
Blanketten är framtagen av LO-TCO Rättsskydd 
på uppdrag av LO och dess förbund 

Blanketten gäller från 2008-04-08 ANMÄLAN AV SKYDDSOMBUD 
Datum 

Arbetsgivaren (namn och adress) 

Uppgifter om 
facklig 
organisation 

Avdelning/klubb 

Uppgifter om 
skyddsombudet 

Efternamn  Förnamn Personnummer (t ex 19880506-1234) 

Adress Postnummer Ort 

Typ av skyddsombud 

  Lokalt             Huvud-        Enskilt              Regionalt 
     skyddsombud     skyddsombud  skyddsombud       skyddsombud 

Mandatperiodens startdatum (t ex 2008-01-01) 

Skyddsombudet är 

  nyvalt   omvalt        ersättare   har avgått 

Mandatperiodens slutdatum (t ex 2008-01-01) 

Skyddsområdet är Skyddsombudets telefonnummer/ e-post 

Skyddsombudet namnteckning (enligt PUL- se nedan) 

Uppgifter om 
arbetsstället 

Arbetsställets namn Organisationsnummer Finns skyddskommitté? 

 Ja            Nej 
Utdelningsadress SCB:s arbetsställenummer (frivilligt) 

Postnummer Ort 

Uppgifter om 
Uppgiftslämnaren 

Uppgiftslämnare, namn samt funktion Telefonnummer/e-post 

Personuppgifts- 
lagen (PUL) 

Skyddsombudet är införstådd med att lämnade uppgifter kommer att användas för att uppdatera 
registret över skyddsombud samt för sammanställning av adressetiketter och andra datauttag för infor-
mationsspridning 
Blanketten skickas till arbetsgivaren och kopia skickas till skyddsombud och den fackliga 
organisationen 



Anvisningar – anmälan av skyddsombud 
 

Uppgifter om skyddsombudet 
Typ av skyddsombud 
  

 Lokalt skyddsombud – på arbetsställe med flera skyddsombud 
 Huvudskyddsombud – utses ur kretsen av lokala skyddsombud 
 Enskilt skyddsombud – när det bara finns ett skyddsombud på 

arbetsstället 
 Regionalt skyddsombud – utses av den fackliga organisationen att verka 

på arbetsställen där det inte finns skyddskommitté. Verkar på flera 
företag. 

Mandatperiod 
 Mandatperioden för skyddsombud är enligt Arbetsmiljöförordningen 

normalt tre år. Avvikelse kan göras. 
 
Skyddsombudet är  

 Ange om skyddsombudet är nyvalt eller omvalt. Ersättare bör utses. När 
ett skyddsombud avgår används kryssrutan för det. 

Skyddsområde 
 Ett arbetsställe kan delas in i olika skyddsområden. Detta anges här. Det 

är arbetsgivaren och det lokala facket som kommer överens om en sådan 
indelning. Har inte arbetsstället delats in i skyddsområden ska det stå 
”Hela arbetsstället” i denna ruta.   

Uppgifter om arbetsställe 
Arbetsställets namn 

 Här anges namnet på arbetsstället. Enligt arbetsmiljölagen ska 
skyddsombud utses på arbetsställe där minst fem arbetstagare 
regelbundet sysselsätts. Vad ett arbetsställe är finns inte definierat i 
lagtexten. Ibland är det enkelt att definiera arbetsstället, till exempel när 
hela arbetsgivarens verksamhet finns avgränsad i en lokal. Det blir 
svårare att definiera arbetsstället när arbetsgivarens verksamhet består av 
flera olika arbetsplatser som dessutom är rörliga. Därför är det viktigt att 
vi har en uppfattning att diskutera med arbetsgivaren om hur 
arbetsgivarens verksamhet ska delas in i arbetsställen så att vi kan utse 
våra skyddsombud på ett riktigt sätt. En överenskommelse med 
arbetsgivaren om vad som är arbetsställe och eventuellt indelning i 
skyddsområde behövs om förutsättningarna inte är givna. Detta är det 
lokala fackets uppgift. Anmälan till arbetsgivaren om skyddsombudets 
arbetsställe och eventuellt skyddsområde måste vara riktig. 

Skyddskommitté 
 Kryssa i om det finns skyddskommitté på arbetsstället eller inte. Den 

fackliga organisationen kan utse regionala skyddsombud på arbetsställen 
där det inte finns skyddskommitté. Därför är denna uppgift mycket 
viktig. 
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