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Barn- och utbildningsnämnden  

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden  

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om den årliga 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningens enheter. 

 

Ärendebeskrivning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen på enhets-, verksamhets- och 

förvaltningsnivå och ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden i början av varje 

nytt år. Till grund för återrapporteringen är de årliga uppföljningarna av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, som samtliga verksamheter ska fylla i. De risker och 

åtgärder som identifierats inom respektive verksamhet följs upp under 2021 av 

ansvarig chef på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupp samt i kommande års 

uppföljning. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen saknar uppföljning från flera enheter och verksamheter. Vidare har 

några verksamheter använt ett delvis annorlunda utformat formulär. Sammantaget 

innebär detta att möjligheten att sammanställa och jämföra arbetsmiljöarbetet 

försvåras och att uppföljningen därmed blir kortfattad. Detta är en brist och ett 

utvecklingsområde inför kommande uppföljning. För att säkerställa att samtliga 

verksamheter genomför och lämnar in den årliga riskundersökningen och den årliga 

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, behöver 

förvaltningsledningsgrupp få tydlig information om vilken mall som ska användas och 

inom vilken period arbetet ska genomföras. 

De brister som den årliga uppföljningen påvisat skiljer sig delvis åt mellan 

verksamheterna. Gemensamt är att flera verksamheter uppger att de inte har gått 

igenom den lista med föreskrifter som verksamheten omfattas av inom 

arbetsmiljöområdet. I några verksamheter uppges att introduktionen av nyanställda 

inte tar upp arbetsmiljörisker som medarbetare kan utsättas för i arbetet. Vad gäller 

fritidsgården och kulturskolan har verksamhetschef under flera år påtalat brister 

kopplat till befogenheter och resurser för att klara arbetsmiljöansvaret, på grund av 

bristfälliga lokaler som till exempel innebär svårigheter att utrymma vid brand. Då 
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risken påtalats under flera år men inte åtgärdats har verksamhetschef aviserat han 

önskar återdelegera arbetsmiljöansvaret till förvaltningschef. 

Samtliga verksamheter, förutom två, har lämnat in dokumentation av genomförd årlig 

riskundersökning. Riskundersökningen är en inventering av risker för ohälsa och skada 

på arbetsplatsen. Vidare har samtliga verksamheter genomfört en riskbedömning med 

anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Jämställdhetsanalys utifrån checklista 

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
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Tf. förvaltningschef 
Utredare  

  

 

Sändlista 

~ Barn- och utbildningsförvaltningen 

~ HR-enheten 
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