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Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter från stadsdelsnämnd till 
stadsdelsdirektör 

 

Stadsdelsnämnden är i egenskap av arbetsgivare huvudansvarig för stadsdelsförvaltningens 

arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men stadsdelsnämnden fördelar 

arbetsmiljöarbetsuppgifter till stadsdelsdirektören, som i sin tur fördelar 

arbetsmiljöarbetsuppgifter till sektorcheferna. Sektorcheferna fördelar vidare 

arbetsmiljöarbetsuppgifter till områdescheferna som i sin tur kan fördela vidare till 

enhetscheferna. Ytterligare fördelning kan ske till funktionsansvarig, exempelvis slöjdlärare 

för slöjdsal, kockar för köksutrustning. Generellt gäller att den som mottager en arbetsuppgift 

ska ha kompetens inom området och resurser att agera. 

 

Stadsdelsdirektören ska ha kunskap om Göteborgs stads policydokument och övriga regler 

som har betydelse för arbetsmiljön samt om stadsdelsförvaltningens samverkansorganisation. 

Syftet med uppgiftsfördelningen är att det ska vara tydligt vem som gör vad. Genom en 

skriftlig bekräftelse tydliggörs detta. Uppgiftsfördelningen ska åtföljas av tillräckliga: 

 

beslutsbefogenheter 

resurser i form av tid, pengar, lokaler och personal 

kunskap och kompetens 

 

Nedan finns utrymme att vid behov fylla i vilken ytterligare kunskap samt förutsättningar som 

behövs för att kunna ta emot uppgiftsfördelningen. 

 

Om det skulle uppstå en situation där du inte kan utföra arbetsmiljöuppgifterna på ett sätt som 

säkerställer en god arbetsmiljö ska du i första hand meddela det uppåt i organisationen. Det 

kan handla om behov av större beslutsbefogenheter, mer tid, ekonomiska resurser eller 

ytterligare kunskaper på något område. Om det inte hjälper ska du returnera uppgiften till den 

som fördelat uppgiften till dig. För detta ändamål finns en blankett.  

 

 

I egenskap av stadsdelsnämndens ordförande fördelar jag följande arbetsmiljöarbetsuppgifter 

till stadsdelsdirektör:      , personnummer:       

 

- Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt inom förvaltningen 

- Se till att gällande uppgiftsfördelning klart visar vem i organisationen som har 

ansvaret för varje typ av fråga 

- Stimulera till initiativ på arbetsmiljöområdet 

- Se till att samverkan sker i FSG kring arbetsmiljöfrågor 

- Se till att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för 

arbetsmiljön dokumenteras 

- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 

fungerande arbetsmiljöarbete 
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- Arbeta aktivt med att rehabiliteringsåtgärder genomförs i enlighet med Göteborgs 

stads rehabiliteringsprocess 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av 

arbetsmiljöarbetsuppgifter eller returnera frågan till stadsdelsnämnden 

 

 

 

Mottagaren behöver utbildning enligt nedan för att kunna fullgöra sina arbetsmiljöuppgifter: 

 

 

 

 

Klart senast: 

 

 

 

Mottagaren behöver övriga förutsättningar enligt nedan för att kunna fullgöra sina 

arbetsmiljöuppgifter: 

 

 

 

 

Klart senast: 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdelsförvaltningen Lundby 

Datum:  

 

……………………………………. ……………………………………… 

Ordförande Nämnd  Mottagare av arbetsmiljöarbetsuppgifter 

 Stadsdelsdirektör 

 
 


