
 
 

 
 
Resultatet av inspektionen  
 

 
 
 
Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med anledning av de
brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva: 
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare 
• hur ni har uppfyllt kraven 
• hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna 
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Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud respektive
elevskyddsombud har tagit del av det. 
 
Var vänlig ange vår beteckning 2014/38810 i svaret. 
 
Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 
 
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 informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för
arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt
krav mot er eller inte. 
 
 
Svar ska ha inkommit till arbetsmiljöverket@av.se senast 17augusti 2015. 
 
BRISTER OCH KRAV  
1. Medverkan 
På inspekterade skolor (åk 7-gymn 3) finns i de flesta fall utsedda elevskydsombud och det
finns rutin för hur dessa ska utbildas. Hur val av elevskyddsombud ska ske och hur uppdraget
ser ut är oklart bland elevskyddsombuden, det är också oklart vilka forum och vilken
medverkan som ska ske mellan elevskyddsombud, övriga skyddsombud och ledning. Det har
uppgivits att tiden mellan utbildning och att praktiskt få använda nyvunna kunskaper är lång
vilket innebär att motivation faller och kunskaper faller bort. 
 
Krav 
Ni ska se till att det finns rutiner för elevmedverkan i skyddsarbetet. Rutinen ska omfatta val av
elevskyddsombud, forum för samverkan mellan elevskyddsombud, skyddsombud och ledning
samt elevskyddsombudens möjlighet att medverka i ert systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Se 4 § AFS 2001:01. 
 
2. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ni har skriftliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas men dessa är
inte kända/följs inte av alla som berörs och de är inte tillräckligt tydliga. Varje enskild skola har
även lokalt anpassade rutiner som inte beslutats centralt.  
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Rutinerna ska tydliggöra hur och när undersökningar ska ske, vilket stöd som ska användas
t.ex. checklistor, vilka som ska delta, hur riskbedömningen ska genomföras samt hur åtgärds-
och handlingsplaner ska upprättas, kontrolleras och följas upp och inte minst uppföljning av
genomförd åtgärd. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet följs under verksamhetsåret i de forum
som finns på skolorna och i förvaltningen. 
 
Rutinerna ska omfatta att alla faktorer som påverkar arbetsmiljön beaktas. Ett exempel är att det
vid skyddsrond behöver finnas rutin för hur risker fångas upp från slöjden, köket, idrott och no.
För dessa verksamheter kan det även behövas anpassade checklistor.  
 
För de lokala rutinerna som finns på skolorna är det viktigt att de blir dokumenterade.  
 
Oklara rutiner och otillräckliga kunskap kan leda till att viktiga kunskaper och erfarenheter inte
tas tillvara i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Krav 
Ni ska göra era rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbete tydliga så att de lätt kan användas
samt se till att de blir kända av arbetstagare och elever. 
 
Rutinerna ska tydligt dokumenteras. 
 
Av rutinerna ska framgå att även lokalt framtagna rutiner ska dokumenteras. 
 
Se 5 och 7 §§ AFS 2001:01. 
 
3. Rutiner vid praktik 
Central samordnare säkerställer att praktikplatser är säkra ur arbetsmiljösynpunkt genom bl.a.
besök och riskbedömning ute på praktikplatsen. Dessa praktikplatser ingår i en platsbank för
praktik som alla kan välja av. När eleven själv tar fram en praktikplats har ni inte säkerställt att
dessa genomgår samma säkerhetsgranskning.  
 
Krav 
Ni ska utarbeta rutiner så att även praktikplatser som eleverna själva tar fram undersöks och
riskbedöms.  
 
Av rutinerna ska framgå att undersökning och riskbedömning ska göras före praktiken och ta
hänsyn till elevens ålder och mognad. 
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Rutinerna ska också omfatta att riskbedömningen dokumenteras skriftligt och att riskernas
allvarlighetsgrad framgår. 
 
Av rutinerna ska också framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen och
riskbedömningen vidtar åtgärder så att eleven inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i
arbetet. Inbegripet att de inte anlitas till arbetsuppgifter som är förbjudna enligt 11 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minder 
åriga. 
 
Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. 
 
Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01 samt 5, 6, 8, 10 och 11 §§ AFS 2012:03. 
 
4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Det är viktigt att det står klart för alla arbetstagare och elever vems uppgift det är att verka för
att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt uppnås. 
 
Det saknades tydlig, skriftlig fördelning till biträdande rektor på ett antal skolor som idag har
arbetsmiljöuppgifter vilket kan innebära att varken de, övriga arbetstagare eller elever med full
säkerhet vet vem som ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall i er
skolverksamhet. 
 
