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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att till direktören fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och 

kommunledningskontorets antagna princip/mall, och 
 
att  ge direktören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen att ett aktivt 

förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med uppgifterna. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med 
arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller 
minska riskerna för ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
 
De förtroendevalda inom varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. En viktig 
uppgift är att se till att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljövillkor. En annan viktig uppgift för de förtroendevalda är att 
regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att vidta åtgärder om så behövs.  
 
Fördelning och mall av arbetsmiljöuppgifter har utarbetats i syfte att konkretisera 
arbetsmiljöansvaret och hur det ska fördelas i den kommunala organisationen. Mallen som 
utarbetats av kommunledningskontoret ligger till grund för nämndens beslut och ska i de fall 
behov av revidering/komplettering behövs, ska det göras i samråd med HR-direktör.  
 
Bakgrund 
Fullmäktige antog den 27 februari 2012, § 57, en arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan har ledare på alla nivåer ansvar för att årliga 
arbetsmiljömål och handlingsplaner är samverkade och samordnade med övriga delar av 
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verksamheten. Chefer/arbetsledare ska leda, planera och följa upp de fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen i samverkan med medarbetare och fackliga företrädare. 
 
Vidare antog fullmäktige den 26 november 2014, § 234, en arbetsgivarstadga enligt vilken en 
nämnd, inom sitt förvaltningsområde, ska utöva kommunens befogenheter och fullgöra dess 
skyldigheter i enlighet med vad som följer av arbetsmiljölagen (1977:1160) inklusive av 
arbetsmiljöverket utfärdade författningar samt av kommunfullmäktige antagen policy för 
arbetsmiljön. 
 
Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, § 8, riktlinjer för fördelning av ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun. 
 
Föredragning 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. För 
att kunna uppfylla arbetsmiljölagens krav är det nödvändigt att arbetsmiljöuppgifterna 
fördelas på personer med viss funktion eller befattning. De olika uppgifterna bör läggas på 
den nivå där de bäst kan utföras. Vissa uppgifter kan bara fördelas på chefer medan andra kan 
fördelas till medarbetare med exempelvis tillsynsansvar, t.ex. kemilärare. Utgångspunkten är 
att fördelningen sker uppifrån och ned i kommunens organisation.  
 
Den som tagit emot arbetsmiljöuppgifter och inte anser sig kunna lösa ett arbetsmiljöproblem 
på grund av att tilldelade resurser eller befogenheter inte räcker ska returnera 
arbetsmiljöuppgiften/arbetsmiljöärendet till närmast överordnad nivå i kommunen. 
Returnering ska ske skriftligt och innehålla en beskrivning av ärendet och orsaken till att det 
returneras. Därmed återförs även det straffrättsliga ansvaret till överordnad nivå.  
 
Vid utredning av om någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens 
aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt. 
Oaktsamhet kan vara att underlåta att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte följa 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftningen i övrigt, underlåtenhet att ge 
nödvändig information, instruktioner m m. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan få 
betydelse för vem eller vilka som åtalas respektive domstolens bedömning.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut skriften ”Så klarar du 
arbetsmiljöansvaret” riktat till förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner. Skriften 
ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret och syftar till att beskriva arbetet med att 
säkerställa en god arbetsmiljö. 
 
Principer för att närmare precisera vilka arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas på 
förvaltningsdirektör och andra chefsnivåer framgår av kommunledningskontorets dokument 
Princip/mall för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun. 
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I kommunstyrelsens beslutade riktlinjer framgår nämndens arbetsmiljöuppgifter: 
 
• Se till att verksamheten bedrivs så att kraven i arbetsmiljölagstiftningen (inklusive 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter) samt intentionerna i kommunens 
arbetsgivarpolicy/arbetsmiljöpolicy uppfylls 

• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål för 
nämndens verksamhetsområde upprättas och följs upp i enlighet med 
kommunfullmäktiges intentioner 

• Upprätta en övergripande handlingsplan för verksamheten vad gäller beslutade 
arbetsmiljöåtgärder. Åtgärder som inte kan beslutas av nämnden förs vidare till 
kommunstyrelsen 

• Se till att förvaltningsdirektören tilldelas uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet   
• Se till att förvaltningsdirektören har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna bedriva ett aktivt, systematiskt arbetsmiljöarbete  
• Ge förvaltningsdirektören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i organisationen 

att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på de enskilda 
arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer 
med uppgifterna 

• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms och ingår i beslutsunderlaget vid 
förändringar   

• Ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget   
• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både på 

förvaltningsnivå och ute på de enskilda arbetsplatserna  
 
 
Kulturförvaltning 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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