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Kvalifikationsbevis
ALLMÄNT
Organisationsnummer/personnummer
556604-9267
Namn på kvalifikationen

Utfärdaren av kvalifikationen

Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC

Sobona AB

Verksamhetsområde

Kvalifikationsområde

Sanering och renhållning

Återvinningsarbetare

Beslutsdatum

Beslut upphör att gälla

2020-11-19

2030-11-19

KVALIFIKATIONSNIVÅ
SeQF-nivå 4
EQF-nivå 4

RESULTAT AV LÄRANDE
Kunskaper
• har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande
säkerhetsföreskrifter, samt fördjupad kunskap om avfallstrappans steg, sortering och
märkning av olika typer av fraktioner förekommande på Återvinningscentral.
• har fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av okända/farliga ämnen och
material, säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand samt situationer kring
hot och våld.
Färdigheter
• kan utföra daglig tillsyn, skötsel och underhåll av ramp, avfallskärl, containrar och
maskiner.
• kan planera för och utföra arbete med redskapsbärare på ett säkert sätt med hänsyn till
omgivning, underlag, tredje man, ekonomi och miljöpåverkan.
• kan hantera olika avfallsslag på ett säkert sätt och utföra arbetsmoment utifrån gällande
skötsel-, sorterings- och säkerhetsföreskrifter, även ur ett ergonomiskt perspektiv.
• kan informera och ge sorteringsanvisningar, förklara varningstexter och symboler, samt
tillämpa god service, gott bemötande och korrekt förhållningssätt gentemot kund utifrån
arbetsplatsens instruktioner.
• kan analysera, registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information enligt
Återvinningscentralens rutiner.

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, har sin utgångspunkt i den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer
EQF – European Qualification Framework. Syftet med SeQF är att kvalifikationer både inom och utanför det offentliga
utbildningssystemet ska bli synliggjorda i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Genom synliggörandet av lärandet
oavsett hur det har förvärvats är målen att öka rörligheten och förbättra matchningen på arbetsmarknaden, både nationellt och
internationellt. För mer information se www.seqf.se.
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Kompetenser
• kan självständigt ta ansvar för skötsel, avfalls- och återvinningsarbete på
Återvinningscentral, utifrån gällande sorterings- och säkerhetsföreskrifter.
• kan självständigt ta ansvar och kritiskt värdera tillfällen och ämnen som kan vara stor
risk/fara för annan, och därefter agera på ett säkert sätt.
• kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån
arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.
Legitimitet i verksamhetsområdet
Initiativet till kvalifikationen kom från Branschrådet Återvinning inom KFS (de Kommunala
Företagens Samverkansorganisation - företrädare till Sobona) på grundval av uttalade
behov hos företag i återvinningsbranschen, bland annat för att möjliggöra strukturerade
introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen. Dessutom saknas
formell utbildning inom yrkesområdet.
Kvalifikationen är framtagen utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av
yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet. Den är regionalt
och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter via en
branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv,
intressen och geografiska skillnader.
Representanter från arbetsgivarorganisationen Sobona, fackförbunden Kommunal och
Transport, Avfall Sverige, Arbetsförmedlingen samt framförallt ett antal stora och små
företag i branschen deltog i processen att revidera och legitimera innehållet.
Under år 2019–2020 har innehållet i kvalifikationen marknadsförts aktivt och tagits emot
mycket positivt i branschen, flera företag är redan igång med arbetet att validera mot
innehållet. Initiativet till arbetet med kvalifikationen har nominerat till årets specialpris
2020 på Återvinningsgalan, som arrangeras av branschtidningen Recycling,
Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.
Examen eller motsvarande
Yrkesbevis

UTFÄRDARE AV KVALIFIKATIONEN
Beskrivning av utfärdarens förhållande till kvalifikationen
Sobona är en arbetsgivarorganisation för bolag, stiftelser, föreningar samt
kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala
eller regionala verksamhetsområdet. Bland medlemmarna finns även privata bolag /
entreprenörer inom dessa områden. Sobona arbetar långsiktigt inom frågor såsom
exempelvis kompetensförsörjning.
Sobona har ca 100 medlemsföretag inom Vatten och Miljö som verkar inom
återvinningsbranschen. Flera av företagen har ett flertal anläggningar. Tillsammans har
dessa företag ca 6500 medarbetare.
Kvalifikationen är nationellt och långsiktigt väl förankrad genom att verksamheten kring
kvalifikationen drivs av en branschgemensam, partssammansatt styrgrupp, med ett urval
parter från den branschpanel som beskrivs ovan. Det löpande arbetet sker med stöd av
ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring, inom ramen för
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OCN-metoden.
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