I dagsläget finns det endast ett fåtal rektorer som har fördelat arbetsmiljöuppgifter till
skolmåltidsföreståndare. Det är arbetsmiljöverkets uppfattning att det i
skolmåltidsverksamheten förekommer risker som kan vara svåra för rektor att bedöma och
därmed verka för ett förebyggande arbete. Risk finns för att arbetsmiljörisker i
skolmåltidsverksamheten faller mellan stolarna. 
 
Krav 
Ni ska förvissa er om att de fördelningar som gjorts på skolenheterna är tillräckliga för att ni
som arbetsgivaren ska kunna uppfylla ert arbetsmiljöansvar.  
 
Ni ska se till att fördelning av arbetsmiljöuppgifter är skriftligt dokumenterade. 
 
Ni ska säkerställa att fördelade arbetsmiljöuppgifter utförs, att kompetenshöjning tillförs vid
behov för att klara uppgifterna samt att övriga resurser och befogenheter finns för att utföra
fördelade uppgifter. 
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Upplysning 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till rektorer är på gång men inte helt klart. Vi kommer att
följa upp att detta är gjort vid uppföljning. 
 
Se 6 och 7 §§ AFS 2001:01. 
 
5. Riskbedömning/allvarlighetsgrad 
Riskbedömningar ger verksamheten grunden för att hantera risken och vidta åtgärder för att
förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
Ni bedömer risker vid förändringar och detta görs med hjälp av olika verktyg på skolorna.
Brister som identifierats genom arbetsplatsträffar, arbetsmiljöenkäter, skyddsronder,
fastighetsronder och medarbetarsamtal bedöms inte. 
 
Ni har inte i era rutiner för arbetsmiljöarbetet definierat begreppet risk och det framgår inte
tillräckligt tydligt hur riskerna ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Detta gör att
risker inte blir värderade och att de allvarligaste riskerna inte prioriteras. 
 
Krav 
Ni ska se till att riskbedömningar görs av de brister/risker som framkommer vid
kartläggningar, undersökningar och i olika forum.  
 
Bristernar/riskernas allvarlighetsgrad ska bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och att
detta framgår i den dokumentation av riskbedömningar som görs i verksamheten.  
 
Ni ska se till att det finns kunskap och kompetens om riskbedömningar samt varför och hur
dessa genomförs ute i verksamheten.  
 
Se 3, 8 och 10 §§ AFS 2001:01. 
 
6. Tillbud 
Ni har en rutin för att fånga upp tillbud och för elever fungera detta mycket väl men vad som
avses med tillbud för arbetstagare är oklart ute i organisationen. Allvarliga tillbud och
olycksfall rapporteras och utreds men mindre interna tillbud hanteras inte. Det är oklart vad
som ska rappoteras.  
 
För att förebygga att liknande händelser inträffar igen är det viktigt att ni får kännedom om och
kan utreda orsakerna även till de mindre tillbud som inträffar. 
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Krav 
Ni ska klargöra er rutin så att det är tydligt för verksamheten vad som avses med tillbud som
ska hanteras och utredas internt. 
 
Rutinerna ska göras känd i verksamheten och dokumenteras skriftligt. 
 
Se 2, 3, 5 och 9 §§ AFS 2001:01. 
 
7. Årlig uppföljning 
Ni har rutiner och verktyg för årlig uppföljning av ert systematiska arbetsmiljlöarbete. Syftet
med årlig uppföljning är att identifiera förbättringsmöjligheter samt att genomföra lämpliga
åtgärder så att arbetsmiljöarbetet kan leda till en god arbetsmiljö. Man får också en bild av hur
rutiner och dokument följs i verksamheten. 
 
Reaultatet av uppföljningen används inte på ett sådant sätt att den leder till förbättringar av ert
arbetsmiljöarbete eller att brister åtgärdas. Utifrån vad som framkommit vid inspektionerna
bedömmer Arbetsmiljöverket att syftet framstår som oklart och att den enskilda enheten inte ser
vilken vinst det ligger i att använda det enskilda resultatet. Resultatet används inte heller på
central nivå för förbättringar och rapportering till intressenter vilket framkommit vid
inspektion på huvudmannanivå. 
 
Detta kan medföra att ni inte uppmärksammar om det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle
brista och om arbetstagare till följd av detta utsätts för risker för ohälsa och olycksfall. 
 
Krav 
Ni ska säkerställa att era rutiner används på ett sådant sätt att uppföljning av de olika
aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet i er skolverksamhet leder till beslut om
åtgärder som kan behövas för att förbättra arbetsmiljöarbetet. I rutinen ska framgå hur den
enskilda enheten ska använda resultatet från den egna undersökningen och uppföljningen ska
ske på alla nivåer. Politiker ska få det underlag som behövs för att de som ytterst ansvariga kan
säkerställa att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. 
 
Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. 
 
Se 5 och 11 §§ AFS 2001:01. 
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8. Arbetsbelastning rektorer 
Arbetsbelastningen är generellt hög för rektorer. Antalet medarbetare varierar stort, flera går
rektorsutbildningen, frustration kring lokalfrågor, högt arbetstiduttag, det administrativa stödet
varierar både i tid och kompetens och flera upplever att resurserna blivit otillräckliga efter
omorganisationen. Det har blivit svårare att rekrytera behöriga pedagoger vilket också ökar
arbetsbelastningen.  
 
Varje år genomför Jönköpings kommun medarbetarundersökning för all personal. Denna
undersökning gör även rektorerna men det går inte att urskilja rektorernas svar vilket gör att
rektorers chefer inte ges samma möjlighet att följa rektorernas uppfattning om sin arbetsmiljö. 
 
Ni har beslutat att göra en riskbedömning av rektorernas arbetsmiljö. En första delrapport ska
redovisas i november 2015. Arbetsmiljöverket gör bedömningen att detta är bra men bedömer
också att för flera av rektorerna är arbetssituationen så ansträngd att omedelbart stöd behöver
sättas in.  
 
Krav 
Ni ska identifiera vilka rektorer som idag är i behov av stöd för att inte drabbas av ohälsa och
vidta åtgärder. 
 
Se 10 § AFS 2001:01, 2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 och 3 §§ AML. 
 
9. Rutin för hot och våldkartläggning 
Ni saknar en rutin för hot och våldkartläggning. Det finns bra stödverktyg för att undersöka
våld- och hotsituationer som kan förekomma i verksamheten men dessa används inte.
Undersökningar genomförs på individ och gruppnivå på förekommen anledning men några
generella kartläggningar görs inte Det görs heller inte några kartläggningar av våld och hot som
riskerar att drabba skolledarna. Ni har angett att hot och våld kartläggningar ska ingå i den
löpande kartläggningen, så sker inte enligt vad Arbetsmiljöverket erfarit under inspektioner ute
på skolenheterna. 
 
Krav 
Ni ska ta fram en rutin för hur undersökning och riskbedömning av hot och våld-situationer
ska hanteras ute i verksamheterna. 
 
Era rutiner ska omfatta hur ni ska undersöka och bedöma riskerna för generella hot och
våldshändelser som kan inträffa i er skolverksamhet .Rutinerna ska också omfatta
undersökning och riskbedömning av hot-och våldshändelser som riskerar att drabba
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skolledarna. 
 
Rutinen ska dokumenteras skriftligt. 
 
Se 2 § AFS 1993:02 samt 8 § AFS 2001:01. 
 
10. Våld och hot - säkerhetsrutiner 
På ett antal skolenheter saknas skriftligt dokumenterade säkerhetsrutiner/instruktioner för hot
och våldssituationer. Vissa säkerhetsrutiner/instruktioner finns men de finns inte
dokumenterade och är inte kända av arbetstagarna. Är riskerna allvarliga är det viktigt att
instruktionerna är skriftliga och det är viktigt att inte en enskilld arbetstagare eller grupp blir
bärare av rutinen/instruktionen. 
 
Krav 
Ni ska se till att det upprättas dokumenterade säkerhetsrutiner/instruktioner för situationer då
våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för hot eller våld ute på skolenheterna.
Säkerhetsrutinerna/instruktionerna ska också omfatta situationer som kan drabba arbetstagare
med anledning av deras yrkesutövning. 
 
Ni ska se till att rutinerna blir kända hos berörda arbetstagare. 
 
Se 3 § AFS 1993:02. 
 
11. Buller -hörselundersökning 
I er verksamhet exponeras skolmåltidspersonal och pedagogerna inom ämnena slöjd, musik
samt idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av insatsvärdena
enligt 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller. Risk finns för bullerrelaterad
ohälsa. 
 
Ni saknar rutin för att erbjuda arbetstagare regelbunden hörselkontroll när bullerexponering
innebär risk för hörselskador. 
 
Krav 
Ni ska upprätta skriftlig rutin, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll.
Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. 
 
Se 3, 12, 14 och 16 §§ AFS 2005:16 samt 5 § AFS 2001:01. 
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12. Åtgärder – luftkvalitet 
Luftflödet ska vara anpassad till verksamheten, verksamhetstider samt personbelastningen i
lokalerna. Ingen av de skolor arbetsmiljöverket besökte kunde uppvisa uppgifter om eller
kände till hur många personer, som ur ventilationssynpunkt, kan vistas i olika rum. För att
kunna planera och schemalägga verksamheten i skol- och fritidsverksamhetens lokaler krävs
tillgång till dessa uppgifter. 
 
