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Skyddsombudsutbildningen 
 

□ Bättre arbetsmiljö (BAM) 

□ Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

.  
Datum:__________________________________________________________ 
 
 
Platsen:_________________________________________________________ 
 
 
Hej! 
 
Det har gått ett brev till din arbetsgivare där det är begärt ledigt för dig för att  
du ska kunna gå på denna utbildning.  
 
Har även skickat med en Anmälan/Betalningsbekräftelsen blankett som 
måste vara underskriven och inskickad  in innan anmälan gäller fullt ut.  
Det är arbetsgivaren som ska betalar hela utbildningen. 
 
OBS: Meddela omgående din arbetsledare att du skall vara ledig för 
utbildningen. Får du svårigheter ska du ta kontakt med klubben eller 
avdelningen 
 
Ledighet för utbildningen ska beviljas enligt paragraf 6 och 7 i 
förtroendemannalagen vilket innebär att arbetsgivaren ska betala lön som om 
arbete hade utförts på företaget.  
För resa med egen bil till och från kursen betalar avdelningen.  
 
*Du kommer att få en bekräftelse av ABF när allt är klart.* 
 

Har du inte möjlighet att delta på utbildningen ska du omgående kontakta 
avdelningen 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sandra Adesund  

Sandra.adesund@ifmetall.se 

mob.0736388048 
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Ledighetsansökan för Skyddsombudsutbildning 

□ Bättre arbetsmiljö (BAM) 40 timmar, 5200 kr/deltagare  

□ Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 24 timmar, 2000 kr/deltagare 

(kostnaderna gäller år 2017) 

 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att de som utses till 
skyddsombud också får utbildning för sitt uppdrag.  
 
På Ert företag saknar skyddsombudet utbildningen: 
 

_________________________________________________________________ 
 
Han/hon är kallad till utbildningen följande dagar  
 
_________________________________________________________________ 

 
 
Plats: ___________________________________________________________ 
 
 
För att hålla kostnaden för den grundläggande arbetsmiljöutbildningen nere 
genomför vi utbildningen tvärfackligt ihop med ABF.   
Kostnaden faktureras till företaget när utbildningen är genomförd.  
Kostanden ska täcka: Utbildningsmaterial, resor, kursledare, förtäring, lokaler mm .  
 
Jag skickar med en Anmälan/Betalningsbekräftelsen blankett som företaget skall 
skriva under och skicka tillbaka till avdelningen snarast. 
 
Utbildningsmaterialet som används är, Prevents. Det är ett gemensamt framarbetat 
material mellan SAF och LO och utges av Arbetarskyddsnämnden. 
 
Ledighet för berörd ska beviljas enligt förtroendemannalagen paragraferna 6 och 7 
vilket innebär att lön under utbildningen ska utgå som om arbete hade utförts på 
företaget. 
 
Har ni synpunkter på den begärda ledigheten eller kostnaden för kursen ska ni 
omgående ta kontakt med avdelningen eller begära förhandling med den lokala 
fackliga organisationen. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Sandra Adesund  

Sandra.adesund@ifmetall.se 

mob.0736388048 
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Anmälan och Betalningsbekräftelse till utbildningen 

□ Bättre arbetsmiljö (BAM) 

□ Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

 

Datum:________________________________________________________________ 

 

Plats:__________________________________________________________________ 

 

 

Personnummer:__________________________________________________________ 

Namn:_________________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________________ 

E-post:_________________________________________________________________ 

 

Avgiften faktureras:_______________________________________________________ 

Adress:_________________________________________________________________ 

Postadress:______________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________________ 

 

Underskrift av arbetgivare:_________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

Datum:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Sänds in snarast då denna blankett även är en anmälan! 


