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Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 
kap. 6 a § arbetsmiljölagen 

Ert organisationsnummer 
Arbetsställe 
Besöksadress 

212000-xxxx 
Skolan
Adress

Beslut 

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 150 000 kronor att senast den 15 
januari 2019 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Se 7 kap. 
7 § arbetsmiljölagen. 

1. Ni ska se till att ni har skriftliga rutiner som innebär att ni fortlöpande
undersöker arbetstagarnas arbetsförhållanden med avseende på
organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. Rutinerna ska
säkerställa att minst följande faktorer omfattas av undersökningen.

- Kraven i arbetet för arbetstagarna.
- Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven.
- Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa.

Rutinerna ska också säkerställa att undersökningen omfattas av att 
arbetstagarna har kännedom om följande.  

- Vilka arbetsuppgifter de ska utföra.
- Vilket resultat som ska uppnås med arbetet.
- Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.
- Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte

räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Av rutinen ska framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen bedömer om 
det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska också 
framgå att riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den 
framgå om riskerna är allvarliga eller inte.  
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Ni ska också se till att er rutin innebär att ni, utifrån resultatet av 
riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan anger de åtgärder som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs 
omedelbart. I planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Ni 
ska även se till att det framgår av er rutin att de genomförda åtgärderna ska 
kontrolleras. 

I er rutin ska ingå att ni ger arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att 
medverka i arbetet med undersökningen, riskbedömningen, åtgärder och, i 
förekommande fall, handlingsplan.  

Se 5 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

Upplysningar och råd  
Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 
systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut.  

Med krav menas de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. 
Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, arbetsuppgifter utifrån olika 
uppdrag, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven 
kan också vara kognitiva, emotionella och fysiska.  

Med resurser avses det i arbetet som bidrar till att antingen uppnå mål för 
arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder eller 
arbetsredskap, kompetens eller bemanning, rimliga och tydliga mål, 
återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet, socialt stöd från 
chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning.  

För att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver 
orsakerna till riskerna identifieras. Genom att påverka orsakerna till riskerna 
kan dessa minskas. Handlingsplanen med planerade åtgärder blir lättare att 
förstå och använda om åtgärderna beskrivs steg för steg, tydligt och konkret. 

2. Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende
på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. Undersökningen ska
minst omfatta följande.

- Om arbetsmängd och bemanning är anpassad till de arbetsuppgifter
som arbetstagarna ska utföra, det vill säga tidsåtgången för samtliga
arbetsuppgifter som åligger arbetstagarna och möjligheterna för dem att
hinna med förekommande arbetsuppgifter, inklusive administrativa
uppgifter.
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- Om förväntat arbetsresultat och prioritering av arbetsuppgifter är känt
för arbetstagarna.

- Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa.
- Möjligheter att kunna ta ut raster och pauser i arbetet.
- Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt

psykiskt påfrestande.

Undersökningen ska även omfatta om era arbetstagare har kännedom om. 

 Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra.

 Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.

 Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Se 8 § AFS 2001:1 och 9 och10 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) 
om organisatorisk och social arbetsmiljö samt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen.  

3. Ni ska utifrån resultatet av undersökningen ovan bedöma om det finns
risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska
dokumenteras skriftligt och det ska framgå om riskerna är allvarliga eller
inte.

Se 8 § AFS 2001:1. 

4. Med utgångspunkt ifrån identifierade orsaker till riskförhållanden som
framkommit vid undersökningen och riskbedömningen, ska ni i en
handlingsplan dokumentera de åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsosam arbetsbelastning, och som ni inte genomför omedelbart. Av
handlingsplanen ska framgå att angivna åtgärder är beslutade på den
beslutsnivå inom organisationen som har befogenheter att tillföra resurser
eller att minska eller ta bort arbetsuppgifter. Av handlingsplanerna ska
också framgå när åtgärderna ska vara genomförda, vem inom
organisationen som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt tidpunkt för
kontroll att åtgärderna fått avsedd effekt.