Krav 
Ni ska ange hur många personer som luftväxlingen är dimensionerad för i de olika lokalerna på
skolorna och på fritidsenheterna.  
 
Ni ska se till att luftflödena anpassas till verksamheten och verksamhetens nyttjandetider. 
 
Se 17, 20 och 27 §§ AFS 2009:0 
 
13. Städning - rutiner 
Att städningen fungera bra uppges på de flesta inspekterade skolorna. Vissa oklarheter
framkommer vad gäller höghöjdsstädning och textilvård. Den dagliga städningen räcker inte i
miljöer där både undervisning och bespisning förekommer. Man nämner också att när
vikariestäd blir under flera dagar blir en sämre städning genomförd. Det finns rutiner för
kvalitetssäkring med detta är inte känt av alla. 
 
Krav 
Ni ska tydliggöra vad som gäller för höghöjdsstädning och textilvård. 
 
Ni ska se till att lokalvården behovsanpassad utifrån skolornas olika behov (och utförd i sådan
omfattning att inte damm och allergener framkallar ohälsa bland elever och arbetstagare). 
 
Ni ska se till att det är känt hur kvalitetssäkringen av lokalvård sker. 
 
Upplysning 
På Folkhälsomyndigheten webbsida finns allmänna råd om städning i skolor och förskolor,
FoHMFS 2014:19. 
 
Se 114 § AFS 2009:02 samt 5 och 6 §§ AFS 2001:01. 
 
14. Samverkan lokaler 
Vid inspektionerna har det framkommit att lokalfrågor kan ta lång tid att lösa eller i vissa fall
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förblir olösta under flera år. På skolorna genomförs en fastighetsrond en gång per år. Vid dessa
fastighetsronder framkommer både arbetsmiljöbrister och underhållsfrågor.  
 
Arbetsmiljöbristerna riskbedöms inte och detta gör att det kan bli oklarheter om vilka brister
som ska prioriteras. Det är av stor vikt att det är de bister som innebär störst risk för ohälsa och
olycksfall som prioriteras först. De frågor som rör rent underhåll får hanteras separat. 
 
De verksamheter som berörs får inte alltid besked om hur och när frågan/frågorna ska lösas.
Exempel kan vara att det plötsligt anländer hantverkare till skolorna utan
verksamhetsansvarigs vetskap. Det finns också att exempel på att brister kvarstått under flera
år utan åtgärd. På skolorna finns det besiktningspliktig utrustning som ligger under rektors
ansvar men som rektor känner man inte till om besiktningarna är utförda och övrigt vad som
gäller gällande t.ex. ventilation och kokkärl (steamkittlar). För kokkärl ska det finnas rutiner för
egenkontroll vilket också visats sig vara okänt ute på skolorna.  
 
Lokalfrågorna är en stor belastning för rektorerna och kan orsakar irritation och frustration då
arbetmiljöbrister inte blir åtgärdade. För att rektorerna ska kunna ta ansvar för arbetsmiljön
enligt tilldelade uppgifter är det viktigt att identifierade arbetsmiljörisker blir åtgärdade. 
 
Krav 
Ni ska se till att samverkan mellan lokalförvaltningen och skolorna kring 
identifierade arbetsmiljöbrister i lokalerna resulterar i dokumenterade riskbedömningar och
tidsatta handlingsplaner. Handlingsplanerna ska beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att
eliminera identifierade arbetsmiljöbrister, när åtgärder ska vidtas och vem som är 
ansvarig. Genomförda åtgärder ska följas upp och kontrolleras. 
 
Ni ska se till att underhåll som ska genomföras kommuniceras med skolorna. 
 
Ni ska se till att det finns kompetent stöd som hanterar och driver frågor gällande
arbetsmiljöbrister i skollokalerna i samverkan med fastighetsägare. 
 
Se 6, 8 och 10 §§ AFS 2001:01. 
 
INFORMATION  
Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsprojekt
Skolan 2013-2016. 
 
Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de
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brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets
tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni underlåter att vidta åtgärder kan vi besluta
om ett föreläggande eller förbud mot er.  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom
arbetsmiljöområdet. Föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01)
beskriver hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska gå till.  
 
Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna
verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller annan extern expertresurs.  
 
Besök gärna Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och den lag
och de föreskrifter som reglerar arbetsmiljön. Där hittar ni också arbetsmiljölagen och våra
föreskrifter i pdf-format. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.  
 
Pia Skoglund 
arbetsmiljöinspektör 
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