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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
stadsdelsnämnd till Stadsdelsdirektör 2020  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden Lundby fördelar arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till 

stadsdelsdirektören i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen. De 

uppgifter som är avsedda är de som ingår i arbetet med att förebygga risker och uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Det är lämpligt att fördela uppgifterna så att chefer och 

andra får till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågor som hänger nära samband med deras 

övriga arbete. Syftet med arbetsfördelningen är att det ska vara tydligt vem som gör vad 

så att inga arbetsmiljöuppgifter faller mellan stolarna eller glöms bort. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

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

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

Samverkan 
Ärendet kommer att samverkas i Förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 19 

december.  

Bilagor 

Bilaga 1. Uppgiftsfördelning från stadsdelsnämnd till stadsdirektör. 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbetet fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen. De 

uppgifter som är avsedda är de som ingår i arbetet med att förebygga risker och uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Det är lämpligt att fördela uppgifterna så att chefer och 

andra får till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågor som hänger nära samband med deras 

övriga arbete. Syftet med arbetsfördelningen är att det ska vara tydligt vem som gör vad 

så att inga arbetsmiljöuppgifter faller mellan stolarna eller glöms bort. 

Kommunfullmäktige är högsta företrädare för arbetsgivaren inom Göteborgs stad, men 

arbetsmiljöuppgifterna är fördelade till respektive nämnder. Nämnderna har därefter i 

regel fördelat dem vidare till förvaltningen. Inom respektive förvaltning sker vidare 

uppgiftsfördelning på det sätt som är lämpligt och praktiskt. Även om uppgifterna i 

arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelade från nämnden till chefer och nyckelpersoner i 

verksamheten har nämnden fortfarande ett ansvar. De beslut som fattas i nämnden, t ex 

när det gäller resurstilldelning, kan få konsekvenser för tjänstepersoners möjligheter att 

utföra sina arbetsmiljöuppgifter och leva upp till lagstiftningen 

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsnämnden Lundby 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 sektorschefer och stödfunktionschefer. 

Sektorschefer fördelar vidare arbetsmiljöarbetsuppgifter till områdeschefer och därefter 

till enhetschefer för att ansvaret för enskilda uppgifter ska ligga på den nivå där det finns 

reella möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö. 
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