Se 10 § AFS 2001:1. 

5. Ni ska se till att det skriftligt blir klarlagt för samtliga lärare på ovanstående
arbetsställe i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den
ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Se 7 § AFS 2001:1 samt 10 § AFS 2015:4. 
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Viktigt 
Om ni bryter mot föreläggandet kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter 
ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet. 

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att uppfylla kraven i vårt beslut har ni 
ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert 
arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har fattat beslut mot er 
eller inte. 

Skäl för beslutet 
Skyddsombuden A och B begärde i en skrivelse den 19 april 2018 att
Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 
§ arbetsmiljölagen mot er avseende arbetsmiljöåtgärder på Skolan avseende
hög arbetsbelastning.

Som stöd åberopades att skyddsombudet hade vänt sig till er enligt 6 kap. 6 a § 
arbetsmiljölagen med begäran om följande. 

1) Att arbetet ska organiseras vid Skolan F-6 så att arbetsgivaren uppfyller
kraven i AFS 2015:4 med fokus på samtliga punkter i 10 § och motverkan av en
ohälsosam arbetsbelastning enligt 9 §.

2) Arbetsledningsorganisationen för Skolan ska vara tydlig så att det blir
synligt vilken tid vi på skolan kan styra över och kan göra prioriteringar inom.

3) Uppdelningen mellan det statliga och de kommunövergripande uppgifterna
ska vara tydligt prioriterade när arbetstiden inte räcker till för att undvika
osäkerhet och känslor av otillräcklighet.

Vidare uppger skyddsombuden att ni bör presentera åtgärderna i en tidsatt 
handlingsplan där åtgärder på kort respektive lång sikt preciseras.  

Skyddsombuden angav att ni inte hade företagit några åtgärder. 

Skyddsombuden framförde dessutom följande. Ni har delgett skyddsombuden 
ett skriftligt svar innehållandes yttre ramar och bakgrund, åtgärder som 
kommer att vidtas, åtgärder på lång sikt samt ytterligare insatser som planeras. 
Skyddsombuden uppgav att inget av detta som planerats har genomförts. 
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På grund av skyddsombudens framställning inspekterade Arbetsmiljöverket ert 
arbetsställe den 23 maj 2018. Vid inspektionen framkom följande. 

Skolan F-6 innefattar förskola, fritidshem och årskurs 1-6. Varje klass har cirka
20-25 elever och sammanlagt går det 475 elever på skolan. Det finns 65
arbetstagare på arbetsstället. För årskurserna 1 till 3 har skolan organiserat tre
arbetslag bestående av arbetstagare från förskola, skola och fritidshem. Årskurs
4-6 är indelade i tre arbetslag per årskurs.

Skolan är byggd 1977 och många av lärarna som arbetar där har gjort det under 
en längre tid. Lärarna är behöriga och har en god kompetens enligt 
skyddsombuden. Samarbetet mellan lärare och rektor är gott och de har täta 
möten.  

Ni uppgav vid inspektionen att förvaltningen har vissa rutiner som syftar till att 
motverka ohälsosam arbetsbelastning för arbetstagarna.  

Skyddsombuden uppgav att de inte kunde se något i ert svar på framställan 
som skulle kunna förändra lärarnas arbetssituation.  

Enligt skyddsombuden har lärarna i genomsnitt ca 104 timmars övertid per år 
och orsaken till detta är att de ska utföra både statliga och kommunala 
arbetsuppgifter. Planeringen i årshjulet fungerar inte enligt dem. Den 
förtroendetid som lärarna har är förbrukad.  

