
18-07-03	

1	

Någon annans 
skyddsombud-en lucka i 

lagen ?  
Svenska Hamnarbetarförbundet  

Maria Steinberg,  
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Samhällsfrågan- Hur påverkas arbetsmiljöarbetet 
på en arbetsplats där majoriteten av personalen 
inte har rätt att utse skyddsombud?  

�  Bakgrund: Sveriges Hamnar har återkallat mandatet 
för över 100 skyddsombud i landet med hänvisning till 
att endast kollektivavtalsbärande fackförbund har rätt 
att utse skyddsombud.  

�  Syftet med seminariet: Lyfta frågan till en mer 
principiell nivå.  
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Några snabba svar:  

�  Det finns många luckor i arbetsmiljölagen. Val av 
skyddsombud är en av dem.  

�  Det är klart att det påverkar arbetsmiljöarbetet om 
majoriteten av personalen inte har rätt att utse 
skyddsombud.  

�  Lösningen: Alla parter måste samarbeta. Personalens 
hälsa riskeras.  
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Upplägget 
�  1. Varför har jag fått förtroendet att inleda?  

�  2. Vad är ett skyddsombud?  

�  3. Vilka uppgifter har de?  

�  4. Hur kan de påverka?  

�  5. Vilket rättsskydd har de? 

�  6. Skyldigheter? 

�  7. Varför är valet av skyddsombud så avgörande?  
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Min bakgrund 
�  Jurist, forskare, föreläsare i arbetsmiljörätt 

�   Yrkesinspektionen ( AV),Örebro universitet 

�  Fackligt aktiv i två förbundsstyrelser 

�  Föreläst för ca 60 000 skyddsombud 

�  Publikationer:  Skyddsombudsrätt, Skyddsombud i  

allas intresse och om den psykosociala arbetsmiljön.  
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Vad är ett skyddsombud?  
�  Arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor 

�  Fackens representant 

�  Arbetsgivarens samarbetspart 

�  Gratisarbetande folkhälsarbetare 

�  Upptäcker nya risker 

�  Kunskapsöverförare 

�  Kanske ca 90 000?  
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Uppgifter 

�  Verka för att arbetstagarna ska få behålla 

    livet och hälsan både den  

    fysiska och psykosociala   
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Påverkan 
  Rätt att delta i framtida planering av arbetsmiljön.  

�  Rätt att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som innefattar den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön 

�  Skyddskommittén ska ha ett skyddsombud 

�  Rätt att påtala brister; först till arbetsgivaren och 
sedan till Arbetsmiljöverket 

�  Rätt att stoppa ett arbete 

�  Rätt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till  
förvaltningsdomstol.  
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Rättsskydd 
�  Rätt till ledighet, lön och utbildning utan att 

trakasseras.  

�  Rätt till skadestånd om de trakasseras t.ex. om 
de inte får delta i planering, hindras då de 
påtalar brister 

Skyldighet 
Tystnadsplikt 
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Val av skyddsombud  
�  Facket som har kollektivavtal väljer i första hand.  

�  Saknas kollektivavtal, väljer arbetstagarna. 

�  Facket anmäler till arbetsgivaren (AG).  

�  Skyddsombud (SO)  ska ha ett skyddsområde; 
geografiskt, ett yrkesområde eller annat. Anmäls till 
AG.  

�  Facket föreslår antal SO. Arbetsgivaren accepterar 
annars förhandling och sedan till AV.  

�  Finns fler fack med KA kan en överenskommelse  

behövas mellan facken.  
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Valet forts.  
�  Tanken var att den som hade flest antal medlemmar 

skulle utse. Detta var oftast ett LO förbund.  

�  TCO och SACO förbunden fick till slut också välja egna 
SO. Facken kom överens. Se SF, ST och SACO.  

�  Det kunde finnas flera LO förbund på samma 
arbetsställe. Gränsdragningsproblematik uppstod.  

Se Byggnads och SEKO, Hallandsåsen.  

Finns KA, men ingen medlem vill vara SO? Vad göra?  
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Hamnarbetarförbundet (HF) 
�  Har flest medlemmar, men inget KA 

�  AG accepterade under flera år att 
Hamnarbetarförbundet utsåg SO.  

�  Se AD 1979 nr  

�  SO ska ha förtrogenhet med arbetsstället  

�  Vägrar AG att acceptera HF:s  SO är dessa inte SO 
enligt lagens mening. De har inga rättigheter och 
inget rättsskydd.  
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Alla SO måste ha ett rättsskydd 
�  Uppdraget är viktig, men kan bli mycket kontroversiellt.  

�  Behörigheten dvs deras rätt att vara SO kan komma att 
prövas av Arbetsdomstolen och Arbetsmiljöverket.  

�  AD gjorde ingen invändning mot ett SO som utsetts av HF i 
ett fall då AG hade godkänt detta. Se AD 1979, nr 165. 

�  AV kan tillfrågas om de godkänner SO utsedda av HF  om 
det finns ett avtal mellan AG och HF.  

�  Efter 40 års arbete med SO är min uppfattning att det finns 
många oklarheter vid val av SO idag. De kan leda till att SO 
helt saknar rättsskydd. Det är ett samhällsproblem.  

Maria Steinberg 

12 


