Kurskatalog 2017

Arbetsmiljöutbildning för bevakningsbranschen
För att ständigt förbättra arbetsmiljön i bevakningsbranschen
behöver samtliga medarbetare på arbetsplatsen ha god kännedom
om sin arbetsmiljö samt en gedigen utbildning i hanteringen av
densamma.
BYA Arbetsmiljö har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar och
erbjuder både grundutbildningar och utbildning i specifika ämnen
inom arbetsmiljöområdet. Vi genomför även företagsanpassade
utbildningar till självkostnadspris. Arbetet med att ta fram och
utveckla nya utbildningar och projekt pågår ständigt.
2017
Det har varit fortsatt stor efterfrågan på AFG – Arbetsmiljö För
Gruppledare. BYA kommer att utöka antal utbildningstillfällen
under 2017.
Kursorter kommer att vara Stockholm, Göteborg, Malmö.
Kursen i professionellt bemötande, som vänder sig till bevakningspersonal som arbetar i offentlig miljö kommer att tas bort som en
öppen utbildning.
Kursen SAMverkan på arbetsplatsen kommer att integreras och bli
en kurs i Organisatorisk och social arbetsmiljö. Två tillfällen kommer
att läggas ut under året.
Extra! Extra!
BYA har fått förfrågan om utbildningar i rehabilitering och kommer
att under andra halvåret 2017 lägga ut två 1-dagskurser på prov.
Håll utkik på www.bya.se
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PAM – Praktisk Arbetsmiljö

AFG – Arbetsmiljö För Gruppledare

2 x 3-dagars kurs

3-dagars kurs

Denna utbildning är en grundutbildning i arbetsmiljö och vänder sig
främst till chefer, skyddsombud och skyddskommittéledamöter med
tilldelade arbetsmiljöuppgifter.

Utbildningen vänder sig till gruppledare. Målet med utbildningen är att ge goda kunskaper i arbetsmiljö för gruppledare i det
förebyggande arbetsmiljöarbetet, baserat på det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Fokus på gruppledarrollen och de praktiska
arbetsmiljökunskaper som krävs.

Kursens innehåll baseras på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och innehåller bl a grundläggande kunskaper i lagar och föreskrifter, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö samt olycksfall och
rehabilitering
Kursen finansieras helt med serviceavgifter. Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag.

Kursen finansieras helt med serviceavgifter. Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag.

Utbildningen genomförs som internatkurs.
OBS! Gruppledare hänvisas till AFG – Arbetsmiljö för gruppledare.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande och ett erfarenhetsutbyte mellan gruppledare.

Praktisk arbetsmiljöutbildning
steg 1 och steg 2 innehåller:

Utbildningen genomförs som internatkurs.
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Kurs

Kursnr

PAM – steg 1

17640001

PAM – steg 2

Vecka

Kurs

Kursnr

n Ergonomi

AFG

17653001

6

n Arbetsmiljöekonomi

AFG

17653002

n Olycksfall och rehabilitering

AFG

n Samordningsansvar

Datum

Plats

4

24 - 26 januari

Park Inn by Radisson, Solna

17641001

8

21 - 23 februari

Park Inn by Radisson, Solna

PAM – steg 1

17640002

9

28 feb - 2 mars

Quality Hotel Winn, Göteborg

PAM – steg 2

17641002

13

28 - 30 mars

Quality Hotel Winn, Göteborg

PAM – steg 1

17640003

14

4 - 6 april

Park Inn by Radisson, Solna

PAM – steg 2

17641003

20

17 -19 maj (ons-fre)

Park Inn by Radisson, Solna

PAM – steg 1

17640004

38

19 - 21 september

Falsterbo Kursgård, Höllviken

PAM – steg 2

17641004

42

17 - 19 oktober

Falsterbo Kursgård, Höllviken

PAM – steg 1

17640005

43

24 - 26 oktober

Park Inn by Radisson, Solna

PAM – steg 2

17641005

48

28 - 30 november

Park Inn by Radisson, Solna

PAM – steg 1

17640006

45

7 - 9 november

Quality Hotel Winn, Göteborg

PAM – steg 2

17641006

49

5 - 7 december

Quality Hotel Winn, Göteborg
© BYA

n Organisatoriska och sociala
aspekter på arbetsmiljön
n Kamratstöd och inledande
krishantering (i samarbete med
Falck ambulans)
n Tillbud och arbetsskador

n Riskbedömningar

n O
 rganisatoriska och sociala
aspekter på arbetsmiljön

n H
 emuppgift (Obligatorisk
mellan steg 1 och steg 2)

n Gruppledarens roll i arbetsmiljö
arbetet

n Samverkan med skyddsombud

n D
 et systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

n Jämställdhet

n Grundläggande kunskaper i
arbetsmiljölagen och föreskrifter

n Alkohol och droger på arbetsplatsen

n Grundläggande kunskaper i
arbetsmiljölagen och föreskrifter

n Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljö För Gruppledare
innehåller:

