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Förslag till fördelning av tillkommande generellt
statsbidrag 2020 - välfärdsmiljarder
Sammanfattning
Av de av staten aviserade nya välfärdsmiljarderna om totalt 7,5
miljarder till kommuner och regioner beräknas Lund erhålla 63
miljoner kronor redan under 2020. I och med förstärkningen föreslår
Lundakvintetten följande fördelning 2020:





Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
Socialnämnden: +14,0 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Totalt: 63 miljoner kronor
Förstärkt budget för ovan nämnder om totalt 63 miljoner kronor ska
hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.
Budgetförstärkningen finansieras fullt ut genom högre generellt
statsbidrag till Lunds kommun 2020 om 63 miljoner kronor jämfört
med beslutad budget.
Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas inte utan är
fortfarande +141,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 dnr KS
2020/0192
Lundakvintettens förslag på fördelning av välfärdsmiljarderna.

Barnets bästa
Då ärendet avser en förstärkt finansiering av 2020-års verksamhet
genom välfärdspengar från staten kan barnen för de nämnder som
bedriver kommunal verksamhet med barnfokus påverkas.

Ärendet
Den 20 januari 2020 presenterade regeringen och
samarbetspartierna ett förslag om tillskott till kommuner och
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regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för 2020
som presenteras i sin helhet 15 april 2020.
Förslaget innebär att 5 miljarder kronor tillskjuts sektorn redan
under 2020. 3,5 miljarder kronor av dessa avser kommuner och
resterande 1,5 miljarder kronor avser regioner. Tillskottet är av
permanent karaktär, det vill säga en bestående nivåhöjning även för
kommande år.
Enligt besked och beräkning från Sveriges kommuner och regioner
(SKR) kommer tillskottet om 3,5 miljarder kronor till kommunerna
att fördelas som ett generellt statsbidrag vilket innebär en fördelning
utifrån invånarantal. Belopp om 339 kronor per invånare utifrån
befolkningen den 1 november 2019 kommer då varje kommun
tillhanda. För Lund innebär det ett tillskott 2020 om cirka 42
miljoner kronor.
Efter regeringens besked har den samlade oppositionen på riksnivå
föreslagit ytterligare tillskott till kommuner och regioner om 2,5
miljarder kronor utöver regeringens förslag under 2020. Då
oppositionspartierna tillsammans har majoritet i riksdagen
förväntas kommuner och regioner få ett tillskott under 2020 om
totalt 7,5 miljarder kronor. Oppositionen finansierar sitt förslag med
att säga nej till regeringens och samarbetspartiernas förslag om
utvecklingstid och ingångsavdrag samt att halvera det riktade
statsbidraget till lärarassistenter.
SKR har beräknat att det tillkommande tillskottet om 2,5 miljarder
kronor motsvarar 169 kronor per invånare utifrån befolkningen den
1 november 2019. Totalt innebär det högre generella statsbidrag
redan för 2020 om 508 kronor per invånare eller 63 miljoner kronor
för Lunds kommun. Enligt bedömning mister dock
skolverksamheterna inom Lunds kommun halva riktat statsbidrag
för lärarassistenter vilket innebär en minskning med ca 5,7 miljoner
kronor. Resterande 57,3 miljoner kronor kan därmed tillskjutas
Lunds kommuns verksamheter som en finansierad
budgetförstärkning 2020.
Lundakvintetten föreslår därmed följande förändringar av 2020-års
budget som till fullo finansieras av välfärdspengarna 2020:





Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
Socialnämnden: +14,0 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Summa: +63 miljoner kronor
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Ekonomiska konsekvenser
Det budgeterade resultatet för 2020 påverkas inte utan förstärkta
budgetramar till berörda nämnder finansieras fullt ut av statliga
välfärdsmiljarder 2020. Därmed kvarstår det budgeterade resultatet
för Lunds kommun 2020 till +141,5 miljoner kronor.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att
att

förstärka barn- och skolnämndens budget med 22,7 miljoner
kronor för budgetåret 2020,
förstärka utbildningsnämndens budget med 7,9 miljoner
kronor för budgetåret 2020,
förstärka socialnämndens budget med 14,0 miljoner kronor för
budgetåret 2020,
förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med 18,4
miljoner kronor för budgetåret 2020,
finansiering sker genom aviserade 7,5 välfärdsmiljarder 2020
där Lund förväntas erhålla 63 miljoner kronor i högre generellt
statsbidrag.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelning
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Lundakvintettens förslag på fördelning av
välfärdsmiljarderna

