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Yttrande över föreläggande enligt 7 kap. 7§ arbetsmiljölagen
Bakgrund
Arbetsmiljöverket meddelar i skrivelse, daterad 2014-03-04, föreläggande vid vite av 100 000
kronor att senast ha vidtagit åtgärder enligt nedan:
1. Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt i vilken ordning lärarna på samtliga skolor ska
prioritera sina arbetsuppgifter när arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det
likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.
2. Ni ska se till att berörda arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka vid
genomförandet av kravpunkt 1.
Yttrande
Lomma kommun har tidigare i en handlingsplan, redovisat en mall för rektor att använda i
dialogen om arbetsbelastning, arbetsuppgifter och prioritering av dessa med varje enskild
lärare. Resultatet av varje samtal är nu sammanställt så att varje rektor har en dokumentation
som innehåller en kartläggning och en prioriteringsordning på respektive skola.
För varje rektorsområde finns därmed en skriftlig dokumentation som visar i vilken ordning
som lärare ska prioritera uppdrag inom ramen för sin arbetstid. Samtliga rektorer har under
framtagandet av prioriteringsordning haft en dialog med samtliga lärare. Fackliga
företrädare/skyddsombud har varit delaktiga i arbetet. Varje prioriteringsordning har
fastställts efter att förslaget har behandlats vid den lokala samverkansgruppen.
Dokumentation från resp. rektorsområde jämte protokoll från områdets samverkansgrupp
biläggs.
Det har under arbetets gång framkommit att det vid några skolor finns några lärare som haft
hög arbetsbelastning. Av dessa har några fått direkt stöd i prioritering och/eller strukturering
av arbetet medan några få avböjt stöd. Detta belyses i dokumentationen från rektor.
/matfyh

U:\Nämnderna\BUN\Arbetsutskott\2014\2014-05-27\Bilaga § 39.doc

Postadress

Besöksadress,
Kommunhuset

Telefon, växel

Telefax, växel

Internet

Kommunhuset
234 81 LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00

040-641 13 90

http://www.lomma.se

Sidan 2 av 2

Förslaget till prioriteringsordning för respektive område har behandlats i den partsammansatta
grupp som har i uppdrag att arbeta med frågan om lärares arbetsbelastning. I denna grupp
ingår huvudskyddsombud för såväl Lärarnas riksförbund som Lärarförbundet.
Vid gruppens sista sammanträde inför framtagande av yttrande till arbetsmiljöverket, 201405-26 redovisades resultatet av varje rektors genomgång och prioritering jämte samtliga
samverkansprotokoll. Lärarnas riksförbund hade vid mötet inga erinringar och konstaterade
att de samtal som genomförts och de prioriteringsdiskussioner som genomförts gett resultat.
Parterna är också överens om att berörda fackliga organisationer och arbetsgivare fortsätter att
följa upp lärares arbetssituation. Gruppen kommer också att följa upp att tidigare upprättad
handlingsplan och de prioriteringslistor som nu utarbetats följs. Uppföljningen kommer att
ske i dialog med de lokala samverkansgrupperna.
Med hänvisning till ovanstående jämte bilagda redovisningar och protokoll från de lokala
samverkansgrupperna begär barn och utbildningsnämnden upphävande av vitesföreläggande.
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Robert Wenglén
Ordförande
Eva Albihn
Förvaltningschef
Undertecknade huvudskyddsombud har tagit del av ovanstående jämte bilagor från lokala
samverkansgrupper
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Bilaga
Område Alfredshäll
Område Allé
Område Bjärehov
Område Borgeby
Område Fladäng
Område Löddesnäs
Område Karstorp
Område Piläng

/matfyh

U:\Nämnderna\BUN\Arbetsutskott\2014\2014-05-27\Bilaga § 39.doc

