 

• Verktyg och arbetsmetoder 
 

Under utbildningen kommer du att få ta del av/utforma mallar och dokument för din egen verksamhet. För mera 

detaljerat kursinnehåll se bilaga. 

 

Förkunskaper 
 

Inga förkunskaper krävs, men tidigare erfarenhet från arbetsmiljö- och ledningsarbete är en fördel. 

 

Anmälan och frågor 
 

Tomas Högberg, Boge Utbildning AB 

Telefon: 0321-53 14 37 

E-post: tomas@bogekompetens.se 
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Detaljerad kursbeskrivning 
 

 

Utbildningens mål 
Att hos företagsledningen skapa förståelse och samsyn gällande arbetsmiljökraven 

Att klargöra och dokumentera ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor inom företaget 

Att få med sig fastställda/grunder till rutiner för: 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete  

• Intern kommunikation 

• Tillbudsrapportering 

• Bevakning och hantering av AFS-ar 

• Introduktion av personal 

• Kompetensmatris för personalen 

 

 

Träff 1 (4 timmar) 

• Genomgång av grunderna 

• Grupparbete – nuläge i företaget, vad finns idag, vilka rutiner och forum 

• Grupparbete – organisation, vem ansvarar för vad 

• Mallar för organisation och systemstruktur 

 

Träff 2 (4 timmar) 

• Redovisning av hemarbete 

• Genomgång av förutsättningar för strukturerat arbetsmiljöledningssystem, rutiner och lagring 

• Hantering av arbetsmiljökrav, kemikalier och utbildningskrav 

• Grupparbete riskbedömning och kompetens 

• Mallar för riskbedömning, kemikaliehantering och kompetens/intro, mm 

 

Träff 3 (4 timmar) 

• Redovisning av hemarbete 

• Genomgång administration av arbetsmiljöledningssystem, implementering 

• Rutiner för riskbedömning, möten, rapportering och uppföljning 

• Mallar för rutinbeskrivningar 

• Grupparbete formulering av rutiner, handlingsplan för fortsatt arbete 

• Uppföljning, nuläge i företaget 
 

 
 

Grundkrav 

Övergripande arbetsmiljöansvarig (VD/ägare) + övriga med personalansvar måste delta. 

Datanätverk/dator med gemensam tillgänglighet (dator medtas till varje träff). 

 