Barn- och skolnämnden: 22,711 miljoner kronor (36,05%)
Utbildningsnämnden: 7,86 miljoner kronor (12,48%)
Socialnämnden: 13,986 miljoner kronor (22,20%)
Vård- och omsorgsnämnden: 18,442 miljoner kronor (29,27%)
Summa: 63 miljoner kronor

2020-02-13

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Kommunalråd

Fredrik Ljunghill (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)
Partiföreträdare

Börje Hed (FNL)
Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-04-01

§ 107
Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet år 2019 och handlingsplan för år
2020
Dnr KS 2019/0896

Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) samt Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som besvaras på arbetsplatsnivå. Enkäten
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och en till två
medarbetare.
Svarsfrekvensen 2019 har ökat något jämfört med föregående år.
Resultatet visar att mycket fungerar i arbetsmiljöarbetet men också
att det finns ett fortsatt behov av att säkerställa att:
- alla medarbetare känner till hur arbetsskador och tillbud
rapporteras,
- arbetsmiljöpolicy och mål är välkända.
Därutöver konstateras att det på många arbetsplatser saknas
skyddsombud.
Utifrån det kommungemensamma resultatet och för att fortsätta
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet föreslår
kommunkontoret följande handlingsplan för 2020-års
arbetsmiljöarbete:




Uppföljning av förvaltningarnas implementering av
kommunens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål 
Fortsatt utveckling av arbetsskaderegistret LISA
Framtagande av kommungemensam arbetsmiljöutbildning
för medarbetare

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS arbetsgivarutskott 2020-03-10 § 11 Uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2019 och handlingsplan
för år 2020
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-27
Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2019 års resultat

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-04-01
Sammanställning av kommungemensamt resultat jämförelse
2018/2019

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsgivarutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
år 2019 och
att uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i
handlingsplanen för 2020-års arbetsmiljöarbete.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, HR-avdelningen

Justerare
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-04-01 klockan 13.00–15.58

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Liv Severinsson (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Maria Brolin Glennow (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S), ej § 126
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 114 - 137
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 114 - 140
Vesna Casitovski, kanslichef, §§ 101 - 130
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Martin Bater, IT-strateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Helena Falk (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Paragrafer

§ 101–140

Plats och tid för justering

Sessionssalen, stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, måndagen den 6
april 2020 kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Paragrafer

§ 101–140

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-29

Kommunkontoret
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Nina Månsson

Kommunstyrelsen

046-3595360
nina.mansson@lund.se

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 2019 och
handlingsplan för 2020
Sammanfattning
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) samt Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som besvaras på arbetsplatsnivå. Enkäten
besvaras gemensamt av ansvarig chef, skyddsombud och
en till två medarbetare.
Svarsfrekvensen 2019 har ökat något jämfört med föregående år.
Resultatet visar att mycket fungerar i arbetsmiljöarbetet men också
att det finns ett fortsatt behov av att säkerställa att:
- alla medarbetare känner till hur arbetsskador och tillbud
rapporteras,
- arbetsmiljöpolicy och mål är välkända.
Därutöver konstateras att det på många arbetsplatser saknas
skyddsombud.
Utifrån det kommungemensamma resultatet och för att fortsätta
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet föreslår
kommunkontoret följande handlingsplan för 2020-års
arbetsmiljöarbete:




Uppföljning av förvaltningarnas implementering av
kommunens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål
Fortsatt utveckling av arbetsskaderegistret LISA
Framtagande av kommungemensam arbetsmiljöutbildning
för medarbetare

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2020-01-17
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Sammanställning av nämndernas handlingsplaner för förbättrat
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån 2019 års resultat
Sammanställning av kommungemensamt resultat jämförelse
2018/2019

Barnets bästa
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att alla ska må bra,
trivas, utvecklas och utföra ett gott arbete. Beslutet om åtgärder för
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lunds kommun
kan således indirekt påverka barn inom framförallt förskola och
skola.