Datum

Plats

7 - 9 februari

Park Inn by Radisson, Solna

10

7 - 9 mars

Falsterbo Kursgård, Höllviken

17653003

17

25 - 27 april

Park Inn by Radisson, Solna

AFG

17653004

19

9 - 11 maj

Quality Hotel Winn, Göteborg

AFG

17653005

39

26 - 28 september

Park Inn by Radisson, Solna

AFG

17653006

44

31 okt - 2 nov

Quality Hotel Winn, Göteborg

AFG

17653007

48

28 - 30 november

Falsterbo Kursgård, Höllviken

AFG

17653008

50

12 - 14 december

Park Inn by Radisson, Solna
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Vecka
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Arbetslivsinriktad rehabilitering

Organisatorisk och social arbetsmiljö

1-dags kurs

1-dags kurs

Den här kursen ger kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektivt som möjligt.
Man får också lära sig hur man kan arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar. Du får lära
dig rehabilitering i fyra steg. Stegen omfattar olika aktörers roll i det konkreta rehabiliteringsarbetet och hur
ett företag/organisation kan arbeta förebyggande med rehabilitering.

Denna 1-dags kurs är framtagen för att främja samverkan på arbetsplatsen. Det är därför en önskan att chef
och skyddsombud går kursen tillsammans.

n känna till grundläggande begrepp inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den riktar sig
till skyddsombud och chefer som vill ha ökad insikt om föreskrifterna och vad de innebär. Kursen innehåller
bl a villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet,
handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

n ha kunskap om vilka lagar som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

Det är en rekommendation att de som går utbildningen har förkunskaper motsvarande PAM

n förstå begreppet arbetsförmåga

Datum, tid och plats kommer att läggas ut under 2017. Se www.bya.se.

Efter utbildningen ska du:

n ha fått kunskaper i praktiskt rehabiliteringsarbete
Kursen vänder sig till Chefer/arbetsledare, fackliga företrädare, personalspecialister, skyddsombud och
övriga medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor
Kursen finansieras helt med serviceavgifter.
Datum, tid och plats kommer att läggas ut under 2017. Se www.bya.se.
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Krisstödsutbildning

Viktigt att du som deltagare
ej själv befinner dig i kris då
du under kursen förväntas
vara redo att stötta andra.

3-dagars kurs

Kursen börjar med en introduktion kring områden som stress, kriser
och samtalsmetodik. Därefter följer en fördjupning om krisreaktioner
och träning i att samtala om svåra saker, så kallade avlastningssamtal. Kunskap om rutiner för krisstöd och hur
dessa kan tillämpas i den egna organisationen. I denna utbildning kommer deltagarna att få leda ett samtal
med observatörer som sedan ger återkoppling. Denna utbildning är ganska krävande och riktar sig främst
till personer i bevakningsbranschen som kommer att använda dessa kunskaper. Deltagarna förväntas att
vara aktiva i alla moment.
OBS! Scenariobaserade rollspel i realistisk miljö och videoutrustning kan komma att användas för analys av
den egna rollen som samtalsledare. Scenarion kan bygga på t ex värdetransportrån eller annat som deltagarna varit med om.
Kursen finansieras helt med serviceavgifter. Utbildningen genomförs som internatkurs.
Kurs

Kursnr

Krisstödsutbildning

17723001

Krisstödsutbildning

17723002

Vecka

Datum

Plats

12

21 - 23 mars

Park Inn by Radisson, Solna

38

19 - 21 september

Park Inn by Radisson, Solna

Skräddarsydda utbildningar för ditt företag
– Uppdragsutbildningar och utbildningar mot avrop!
Utbildning mot avrop
Nu erbjuder vi möjligheten att skicka en intresseanmälan (ej bindande) på BYA finansierade arbetsmiljöutbildningar som saknas i kurskatalogen. Detta görs på BYAs hemsida under fliken arbetsmiljöutbildningar.
När ett tillräckligt stort antal deltagare visat intresse för en utbildning kommer ett erbjudande att skickas ut
till deltagare och anmälande chef. Anmälan sker sedan i BAS.

