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8. Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020 (FN 2018.019)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar i bilagan 
”Arbetsmiljöarbete 2020” huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt arbetsmiljömålen för 
2020.

Handlingar
 §8 FN AU Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020
 Tjänsteskrivelse - fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020
 Arbetsmiljöarbete 2020
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Akten
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020 (FN 2018.019)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar i bilagan 
”Arbetsmiljöarbete 2020” huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt arbetsmiljömålen för 
2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse
Fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisar i 
bilagan ”Arbetsmiljöarbete 2020” huvudsakliga och tidsatta aktiviteter samt 
arbetsmiljömålen för 2020.

Bakgrund
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) på 
arbetsgivaren och ansvarig arbetsgivare för fritidsförvaltningen är fritidsnämnden. 
Nämnden har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och måste därför 
regelbundet följa upp hur detta fungerar. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det 
nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder. Nämnden ska se till att 
verksamheten har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och är därför också 
ansvarig för att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef. Ansvaret är 
kollektivt för alla ledamöter i nämnden och arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras.
Fritidsnämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen och har 
samtidigt önskat regelbunden rapportering av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Handlingar
Arbetsmiljöarbete 2020
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Akten



2020-02-03
SID 1/2

TFN: 

Arbetsmiljöarbete 2020
Kultur- och fritidsförvaltningarna

Arbetsmiljömål - fritidsförvaltningen
 Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad. 

o Målvärde 90 % positiva/neutrala. Mäts i medarbetarenkät.

Arbetsmiljömål - kulturförvaltningen
 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid 

o Målvärde 90 % positiva/neutrala. Mäts i medarbetarenkät.

Moment Administrativt ansvarig Tid
Tidplan och åtgärdsplan 

1. Presenteras för fackliga representanter och 
skyddsombud

2. Presenteras för personal
3. Presenteras för nämnder

1. Förvaltningschef 
samordnar

2. Ansvarig chef
3. Förvaltningschef

1. Mars
2. Mars
3. Februari

Rutiner/dokument 
1. Genomgång av befintliga rutiner
2. Översyn behov av rutiner inom OSA

Ansvarig chef på respektive 
enhet samt förvaltningschef på 
central förvaltning. 

Vår och höst 
beroende på 
verksamhet. 

Utbildningar 
1. Brandutbildning för personal
2. Utbildning i D-HLR för personal
3. Utbildning – bemötande personer i svåra 

situationer. 

1. Ledningsgrupp
2. Ledningsgrupp
3. Ledningsgrupp

1. Vt-20
2. Vt-20
3. Ht-20

Personalberättelse
Sker i delårsrapporter tertialsvis samt för helår i 
verksamhetsberättelse. 

Chefer och 
controller i samverkan med 
HR-konsult. 

Tertialsvis till nämnd

Systematiskt arbetsmiljöarbete, mötesformer
1. VAG – Förvaltningsnivå

Protokoll presenteras på efterkommande 
nämnder. 

2. LAG – Enhetsnivå
3. Personalmöten
4. Medarbetarsamtal enligt kommunens 

riktlinjer

1. Förvaltningschef 
2. Ansvarig chef
3. Ansvarig chef
4. Ansvarig chef

VAG: 2 ggr/ termin
LAG: 2 ggr/ termin
Personalmöte: 
löpande

SAM - löpande aktiviteter
1. Arbetsmiljöpunkt på personalmöte
2. Skyddsronder
3. Digital skyddsrond
4. KIA, rapportering, åtgärder och uppföljning
5. Handlingsplaner, medarbetarenkät 2019, 

aktiviteter i Stratsys

1. Ansvarig chef
2. Ansvarig chef och 

skyddsombud 
3. Medarbetare och chef
4. Medarbetare och chef
5. Enhetschefer och 

förvaltningschef

1. löpande
2. 1 ggr/år
3. 1 gång/år
4. Vid incidenter
5. Klart i mars



SID 2/2

TFN: 

6. Presentation av VAG-möten inför nämnd
Aktiviteter – arbetsmiljömål

Arbetsmiljömålen inkluderas i enskilda samtal med 
alla medarbetare. 

Ansvarig chef Löpande

Följa upp tidplan och åtgärdsplan - dokumentera 
arbetsmiljöarbetet 2020

Förvaltningschef samordnar Inför varje 
tertialrapport

Ny tidplan 2021 med mål och handlingsplan ska 
vara klar februari 2021. 

Förvaltningschef samordnar Januari 2021
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