Ärendet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun utgår från
de kommungemensamma styrdokumenten arbetsgivarpolicy,
arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål. Även lagar och föreskrifter
inom arbetsmiljöområdet styr det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet en gång per år. Uppföljningen som är en intern
kontroll ska dokumenteras skriftligt.
Syftet med SAM-uppföljningen är att göra en översyn av
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att Lunds kommun lever upp
till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att
arbetsmiljöarbetet har fungerat bra. Om det inte fungerat bra ska det
förbättras.
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Utifrån beslutad och
samverkad rutin används en kommungemensam enkät för
uppföljningen. Enkäten besvaras av ansvarig chef, skyddsombud
samt en till två medarbetare på samtliga arbetsplatser i kommunen.
Enkäten innehåller 30 frågor (33 frågor för skolförvaltningarna) med
direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbetet och 2015:4 Organisatorisk och
social arbetsmiljö.
Förvaltningarna har sammanställt de egna arbetsplatsernas
enkätsvar och arbetat fram ettåriga handlingsplaner i syfte att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanerna
har behandlats i respektive förvaltnings samverkansgrupp och

Tjänsteskrivelse
2020-01-17

3 (5)
Diarienummer

KS 2019/0896
nämnd. Utifrån det kommungemensamma resultatet har en
kommungemensam handlingsplan tagits fram för 2020.

Genomförda kommungemensamma åtgärder efter 2018 års
uppföljning
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds
kommun för 2018 resulterade i följande kommungemensamma
åtgärder.

1. Fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av
föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)

Under 2019 har metodstöd för kränkande särbehandling och
trakasserier på arbetsplatsen vidareutvecklats och kommunicerats.
Metodstödet finns på kommunens intranät, Inloggad.

2. Fortsatt arbete med den kommunövergripande
arbetsmiljöpolicyn
Under 2019 har kommunikationsstöd tagits fram för kommunens
arbetsmiljöpolicy. Detta har kommunicerats och finns på
kommunens intranät, Inloggad.

3. Fortsatt arbete med implementering av de
kommunövergripande arbetsmiljömålen
Arbetet med att implementera de kommunövergripande
arbetsmiljömålen har fortsatt. Kommunikationsstöd har tagits fram
för att underlätta arbetet. Detta har kommunicerats och finns på
kommunens intranät, Inloggad.
Resultatet av uppföljning 2019
Totalt 456 svar har inkommit för SAM-uppföljningen 2019, vilket
motsvarar 94 procent av kommunens arbetsplatser. Motsvarande
siffra för 2018 var 93 procent av arbetsplatserna. Resultatet går till
största delen att jämföra med föregående års uppföljning.
Undantagen är barn- och skolnämnden, som har ny
organisationsform 2018 samt att tekniska nämnden 2018 valt att
besvara enkäten på avdelningsnivå.
En fråga ”Alla medarbetare har kännedom om att arbetsskador och
tillbud ska rapporteras i LISA.” har lagts till 2019 och några
frågeställningar har fått en förtydligande text. Frågan om
kommunens arbetsmiljömål har 2019 ändrats till ”Kommunens
arbetsmiljömål är kända på arbetsplatsen”.
Uppföljningen 2019 visar att mycket av det systematiska
arbetsmiljöarbetet liksom 2018 fungerar bra. Arbetet är en naturlig
del i den dagliga verksamheten, dokumenterade och fungerande
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rutiner finns liksom skriftliga uppgiftsfördelningar. Medarbetare och
skyddsombud har möjlighet att vara delaktiga i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Majoriteten av medarbetarna har god kännedom kring risker i
arbetet. Riskbedömningar genomförs och dokumenteras. Orsakerna
till arbetsskador och tillbud utreds och företagshälsovården används
av majoriteten i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Förbättringsområden i det systematiska arbetsmiljöarbetet är
liksom tidigare år att det finns brister hos medarbetarna om hur
tillbud och arbetsskador rapporteras i arbetsskaderegistret LISA.
Majoriteten av arbetsplatserna har dock rapporterat att
medarbetarna har kännedom om att arbetsskador och tillbud ska
rapporteras i .
Uppföljningen visar att många arbetsplatser fortfarande saknar
kännedom om kommunens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål och
att implementeringen av dessa behöver fortsätta. Enligt
uppföljningen saknas det även 2019 skyddsombud på ungefär en
fjärdedel av kommunens arbetsplatser.
I förslag till handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2020 föreslås
därför fortsatt fokus på aktiviteter som bidrar till att rapportering av
tillbud och arbetsskador och kännedom om arbetsmiljöpolicy med
tillhörande mål ökar.