Den arbetsmiljöenkät som genomfördes av er under hösten 2017 innehöll inte 
samtliga faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, enligt 
skyddsombuden. Resultatet av enkäten visade på en obalans mellan krav och 
resurser och att det fanns en ohälsa bland grundskollärarna. Enligt er stämmer 
det att enkäten inte motsvarar 9 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) 
om organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Arbetsbelastningen har enligt skyddsombuden ökat under våren 2018 och 
arbetstagare saknar återkoppling från er på hur arbetsbelastningen ska 
åtgärdas. Ni har hänvisat till olika åtgärder som finns dokumenterade i ert svar 
på skyddsombudens framställan samt till vikten av att fortsätta ha en dialog för 
att vidta ytterligare förbättrande åtgärder på olika nivåer.  

Skyddsombuden uppgav vidare att hög arbetsbelastning och upplevelser av 
otillräcklighet är vanligt förekommande bland lärarna. Enligt skyddsombuden 
har arbetsbelastningen och upplevelsen av otillräcklighet ökat under våren 
2018. Det beror bland annat på att fortbildning har belastat deras arbetssituation 
ytterligare.  
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De uppger vidare att det finns för många arbetsuppgifter som är tidsatta och att 
det är omöjligt att hinna utföra arbetsuppgifterna inom arbetstidsschemats 
ramar.  

Lärarnas arbetsuppgifter består dels av statliga läraruppgifter enligt skollagen 
och dels av kommunala uppgifter som beslutats i Kommunen.
Skyddsombuden vill att uppdelningen mellan statliga och kommunala 
arbetsuppgifter ska vara tydligt prioriterat för att undvika osäkerhet och 
känslor av otillräcklighet när arbetstiden inte räcker till.  

Ett exempel på arbetsuppgifter som lagts på lärarna är enligt skyddsombuden 
en fortbildningsinsats, en kommunal arbetsuppgift, som prioriterats av er men 
som har tagit bort annan arbetstid, en statlig arbetsuppgift, för lärarna och som 
de tidigare kunde styra över för att hinna med sitt arbete.  

Skyddsombuden uppgav även att de utvecklingsledare som arbetar i 
förvaltningen påverkar lärarnas arbetssituation negativt när de har inverkan på 
hur lärarna ska bedriva undervisningen och detta skapar konflikter. Det är 
sammantaget oklart för lärarna vilken prioritering som kan göras av dem och 
vad skolledningen får prioritera.  

Enligt skyddsombuden används arbetsplatsträffarna till annat än att ta upp 
arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöfrågorna hoppas oftast över då de inte hinns med. 
Situationen är enligt skyddsombuden värst på lågstadiet.  

Det råder enligt skyddsombuden en brist på återhämtning bland lärarna och 
skyddsombuden har nyligen genomfört en enkät, där det framkommer att flera 
arbetstagare går till arbetet trots att de är sjuka. Det framkom även av enkäten 
att lärarna har svårt att koppla av på fritiden. Ni uppgav att ni inte tagit del av 
skyddsombudens undersökning men att ni önskar göra det. 

Skyddsombuden uppgav vidare att de upplever att rektorn inte längre styr över 
lärarnas arbetstid. De uppgav att rektorn inte längre kan prioritera 
arbetsuppgifter utan det är rektorsgruppen som fattar beslut. Ni tydliggjorde 
vid inspektionen att rektorsgruppen inte fattar några beslut utan gruppens 
uppgift är att ta fram överenskommelser som ska drivas på respektive skolor. 
Ni uppgav att övergripande beslut fattas av förvaltningschefen via politiska 
beslut. Rektorn fattar beslut utifrån sin delegation och sin fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.  