Uppdragsutbildning
Om ert företag vill genomföra utbildning enbart för egen personal går det bra att skicka in en offertförfrågan
till: arbetsmiljo@bya.se
Nedan visas tillgängliga utbildningar.

n Konflikthantering
n Intern Konflikthantering – Medling
n Riskhantering
n Skyddskommittéarbete
n AFV – Arbetsmiljö för väktare
n Ergonomicoachutbildning
n Diskriminering
n Trafiksäkerhet 1 + 2
n Professionellt bemötande

Kontakta oss!
För mer information om BYAs arbetsmiljöutbildningar kontakta:
Enhetschef William Rosborg 08-7030851
Projektledare Per Martelius 08-7030852
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Start och sluttider

Allmän kursfakta

Kan variera beroende på vilken kurs det är, se kurskallelse.

Kursanmälan
För att få gå BYA/Arbetsmiljös olika utbildningar krävs att anställning finns i ett auktoriserat bevakningsföretag. Företaget ska dessutom vara medlem i arbetsgivarorganisationen ALMEGA eller ha ett så kallat hängavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Deltagande i utbildning sker “i tjänsten” enligt branschens
kollektivavtal. Anmälan kan endast göras av ansvarig chef/anmälare. Gör kursanmälan via www.bya.se

Bidrag
Generellt om utbildnings- och resebidrag: Utbildnings- och resebidrag utbetalas för PAM och AFG. Utbildningsbidraget är 500:-/dag och utbetalas till deltagarens företag. Resebidraget är 14:-/mil för sträckan från
tjänstgöringsort till kursort oavsett färdmedel. Resebidraget utbetalas till deltagarens företag.

Annan tid och kursort

Kurskatalog
Alla utbildningar redovisas i en särskild kurskatalog på www.bya.se. Välj Kursanmälan, klicka på Kurskatalog.
Observera att du inte behöver vara inloggad för att se kurskatalogen.

Finns behov av utbildning på annan ort eller annan tid än det som presenteras i kurskatalogen, kontakta
William Rosborg, BYA/Arbetsmiljö för särskild överenskommelse. Se kontakta oss sidan 11.

Utbildningar som presenteras i kurskatalogen genomförs under förutsättning att tillräckligt deltagarunderlag
finns. Om en kurs ställs in meddelas detta i normalfallet tre veckor före planerad startdag. BYA/Arbetsmiljös
utbildningar finns även i en nedladdningsbar kurskatalog i pdf under fliken arbetsmiljö på hemsidan.

Utskick av kurskallelse sker via e-post
Kurskallelser och övrig information om kurserna skickas ut till anmälaren/ansvarig chef och kursdeltagare via
e-post. Här väljer företaget själv på vilket sätt man vill arbeta. Informationen kan skickas både till chefen och
deltagaren eller endast till chefen. Det är därför viktigt att man före kursanmälan kontrollerar vilken e-postadress som finns på deltagaren och på chefen/anmälaren.

Avbokning
Vid förhinder att delta i kursen - anmäl till egen arbetsledning som avbokar via www.bya.se/kursanmalan
Vid avbokning som sker 7 dagar före kursstart eller då deltagare inte infinner sig till kursstart debiteras en
avbokningsavgift motsvarande elevkostnad per dag.

Inställd kurs
BYA förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om det är för få deltagare anmälda. I normalfallet sker detta
3-4 veckor före kursstart.

Logi
Företagen kan vid kursanmälan boka logi till kursdeltagaren på BYA Arbetsmiljös internatkurser. BYA har preliminär bokat ett antal hotellrum för internatkurserna. När dessa rum är fullbokade kan företagen själva kontakta
hotellet för logibokning. Vid avbokning eller ombokning av hotellvistelse - anmäl till egen arbetsledning som
avbokar via www.bya.se/kursanmalan/. Vid internatkurser ingår boende och faktureras direkt till BYA.
Logi för övriga kurser bokas och finansieras av företagen. BYAs avtalade priser med hotellet gäller även
medlemsföretagen. Uppge alltid vilket kurstillfälle det gäller vid bokning av logi.

Håll dig uppdaterad på www.bya.se!

Utbildningsbevis
Utbildningsbevis delas ut vid full närvaro och aktivt deltagande, samt i förekommande fall godkänt prov. I
BAS kan företaget skriva ut en kopia av utbildningsbeviset.

På hemsidan möter du också våra kursledare!

Kursavgift
BYAs arbetsmiljöutbildningar finansieras av företagens medlemsavgifter. Det inkluderar läromedel och övrig
elevdokumentation. Kaffe och lunch ingår under kursdagarna. I internatkurserna ingår även logi.
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Gå in under Arbetsmiljö på www.bya.se så får du tillgång till den absolut senaste informationen och
du får också reda på eventuella förändringar som genomförs under året. Allmänna fakta om kurserna
finns förstås också på hemsidan.

© BYA

Nu finner du även en presentation av alla kursledare som är verksamma under utbildningsåret!
Välkommen in på www.bya.se!
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