Handlingsplan för 2020-års arbetsmiljöarbete
Åtgärd

Ansvarig

Klart när

Uppföljning/
kontroll

Uppföljning av
förvaltningarnas
implementering av
kommunens
arbetsmiljöpolicy och
arbetsmiljömål

HR direktör

December
2020

SAM-enkät
2020

Fortsatt utveckling av HR direktör
arbetsskaderegistret
LISA

December
2020

SAM-enkät
2020

Framtagande av
HR direktör
kommungemensam
arbetsmiljöutbildning
för medarbetare

December
2020

SAM-enkät
2020
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för år 2019 samt
uppdra åt kommunkontoret att genomföra åtgärder i
handlingsplanen för 2020-års arbetsmiljöarbete.

Kommunkontoret
Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Akten
Kommunkontoret HR-avdelningen

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Jämförelse mellan år – Totalt i kommunen
Fråga
1. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet är
en naturlig del i den
dagliga verksamheten.

2. Medarbetare och
skyddsombud har
möjlighet att delta i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

3. Kommunens
arbetsmiljöpolicy är
känd på arbetsplatsen.

4. Kommunens
arbetsmiljömål är
kända på
arbetsplatsen.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
5a. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att säkerställa
samverkan.

5b. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet.

5c. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att säkerställa att
chefer och
medarbetare har
tillräckliga kunskaper
och tillräcklig
kompetens.

5d. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att undersöka
arbetsmiljön.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
5e. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att göra
riskbedömningar.

5f. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att ta fram
handlingsplaner och
genomföra åtgärder.

5g. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att rapportera och
utreda tillbud och
arbetsskador.

5h. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
kränkande
särbehandling och
trakasserier.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
5i. Det finns
dokumenterade och
fungerande rutiner för
att göra årlig
uppföljning av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

6. Det finns en skriftlig
uppgiftsfördelning för
dem som tilldelats
arbetsmiljöuppgifter.

7. Det finns tillräcklig
kompetens för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.

8. Det finns tillräckliga
resurser* för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.
*Exempel på resurser är tid,
utrustning, lokaler och
ekonomiska medel.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
9. Det finns tillräckliga
befogenheter* för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.
*Rätt att fatta beslut och
vidta åtgärder.

10. Chefen har deltagit
i arbetsmiljöutbildning*
under de senaste fem
åren.
*Avser Lunds kommuns
grundläggande
arbetsmiljöutbildning, eller
motsvarande i annan
kommun/organisation

11. Det finns lokalt
skyddsombud på
arbetsplatsen.

12. Lokalt
skyddsombud har
deltagit i
arbetsmiljöutbildning
under de senaste fem
åren.
*Avser Lunds kommuns
grundläggande
arbetsmiljöutbildning, eller
motsvarande i annan
kommun/organisation.
Svara Nej om arbetsplatsen
saknar lokalt skyddsombud.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
13. Alla medarbetare
har kännedom kring
risker i arbetet.

14. Riskbedömningar
genomförs
regelbundet och vid
behov.

15. Riskbedömningar
genomförs vid
förändringar* i
verksamheten.
*Exempel på förändringar
kan vara nya arbetstider och
arbetsmetoder,
personalförändringar, ny-och
omorganisation, nya
maskiner.
Det handlar om ändringar
som inte utgör en del av den
dagliga verksamheten.

16.
Riskbedömningarna
dokumenteras.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga

Svar 2018

17. Aktuell
handlingsplan för
åtgärder finns och
åtgärder följs upp.

18. Alla medarbetare Fråga 18 är ny och fanns inte med i enkäten för
har kännedom om att 2018.
arbetsskador och
tillbud ska rapporteras
i LISA.

19. Alla medarbetare
har kännedom om hur
arbetsskador
rapporteras i LISA.

20. Alla medarbetare
har kännedom om hur
tillbud rapporteras i
LISA.

Svar 2019

Fråga
21. Orsakerna till
arbetsskador och
tillbud utreds och
åtgärdas.

22.
Företagshälsovården
eller motsvarande
sakkunnig används
när hjälp behövs i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

23. Det finns
elevskyddsombud på
arbetsplatsen.
OBS! Gäller endast skolår 7
och uppåt.

24. Elevskyddsombud
har möjlighet att
medverka i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
OBS! Gäller endast skolår 7
och uppåt.

Svar 2018

Svar 2019

Fråga
25. Elevskyddsombud
har tillräcklig
kompetens för att
genomföra
arbetsmiljöuppgifterna.
OBS! Gäller endast skolår 7
och uppåt.

Svar 2018

Svar 2019

