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2017-02-28
Kommunstyrelsen

Dnr Kst 2017/113
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Fördelningsordning av arbetsmiljöuppgifter 2017-02-28 antas.
Ärendet i korthet

Kommunstyrelseförvaltningen har sett ett behov av förtydligande kring fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i organisationen för att säkerställa att lagar, förordningar och
föreskrifter följs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ”Fördelningsordning av
arbetsmiljöuppgifter 2017-02-28” antas.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-28
2. Fördelningsordning av arbetsmiljöuppgifter 2017-02-28
3. Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
4. Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter
Bakgrund

Arbetsmiljöarbetet styrs av arbetsmiljölagen och kompletteras av arbetsmiljöförordning och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Grunden i arbetsmiljöarbetet
är det systematiska arbetsmiljöarbetet som regleras i föreskriften Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, även kallat SAM). Kommunstyrelseförvaltningen
har sett ett behov av förtydligade kring fördelning av arbetsmiljöuppgifter för att
säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter följs.

Analys

Huvudprincipen är att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret om inte
ett särskilt arbetsmiljöuppdrag/arbetsmiljöuppgifter har tilldelats någon annan person
eller funktion. Vid en fördelning av uppgifter kvarstår dock alltid tillsynsansvaret för
att säkerställa att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs samt att verksamheten har en
god arbetsmiljö och att man arbetar förebyggande med ohälsa och olycksfall.
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I kommuner är det obligatoriskt med en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Fördelning bör enligt SKL1 vara undertecknad av båda parter, både av den som
fördelar uppgiften och av den som åtar sig densamma. Enligt SKL1 kan fördelningen
av arbetsmiljöuppgifter med fördel skiljas bort från kommunens delegationsordning
för att undvika missförstånd och oklarheter.
För att säkerställa att aktuell lagstiftning inom arbetsmiljöarbetet följs och att ett
aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas i verksamheten är det viktigt
att i en arbetsmiljöfördelning förtydliga roller och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.
Överväganden

Kommuner kan organisera sin verksamhet utifrån lokala och regionala
förutsättningar, vilket innebär att fördelningsordning av arbetsmiljöuppgifter kan
variera från kommun till kommun. Ett upplägg är att fullmäktige fördelar uppgifterna
till kommunstyrelsen som därefter förmedlar vidare till kommundirektören, som i tur
fördelar uppgifterna vidare i organisationen via förvaltningsdirektörna. En annan
modell är att fullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifterna till styrelse och respektive
nämnd. Då styrelsen och nämnderna har ansvar för förvaltningen, den löpande
verksamheten och beslutar i frågor och gällande resurser som rör förvaltningen, är
det naturligt att de också har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna i verksamheten.
Förslaget är därmed att kommunfullmäktige fördelar ansvar för arbetsmiljöuppgifterna vidare till styrelsen och nämnd. Dessa fördelar i sin tur detta vidare till
kommundirektör/förvaltningsdirektör som därefter ansvarar för att fördela
uppgifterna vidare i organisationen, så att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på
arbetsplatsen.
Det ska observeras att överordnad nivå alltid har kvar det yttersta ansvaret och
återkommande måste följa upp att verksamhetens arbetsmiljöarbete och uppdrag
fungerar. I annat fall måste styrelse och nämnden ingripa och vidta återgärder.
Barnkonsekvensanalys

Delar av arbetsmiljölagen omfattar även elever, det vill säga de som genomgår
utbildning, undantaget barn i förskolan och elever i fritidshem. Genom att ha en
tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter skapas bättre möjligheter för en god
arbetsmiljö för barn och unga inom utbildning, då det skapar förutsättningar att
systematiska arbetsmiljöarbetet görs i nära anslutning till det faktiska arbetet.

Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ”Fördelningsordningen
arbetsmiljöuppgifter 2017-02-28” antas.
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Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunfullmäktige
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