Vid inspektionen framkom även att rektorn på Skolan F-6 tidigare hade
returnerat sina arbetsmiljöuppgifter men återtagit dessa efter samtal med 
förvaltningsledningen.  
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Ni uppgav att rektor har haft inplanerade möten med lärarna som ska 
genomföras innan vårterminen slut där deras arbetssituation ska diskuteras. 
Frågor kring vilka förhållanden i arbetet som kan orsaka upplevelser av 
otillräcklighet och hög arbetsbelastning skulle då tas upp. Utifrån dessa träffar 
planerades att riskfaktorer skulle sammanställas och riskbedömas och åtgärder 
skulle komma att vidtas, vilket ni uppgav skulle kunna innebära ytterligare 
åtgärder förutom de angivna i ert svar. Ni har i ert svar till skyddsombuden 
uppgett ett flertal åtgärder som ni ska vidta. Flera åtgärder pågick men några 
effekter i arbetsmiljön var inte kända. En BAM-utbildning (Bättre 
Arbetsmiljöutbildning) har genomförts enligt er. Rektorn har enligt er, hjälpt till 
med prioriteringar av arbetsuppgifter för fem lärare på skolan.  

Genom en skrivelse den 25 juni 2018 har ni fått möjlighet att yttra er i ärendet 
enligt 25 § förvaltningslagen. Ni har yttrat er och sagt följande. 

Kommunen håller på att ta fram en kommungemensam rutin gällande OSA. I
rutiner kommer såväl arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling 
att hanteras i kommunens SAM-årshjul. Ni uppger att ni anser det vara 
önskvärt att tiden för kravens uppfyllnad kan flyttas fram till den 31 december 
2018. 

Ni kommer företrädesvis att använda Sunt arbetslivs checklistor och att dessa 
kan komma att kompletteras med mer verksamhetsspecifika checklistor för 
skolan som utarbetats av exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
eller Arbetsmiljöverket. 

Ni uppger att Sunt arbetslivs checklistor hanterar kraven i arbetet för 
arbetstagarna. Ni kommer att använda den mall som beskriver kända 
arbetsanhopningar under ett läsår. I mallen finns även en prioritering av 
arbetsuppgifter. 

Vad gäller skyddsombudens begäran om att arbetsledningsorganisationen ska 
tydliggöras och att gränsdragningen ska ske mellan statliga och kommunala 
uppdrag. Ni redogör därefter för hur beslutsgången med delegationer i en 
kommun fungerar. Ni redogör vidare för rektors ansvar enligt skollagen. 

Ni uppger vidare att det är huvudmannens uppgift, inte den enskilde lärarens, 
att tillse att lagar och regler inom skolans områden följs samt att uppsatt mål 
nås. Ni uppger att det inte finns någon uppdelning mellan statliga och 
kommunala arbetsuppgifter och att det är rektors uppgift att prioritera vilka 
uppgifter som ska prioriteras om arbetstiden inte räcker till. 
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Ni uppger i ert yttrande att Sunt arbetslivs checklistor hanterar om resurserna 
för arbetet är anpassade till kraven. Ni uppger vidare att 
personalsammansättningen bygger på vedertagna metoder gällande nyckeltal 
och socioekonomiska index. I de fall extra resurser behövs i verksamheten 
hanteras detta enligt er av rektor som har mandat för detta. 

Vad gäller arbetstidens förläggning som kan leda till ohälsa uppger ni att även 
detta hanteras av Sunt arbetslivs checklista om arbetstid. Ni redogör därefter för 
både den reglerade arbetstidens antal timmar och förtroendearbetstidens antal 
timmar. Vad gäller förtroendearbetstiden och dess förläggning och innehåll så 
anser ni att kommunikationen mellan lärare och rektor kan utvecklas. 

Ni tillbakavisar den av skyddsombudens uppgivna genomsnittliga övertid och 
uppger att den siffran är felaktig. Skyddsombuden har uppgett att lärarna i 
genomsnitt har ca 104 timmars övertid per år. Ni uppger att den totala 
övertiden på Skolan läsåret 2017/2018 är ca 460 timmar, en uppgift ni tagit fram
ur kommunens personaladministrativa system den 9 augusti 2018. 

Ni anser att det är anmärkningsvärt att skyddsombuden uppfattar kommunens 
utvecklingsledare som ett arbetsmiljöproblem. 

