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Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att 
säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som 
arbetstagare 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen (KF 2021-08-26, § 34) för fullgjort. 

2.  Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor (KF 2021-08-
26, § 34) för fullgjort. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa 
att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer (KF 2021-08-26, § 34) för 
fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett stadens nämnder och styrelse i uppdrag att säkerställa att 
chefer omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen, att det finns 
skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor och att arbetsplatsträffar 
genomförs för samtliga chefer.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på trafikkontoret omfattar även chefer. Men 
trafikkontoret konstaterar att arbetet med chefers arbetsmiljöfrågor ser olika ut i olika 
delar av förvaltningen och behöver förtydligas och följas upp med samma systematik som 
för övriga medarbetare. 

Målsättningen är att uppdraget från kommunfullmäktige ska verkställas på trafikkontoret 
under 2022. Trafikkontoret kommer därför omgående i dialog med förvaltningens 
skyddsombud att säkerställa att uppdraget implementeras i det befintliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnader som kan uppstå för genomförande av åtgärder hanteras inom ordinarie 
driftbudget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Information om att uppdraget har lämnats från kommunfullmäktige till förvaltningen har 
genomförts i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-11-10. Fördjupad dialog och 
samverkan om verkställande av uppdraget kommer att genomföras i FSG under 2022. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag, KF uppdrag 2021-08-26 §34 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2021 (KF 2021-08-26, § 34) att ge Göteborgs 
Stads nämnder och styrelser följande uppdrag:  

• Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av 
ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.  

• Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer 
som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.  

• Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) 
genomförs för samtliga chefer. 

Härmed återkommer trafikkontoret med en beskrivning om hur trafikkontoret planerar att 
ta sig an uppdraget. 

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgs Stad ska alla medarbetare ha ett hållbart arbetsliv där hälsa och verksamhet 
utvecklas. En god arbetsmiljö är en förutsättning för väl fungerande arbetsplatser. Staden 
ska främja medarbetares hälsa och minimera risken för ohälsa och olycksfall samt vara en 
inkluderande arbetsplats, fri från alla former av diskriminering, trakasserier, repressalier 
och kränkande särbehandling.  

I detta arbete är stadens chefer nyckelpersoner för att främja, förebygga och ansvara för 
åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med sina medarbetare. 
Samtidigt är cheferna själva medarbetare och behöver goda förutsättningar för att arbeta 
med arbetsmiljöfrågorna och få sina egna frågor belysta och åtgärdade med samma 
systematik. 

På trafikkontoret undersöks chefers arbetsmiljö i samband med de årliga 
arbetsmiljöronderna. Exempel på underlaget för undersökningen är stadens årliga 
chefsenkät och medarbetarsamtalet. Efter att resultatet av chefsenkäten har redovisats och 
medarbetarsamtal är genomförda upprättas handlingsplaner som redovisas i 
skyddskommittéerna. I samband med detta påbörjas arbetet med att vidta åtgärder. 
Exempel på genomförda åtgärder för att skapa bra förutsättningar för trafikkontorets 
chefer är minskningen av ledningsmöten för att frigöra tid för att vara en mer tillgänglig 
chef och förstärkning av resurser med stöd i ledningsarbetet för avdelningarna för att 
avlasta cheferna.  

Uppdraget att säkerställa chefers arbetsmiljö från kommunfullmäktige sätter ljus på hur 
trafikkontoret arbetar med frågan. Trafikkontoret konstaterar att arbetet med chefers 
arbetsmiljöfrågor ser olika ut i olika delar av förvaltningen och behöver förtydligas och 
följas upp med samma systematik som för övriga medarbetare. Chefers arbetsmiljöfrågor 
behöver därför implementeras i det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet så att dessa 
behandlas i förvaltningens skyddskommittéer och att tid avsätts för chefernas 
återkommande arbetsplatsträffar om detta inte redan sker.  Trafikkontoret kommer 
omgående i dialog med förvaltningens skyddsombud att säkerställa att uppdraget 
genomförs. Målsättningen är att kommunfullmäktiges uppdrag ska verkställas under 
2022. 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret kommer efter information om ärendet i FSG 2021-11-10, omgående 
påbörja en fördjupad dialog i förvaltningens arbetsmiljögrupp (partssammansatt 
arbetsgrupp för trafikkontorets i arbetsmiljöfrågor med skyddsombud och chefer) om 
uppdragets genomförande.  Målsättningen är att uppdraget från kommunfullmäktige ska 
implementeras i det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet under 2022. 

 

 

 

 

 

 

Christina Malmberg 
 
Avdelningschef 
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Trafikdirektör 
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