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Mer om att motverka ohälsosam arbetsbelastning 

Skolledares arbetsbelastning ska, liksom alla medarbetares, följas upp av dennes chef. De 

flesta skolledare har någon form av oreglerad arbetstid. Fortfarande behöver dock deras 

chefer följa upp att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. Detta är särskilt viktigt då 

många undersökningar visar att exempelvis rektorer jobbar mellan 45-50 timmar en 

”normalvecka”. 

  

Rektorn och förskolechefer upplever också krav i arbetet genom sitt ansvar för kvaliteten, 

arbetsmiljön, resultaten och vanligen också budget. Därför behövs en regelbunden dialog 

mellan centrala chefer och skolans/förskolans chefer som specificerar de krav detta 

innebär och de resurser som cheferna behöver för att möta kraven. 

 

Central kommunal ledning kan fördela arbetsmiljöuppgifter men har ändå kvar ett 

ansvar för att på övergripande nivå för att följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar 

lokalt. Här kan medarbetarundersökningar, liksom en regelbunden dialog mellan 

rektorer/förskolechefer och deras överordnade chefer vara viktiga aktiviteter.  

 

Parterna bakom Skol-OSA vill understryka vikten av att central ledning tar ett 

övergripande ansvar för arbetet i hela kommunen genom en dialog mellan central nivå 

och kommunens skolor/förskolor. Frågor om den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön behöver genomsyra hela organisationen och inte ensidigt bli en lokal 

angelägenhet för skolledarna. Detta kan exempelvis ske genom att företrädare för central 

ledning/central HR-funktion regelbundet träffar skolans/förskolans samverkansgrupper 

och för samtal om det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är en stor fördel om den centrala 

företrädaren har god kompetens i arbetsmiljöfrågor så att ett lärande samtal kan hållas 

och det lokala arbetsmiljöarbetet stimuleras. I detta samtal kan även data och 

information samlas in till den årliga centrala uppföljningen av kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. 

 

Ibland används ordet delegation i samband med att man talar om arbetsmiljöarbete. Det 

är missvisande att kalla denna uppgiftsfördelning för ”delegering” eftersom det 

övergripande arbetsmiljöansvaret alltid ligger kvar på arbetsgivaren, d.v.s. ytterst på 

kommunfullmäktige/kommunstyrelse.  

 

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att om en skolledare med 

arbetsmiljöansvar, inte anser sig ha förutsättningarna att säkerställa arbetsmiljön, så kan 

denne returnera arbetsmiljöansvaret gällande den aktuella arbetsmiljöuppgiften till 

högre chef. Detta bör göras skriftligt där det specificeras vilken arbetsmiljöuppgift 

skolledaren inte har förutsättningar att säkerställa. 

 

 

  