Ni uppger vidare att vad det gäller riskbedömningar, handlingsplaner, 
samverkan med mera så finns det redan strukturer och rutiner för detta i 
kommunen. Riskbedömningarna dokumenteras enligt er skriftligt och det 
framgår om riskerna är allvarliga eller ej. Till dessa riskbedömningar följer en 
tidsatt handlingsplan som anger de åtgärder som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall samt vem som har ansvar för frågans hantering. 
Riskbedömningar och handlingsplaner tas enligt er fram tillsammans med 
arbetstagare och skyddsombud. 

De delar som tas fram i Arbetsmiljöverkets skrivelse anser ni att ni redan 
använder idag. Ni uppger ändå att ni har saker att utveckla och förbättra, 
exempelvis er systematik. Ni uppger att ni behöver förtydliga roller och 
beslutsvägar, följa upp avstämningsperioderna bättre, klargöra OSA § 10, så att 
inga oklarheter råder, samt förtydliga årshjulet och dess innehåll. 

Ni avslutar ert yttrande med att påpeka att ni har synpunkter på delar av 
Arbetsmiljöverkets underrättelse där ni uppger att det är av vikt att korrekta 
uppgifter används om skyddsombuden framför synpunkter eller kritik. 
Därefter för ni åter ett resonemang kring övertidstimmarna, uppdelningen av 
statliga och kommunala arbetsuppgifter samt de arbetsmiljöproblem som 
utvecklingsledarna påstås utgöra. 
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Arbetsmiljöverket gör följande bedömning. 

Rutiner är i förväg bestämda tillvägagångssätt som används för att förhindra 
felaktiga beslut. Rutinerna är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att 
åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver orsakerna 
till riskerna identifieras. Den rutin Arbetsmiljöverket efterfrågar i detta beslut 
ska vara skriftlig och säkerställa att olika faktorer omfattas när ni genomför 
fortlöpande undersökningar av arbetsförhållandena. 

Ni har i ert yttrande uppgett att Kommunen arbetar med att ta fram en 
kommungemensam rutin som ska gälla för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Ni uppger att rutinen kommer att innehålla ett årshjul för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer även att hantera arbetsbelastning, 
arbetstid och kränkande särbehandling.  

Ni har inte kunnat visa för Arbetsmiljöverket att ni faktiskt har rutiner som 
innebär att ni fortlöpande ska undersöka arbetstagarnas arbetsförhållande med 
avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. Vi har 
specifikt uppmanat er att upprätta rutiner som minst omfattar kraven i arbetet 
för arbetstagarna, om resurserna för arbetet är anpassade till kraven samt om 
arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa. Rutinerna ska även säkerställa att 
er undersökning omfattas av att arbetstagare har kännedom om vilka 
arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om 
det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, samt vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till för 
alla arbetsuppgifter som ska genomföras. Ni har i ert yttrande hänvisat till Sunt 
arbetslivs checklistor. 

Arbetsmiljöverket ser positivt på att ni har för avsikt att upprätta skriftliga 
rutiner som innebär att ni fortlöpande undersöker arbetsmiljön för era 
arbetstagare. Verket bedömer dock att ni vid tiden för ert yttrande ännu inte 
upprättat dessa. Det finns därför skäl att förelägga er att vidta åtgärden att 
upprätta rutinen med det innehåll som uppges i beslutet. 

Ni har inte i ert yttrande, vad Arbetsmiljöverket kan utläsa, uppgett att ni har 
genomfört någon undersökning av arbetsförhållandena med avseende på 
organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. Ni har däremot uppgett att 
ni kommer att använda er av olika checklistor från Sunt arbetsliv och nyckeltal i 
er verksamhet.  
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Då ni ännu inte genomfört undersökningen bedömer Arbetsmiljöverket att det 
finns skäl att förelägga er att se till att en undersökning genomförs av 
arbetstagarnas arbetsförhållanden på Skolan F-6 och att undersökningen minst 
omfattar de strecksatser som står i beslutet. Dessa strecksatser är följande: 
arbetsmängd och bemanning är anpassad till de arbetsuppgifter som 
arbetstagarna ska utföra, om förväntat arbetsresultat och prioritering av 
arbetsuppgifter är känt för arbetstagarna, om arbetstidens förläggning kan leda 
till ohälsa, möjligheter att kunna ta ut raster och pauser i arbetet, samt om det 
finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande. 
Undersökningen ska vidare omfatta om era arbetstagare har kännedom om 
vilka arbetsuppgifter som de ska utföra, om det finns särskilda sätt som arbetet 
ska utföras på och i så fall hur, samt vem de kan vända sig till för att få hjälp 
och stöd för att utföra arbetet.  

