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Arbetsmiljöverket
112 79 STOCKHOLM

Yttrande till Arbetsmiljöverket angående skolinspektion i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har, som ett led i verkets nationella tillsyn av skolan, genomfört
skolinspektion i Lomma kommun. Inspektionen, som gjorts under mars månad
2014, har omfattat Alfredshällskolan (IRS 2014/5075), Bjärehovskolan (IRS
2014/5076), Alléskolan (IRS 2014/5077) samt Rutsborgskolan (IRS 2014/5079).
Arbetsmiljöverket har, efter inspektionen, inkommit med inspektionsmeddelande.
I meddelandet redovisas de brister som framkommit vid inspektionen samt de
krav verket ställer på Lomma kommun.
Arbetsmiljöverket önskar, senast 2014-06-01, information om vad Lomma kommun gjort med anledning av de brister och krav som framkommit. I svaret begär
Arbetsmiljöverket en beskrivning av hur Lomma kommun:
-

Har fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare.
Har uppfyllt kraven.
Hur skyddsombuden och övrig personal har var delaktiga vid genomförandet av åtgärderna.

Arbetsmiljöverket har valt att dela upp de brister och krav som lyfts fram under
fyra rubriker:
-

Uppgiftsfördelning
Kunskaper
Buller
Lärararbetsplatser

Yttrande
De åtgärder som vidtas och planeras vidtas med anledning av Arbetsmiljöverkets
inspektion, omfattar samtliga skolor i Lomma kommun. Detta innebär att de brister som Arbetsmiljöverket noterat, i de skolor som omfattas av inspektionen, nyttjas som utgångspunkt i utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela
skolorganisationen, i Lomma kommun.
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Nedan redovisas hur förvaltningen arbetat med att föra ut information till berörda
medarbetare, hur kraven har uppfyllts och hur skyddsombud och övrig personal
varit delaktiga i genomförandet av åtgärderna.
Information
Innehållet i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har delgivits berörda
medarbetare, vid olika informationstillfällen.
Samtliga områdeschefer/rektorer i Lomma kommun har fått information om de
krav som verket ställer. På så vis kommer aktuella krav även att redovisas för de
verksamheter som inte omfattats av inspektionen. Samtliga verksamheter kommer
också att omfattas av de åtgärder som Lomma kommun vidtar.
Respektive områdeschef/rektor informerar skyddsombuden och övrig personal om
inspektionens resultat.
Resultatet av inspektionen delges i skolområdenas samverkansgrupper och i förvaltningens samverkansgrupp.
Uppfyllelse av krav
Yttrande över de brister som noterats jämte de krav som ställs redovisas i bilaga
(Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014).
Delaktighet
Delaktighet vid genomförandet av åtgärderna har i huvudsak bestått i samverkan
inom kommunens samverkanssystem, där respektive skolområde, i sina respektive
samverkansgrupper, diskuterat resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektion. Samverkansgruppernas arbete har dokumenterats och översänts till förvaltningens
samverkansgrupp, där förvaltningsövergripande diskussion om utvecklingen av
verksamhetens arbetsmiljöarbete har skett.
Sammanfattning
Förvaltningen har initierat en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete för samtliga
verksamheter inom sina ansvarsområden. Arbetet med de brister som Arbetsmiljöverket påtalat och de krav som ställts kommer att fogas samman i och bli en del
av detta systematiska arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelning har tydliggjorts, utbildningsinsatser planeras för skyddsombud och berörda medarbetare, samarbete
med företagshälsovården finns avseende ljus- och bullermätning och ergonomisk
utredning av lärararbetsplatser.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Robert Wenglén
Ordförande

Eva Albihn
Förvaltningschef

Bilaga
Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014
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