
 

 

 

Granskning av  
Arbetsmiljö inom grundskolan 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna genomfört en granskning av ar-
betsmiljön inom grundskolan.  

Vår sammanfattande bedömning är att barn- 
och utbildningsnämnden delvis har en till-
fredsställande styrning och uppföljning av 
rektorer, lärares och elevers arbetsmiljö och 
arbetssituation. 

Arbetsmiljöarbetet för arbetstagare be-
drivs enligt lag 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter gör i en-
lighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämn-
den styr arbetsmiljöarbetet genom rutiner 
och digitala verksamhetssystem. Gransk-
ningen visar på att det i alla samverkans-
grupper inte tydligt framgår vilken roll som 
arbetsmiljöfrågan ska ha i samverkan. 

Arbetet med elevskyddsombud brister 
Eleverna har inte involverats i det formella 
arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmil-
jölagen. Nämnden har inte uppfyllt arbets-
miljölagens krav på att elevskyddsombud får 
den utbildning som krävs för uppdraget. 

Stödresurser till rektor inte tillräckliga 
Barn- och utbildningsnämnden behöver sä-
kerställa att rektor har tillgång till adekvata 
stödresurser gällande exempelvis lokaler och 
arbetsmiljö för att rektorerna ska kunna foku-
sera på uppdraget att leda det pedagogiska 
arbetet och verka för utbildningens utveckl-
ing.  

Lärarna behöver fokusera på sitt hu-
vuduppdrag 
Granskningen visar på att arbetet med att 
stärka lärares förutsättningar att fokusera på 
sitt huvuduppdrag behöver stärkas. Åtgärder 
behöver vidtas för att både rektorer och lära-
res uppdrag ska rymmas inom arbetstiden. 
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Brister åtgärdas inte alltid 
Den fysiska arbetsmiljön följs upp men beslut 
om åtgärder effektueras inte alltid. Den bris-
tande samverkan mellan grundskolans verk-
samhet och tekniska förvaltningen får konse-
kvenser som försvårar rektors förutsättningar 
att vidta åtgärder inom ramen för sitt arbets-
miljöansvar. 

Information och kompetens 
Den som har ansvar för arbetsmiljöuppgif-
terna måste ha tillräcklig kompetens. Det be-
höver finnas rutiner för att säkerställa att alla 
som vistas i lokalerna ska få information om 
skydds- och säkerhetsåtgärder. 

Elevers arbetssituation följs inte upp  
Elevers arbetssituation följs till viss del upp. 
Trygghet, studiero och trivsel samt mående 
följs upp i elevhälsoenkäter. Däremot görs 
ingen uppföljning på huvudmannanivå av ex-
empelvis arbetsbelastning och stress, som re-
lateras till betyg och andra mått för elevernas 
måluppfyllelse. 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00007-2022 
Rapporten kan även hämtas på: Kommunrevisionens hem-
sida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor 
063-14 39 48 

 
Rapportsammandrag 
från kommunens revisorer 

Diarienummer:  
Rev/00007-2022 

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/revisionen.html
https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/revisionen.html