Ni har i ert yttrande uppgett att ni har rutiner och strukturer för att genomföra 
riskbedömningar i er verksamhet. Arbetsmiljöverket begär i sitt beslut att ni 
utifrån vad som framkommer i er genomförda undersökning genomför en 
skriftlig riskbedömning samt att de åtgärder som inte kan genomföras på en 
gång nertecknas i en handlingsplan. Arbetsmiljöverket bedömer att då ni ännu 
inte har gjort någon undersökning av arbetsförhållandena så finns det inte 
någon förutsättning för att ni kan ha genomfört en relevant skriftlig 
riskbedömning. Arbetsmiljöverket bedömer därför att det finns skäl att 
förelägga er att åtgärda kravet att utifrån undersökningen genomföra en 
skriftlig riskbedömning. 

Vad gäller kravet om en handlingsplan för de åtgärder som ni inte kan 
genomföra omedelbart har ni även här uppgett att ni har rutiner och strukturer 
för det arbetet. Arbetsmiljöverket bedömer dock att då ni inte har gjort någon 
relevant riskbedömning finns det inte heller någon förutsättning för er att göra 
en skriftlig handlingsplan som även den är relevant. Ni har således inte kunnat 
visa att ni utifrån er undersökning och riskbedömning har upprättat en 
handlingsplan för de risker som är allvarliga och som ni inte har kunnat 
genomföra genast. Det framgår inte heller någonstans i ert yttrande att ni har en 
handlingsplan där det framgår att angivna åtgärder är beslutade på den 
beslutsnivå inom organisationen som har befogenheter att tillföra resurser eller 
ta bort arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket bedömer därför att det finns skäl att 
förelägga er att åtgärda kravet att med utgångspunkt från en skriftlig 
riskbedömning dokumentera åtgärder i en handlingsplan. 
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När det gäller det sista kravet i Arbetsmiljöverkets beslut har ni enbart 
övergripande berört frågan kring i vilken ordning arbetstagarna ska prioritera 
sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla 
arbetsuppgifter. Ni har uppgett att det är rektorerna som prioriterar och att 
denna prioritering redan är gjord individuellt för fem av era arbetstagare då 
behov kring detta har funnits. Arbetsmiljöverket har i sitt krav på denna punkt 
begärt att ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare på 
arbetsstället i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den 
ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter. Verket begär inte 
att ni ska skilja på statliga eller kommunala arbetsuppgifter utan konstaterar att 
samtliga uppgifter åligger arbetstagaren att genomföra. Arbetsmiljöverket 
bedömer däremot att det finns skäl att förelägga er att åtgärda kravet kring en 
skriftlig prioritering för samtliga lärare då det finns tecken på att de 
sammanlagda arbetsuppgifterna för de arbetstagare som ni har tillgängliga 
synes överstiga de resurser som ni har tillgängliga.  

Ni har slutligen uppgett att ni för att ni ska hinna med att arbeta fram rutiner 
för fortlöpande undersökning av arbetsförhållandena vill ni att 
Arbetsmiljöverket flyttar fram genomförandetiden för föreläggandet till den 31 
december 2018. Arbetsmiljöverket tillgodoser den önskan och flyttar även fram 
datumet för genomförandet för de övriga kraven i föreläggandet till den 15 
januari 2019. 

