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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Förekomst av elevskyddsombud 
Av ledamot aktualiserad fråga 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att anse den av en ledamot aktualiserade frågan angående förekomst av elevskyddsombud 
      besvarad 
  
Sammanfattning 
Vid nämndens möte 2013-12-12 (§239) Av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserade gällande 
förekomst av elevskyddsombud. 
 
Enligt arbetsmiljölagen ska varje skola ha ett elevskyddsombud. Torbjörn Aronson (KD) 
frågar vilka gymnasieskolor har elevskyddsombud och vilken sorts utbildning får de. 
 
Ärendet 
Vid nämndens möte 2013-12-12 (§239) Av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserade gällande 
förekomst av elevskyddsombud. 
 
I arbetsmiljöförordningen finns bestämmelser om att det antal skyddsombud som eleverna har 
rätt att utse är två per gymnasieprogram i gymnasiet. Den nya skollagen betonar att det är 
rektors ansvar att elevernas rätt till inflytande tillgodoses. Därmed måste rektor utforma 
system och arbetsmetoder som fungerar oavsett hur väl elevernas egna sammanslutningar och 
skyddsombud fungerar. I samband med att elevskyddsombudens väljs har de också rätt till 
utbildning. Om det finns ett skyddsombud eller ett elevskyddsombud ska ombuden få 
möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar och yttra sig. 
 
Kontoret har gjort en uppföljning av elevskyddombud och deras utbildning på 
gymnasieskolorna i Uppsala. Av de 24 skolor belägna i kommunen, både fristående och 
kommunala så svarade 15 skolor på kontorets frågor.  
 
6a § Arbetsmiljöförordningen ”… för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två 
företrädare för eleverna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete 
enligt 6 kap 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160)”. Uppföljningen visar att en majoritet av 
skolorna har elevskyddsombud men inte så många till antalet som lagen ger eleverna rätt till 
eller som förordningen rekommenderar. Om skolorna utser färre elevskyddsombud än två per 
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program så ska skolan dela upp skolans elever mellan elevskyddsombuden, huruvida detta 
genomförs har kontoret inte följt upp. 
 
6 kap. 18 § Arbetsmiljölagen ”Huvudmannen för utbildningen skall se till att 
elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget”. På 10 av 
15 skolor har rektorerna angett att ombuden har fått den utbildning de har rätt till eller att 
utbildning är planerad till vårterminen 2014. Ett flertal av de fristående skolorna uppger att 
huvudmannen köper in utbildning till elevskyddsombuden och att det oftast samordnas med 
andra skolor i andra kommuner. På de kommunala skolorna är det ett fåtal som uppgett att de 
köpt utbildning av Sveriges Elevkårer.  
 
Bilaga 1: Sammanställning av gymnasieskolornas förekomst av elevskyddsombud 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Bilaga 1 
 

 
Uppföljning gymnasieskolan 2013 
Förekomst av elevskyddsombud 
 
Svar från 15 av 24 skolor. 
 
Skola Antal elevskyddsombud Utbildning 
Bolandgymnasiet 15 st Ja 
Celsiusskolan 2 st Ja (VT 14) 
Cultus gymnasieskola 2 st Ja 
Ekebygymnasiet 2 st Nej 
Grillska gymnasiet 3 st Ja 
Internationella gymnasiet 3 st Ja (VT 14) 
IT-gymnasiet 7 st Ja (VT 14) 
Katedralskolan Finns, antalet oklart Ja 
Kunskapsgymnasiet 3 st  - 
Linnégymnasiet 0 st (planerat VT 14) Nej  
Praktiska gymnasiet  4 st Ja 
Realgymnasiet 1 st Ja (VT14) 
Rosendalsgymnasiet 0 st (planerat VT 14) Nej 
Uvengymnasiet 0 st Nej 
Yrkesplugget 4 st Ja 
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