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Befattningsbeskrivning för Head Greenkeeper 
(HG) 

 
Kunskapskrav 
HG skall ha genomgått Vidareutbildning för banpersonal (VUB) eller likvärdig utbildning samt 
tre års praktisk erfarenhet av golfbane- eller grönytearbete i arbetsledande ställning. Alternativt 
fem års praktik eller anställning i arbetsledande ställning. Befattningsbeskrivningen gäller där 
beskrivningen för Course Manager inte är tillämpligt. 
 
Arbetsbeskrivning 

• HG lyder under och rapporterar till organisationens bankommitté 
• HG har ansvaret för den dagliga skötseln av banan och är som arbetsledare ansvarig för 

övrig anställd banpersonal 
• HG har att inom ramen för tilldelade resurser och givna väderleksförutsättningar infria 

årliga målsättningar och verksamhetsplaner för banverksamheten och har till sitt 
förfogande utöver årlig budget även personal och maskiner  

• HG är adjungerad till de kommittéer som upprättar banans framtidsplaner och 
banförbättringar 

• HG har ansvaret för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall. HG har således under 
klubbens ordförande skyddsansvar avseende banpersonalen. Detta skyddsansvar skall 
delegeras skriftligt av ordföranden. Se exempel på delegation i häftet "Golfklubben som 
arbetsgivare" 
 

Arbetsuppgifter 
Detta innebär att Head Greenkeepern skall; 

• noggrant sätta sig in i de föreskrifter och anvisningar som gäller för arbetsmiljön vid 
arbetsplatsen 

• tillse att arbetsmiljölagen och tillämpliga arbetsmiljöbestämmelser finns tillgängliga för 
de anställda. Det är arbetsgivarens ansvar att ombesörja att Head Greenkeepern har 
erforderlig utbildning inom området arbetsmiljö samt resurser för att kunna fullgöra sitt 
ansvar 

• informera de anställda om de regler som är till för att förhindra olycksfall och ohälsa 
och förvissa sig om att varje anställd uppfattar informationen riktigt 

• övervaka att ordning och renlighet iakttas på arbetsplatsen 
• instruera och informera de anställda om nya maskiner, verktyg och arbetsmetoder  
• tillse att de anställda använder nödvändig skyddsutrustning 
• omgående åtgärda upptäckta eller påtalade olycksfallsrisker  
• bevaka den särskilda risk som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam 
• bevaka att de särregler som gäller för minderåriga efterlevs  
 
Det åligger Head Greenkeepern att; 
• inom ramen för mål- och verksamhetsplaner och med tilldelade resurser sköta bana och 



fastigheter enligt god yrkessed 
• ansvara för underhåll och vård av för banverksamheten anskaffade maskiner och annan 

utrustning 
• inom ramen för tilldelade resurser handlägga inköp av maskiner och material  
• vara arbetsledare för anställd banpersonal 
• som arbetsledare ansvara för att rapporter upprättas som underlag för löneredovisningen 

och löneutbetalningar rörande anställd banpersonal samt avlämna rapporterna i rätt tid 
• hålla ban/banutvecklingskommittéen så informerad att försäkringsskyddet fortlöpande 

är ordnat på ett tillfredsställande sätt 
• svara för att journaler utvisande skötselinsatser och maskinanvändning på banan föres 

samt att väderförhållanden anges 
• handlägga kontakter med de myndigheter som direkt berör banskötseln  
• föreslå förbättringar och investeringar med avseende på skötseln av banan  
• utarbeta underlag för verksamhetsplan, flerårsplaner och budget avseende skötseln av 

banan i enlighet med av styrelsen givna direktiv 
• utarbeta och hålla aktuellt fleråriga investeringsplaner avseende maskinparken  
• i god tid före större tävlingar underrätta tävlingsansvarig kommitté om banans 

kondition och speciella förutsättningar 
• hålla anläggningen informerad om större pågående arbeten och förändringar i banans 

kondition 
• hålla fortlöpande kontakter med SGF:s bankonsulenter, distriktets och regionens 

bankommittéer och därvid föra angelägen information vidare in i organisationen 
• i linje med tilldelade resurser bevaka aktuellt utbildningsutbud och ansvara för att eget 

och övrig banpersonals utbildningsbehov tillgodoses 
 
 
 
 
 
 
Befattningsbeskrivning för Head Greenkeeper har utarbetats av Swedish Greenkeepers 
Association inför år 2004. Den bör ses som en hjälp på vägen för såväl SGA-medlem som 
golfanläggningens organisation.  
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