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ni har brister i ert systematiska 
arbetsmiljöarbete. Bristerna består i att ni inte systematiskt undersöker, 
riskbedömer eller upprättar handlingsplaner för lärarnas arbetssituation utifrån 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Ni har inte heller någon rutin, 
det vill säga ett förutbestämt tillvägagångssätt som gör att ni har ett fungerande 
system för att fånga upp riskerna och därefter vidta åtgärder för att förhindra 
risk för ohälsa eller olycksfall. Ni har inte heller upprättat en skriftlig 
prioritering så att det blir klarlagt för samtliga lärare på arbetsstället i vilken 
ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter. Genom att bristerna i systematiken finns kan 
era arbetstagare komma att utsättas för onödiga risker som kan förorsaka ohälsa 
eller olyckor. 

Vid en samlad bedömning anser Arbetsmiljöverket att samtliga brister som 
fångats upp i Arbetsmiljöverkets underrättelse om beslut kvarstår i arbetsmiljön 
hos er. Bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudens 
framställan där det framgår att arbetet organiseras vid Skolan  F-6 så att ni 
uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om 
organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på samtliga punkter i 10 § och 
motverkan av en ohälsosam arbetsbelastning enligt 9 § i samma föreskrift.
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Vad gäller punkter två och tre i framställan uppfattar Arbetsmiljöverket att 
dessa omfattas av det först yrkandet.  

Bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudens framställning 
och därmed förelägga er att  

- upprätta skriftliga rutiner för fortlöpande undersökning av
arbetstagarnas arbetsmiljö,

- genomföra en undersökning av arbetsmiljön,
- att utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för

ohälsa och olycksfall i arbetet,
- med utgångspunkt ifrån identifierade orsaker till riskförhållandena som

framkommit vid undersökningen och riskbedömningen upprätta en
handlingsplan,

- ni ser till att det blir skriftligt klarlagt för samtliga lärare på Skolan F-6 i
vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie
arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 
150 000 kronor. 

Begäran om svar 

När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela Arbetsmiljöverket. Se 7 kap. 3 § 
arbetsmiljölagen. Vår beteckning på ärendet bör anges på meddelandet. 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till 
Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1). 

Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den 
dag, då den som överklagar fick del av beslutet. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och

telefonnummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast
om rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället
anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer,
postadress och namn och telefonnummer till en kontaktperson på
företaget. Det ska framgå av överklagandet var den klagande kan nås för
delgivning. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt
att anmälan snarast görs till förvaltningsrätten,
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2. vilket beslut som överklagas med uppgift om vårt ärendenummer samt
dagen för beslutet,

3. vilken ändring i beslutet som begärs
4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med

varje särskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om 
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge 
sitt namn, adress och sitt telefonnummer. 

De som har deltagit i beslutet 
Ärendet har avgjorts av t.f. sektionschef M i närvaro av jurist S efter
föredragning av arbetsmiljöinspektör B.

M
Tf. sektionschef 

Kopia skickad med mail till:  
Kommunen, x@kommunen.se
Förvaltningschef x, xxx@kommunen.se
HR-expert x, xxx@kommunen.se
Rektor x, xxx@kommunen.se
Skyddsombud A, a@kommunen.se
Skyddsombud B, b@kommunen.se
Huvudskyddsombud x, xxx@kommunen.se
Arbetsplatsombud x, xxx@kommunen.se
Ombudsman x, xxx@lararforbundet.se

mailto:kommun@hammaro.se
mailto:bjorn.svantesson@hammaro.se
mailto:lars.rogemyr@hammaro.se
mailto:mia.brodd@hammaro.se
mailto:anneli.kjellmar-warme@hammaro.se
mailto:christina.johansson2@hammaro.se
mailto:margareta.graden@hammaro.se
mailto:annica.lindberg@hammaro.se
mailto:torbjorn.stromberg@lararforbundet.se
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