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Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 
6 a § arbetsmiljölagen 
 
Ert org.nr 212000-0142 
Arbetsställe Stockholms grund- och gymnasieskolor, 

Utbildningsförvaltningen 
Besöksadress Hantverkargatan 2F, Stockholm 
 

Beslut 

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 2 000 000 kronor att senast den 15 
augusti 2013 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Se 7 
kap. 7 § arbetsmiljölagen. 
 
1. Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare 
vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för 
respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se till att det skriftligen blir 
klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när 
den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså 
tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.  
 
Se 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Se också 7 § Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
2. Ni ska undersöka omfattningen av de arbetsuppgifter som i dag åligger 
lärare att utföra och bedöma riskerna för att de kan drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet till följd av hög arbetsbelastning. Därvid ska omfattningen av 
de administrativa arbetsuppgifterna särskilt beaktas. Av riskbedömningen, som 
ska dokumenteras skriftligt, ska det framgå vilka riskerna är och om de är 
allvarliga eller inte.  
 
Ni ska därefter, utifrån resultatet av undersökningen och riskbedömningen, 
ange vilka arbetsuppgifter som kan tas bort från eller förenklas för lärarna.  
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Resultatet av undersökningen och riskbedömningen samt vilka arbetsuppgifter 
som ni kommer att ta bort från eller förenkla för lärarna, ska skriftligen 
redovisas till Arbetsmiljöverket. 
 
Se 8 och 10 §§ AFS 2001:1 samt 7 kap 3 § arbetsmiljölagen. 
 
3. Ni ska se till att berörda arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att 
medverka vid genomförandet av kravpunkterna 1 och 2.  
 
Se 4 § AFS 2001:1. 
 
Arbetsmiljöverket beslutar vidare att detta föreläggande ska gälla omedelbart. 
Detta innebär att föreläggandet gäller även om det överklagas.    
 
Se 9 kap. 5 § arbetsmiljölagen. 
 

Viktigt 

Om ni bryter mot föreläggandet kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter 
ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet. 
 
Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att uppfylla våra krav har ni ändå kvar 
det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller 
oavsett om Arbetsmiljöverket har fattat beslut mot er eller inte.  
 

Skäl för beslutet 

Skyddsombudet Ragnar Sjölander begärde i en skrivelse den 15 oktober 2012 att 
Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § 
arbetsmiljölagen mot er gällande åtgärder för att minska arbetsbelastningen för 
samtliga grund- och gymnasielärare inom Stockholms kommun, 
Utbildningsförvaltningen. 
 
Som stöd åberopades att skyddsombudet hade vänt sig till er enligt 6 kap. 6 a § 
arbetsmiljölagen med begäran enligt ovan. Skyddsombudet angav att ni inte 
företagit tillräckliga åtgärder. 
 
Skyddsombudet har därefter, den 28 november 2012, inkommit till 
Arbetsmiljöverket med en kompletterande skrivelse där skyddsombudet begär 
att ”arbetsgivaren tar ett centralt ansvar för lärarnas arbetsbelastning genom att 
definiera och tydliggöra de arbetsuppgifter (undervisning, 
undervisningsrelaterade arbetsuppgifter och övriga uppgifter som ligger i 
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lärares uppdrag) så att de ryms inom den reglerade arbetstiden.” Denna 
skrivelse skickades även till er för kännedom. 
 
På grund av skyddsombudets framställning genomförde Arbetsmiljöverket en 
inspektion i sammanträdesform den 18 januari 2013. Vid denna inspektion 
framkom bl.a. följande. 
 
A. Från skyddsombudet, sammanfattningsvis 
Resultaten av genomförda medarbetarenkäter visar att lärarnas upplevelse av 
arbetsbelastningen är att denna, från en redan upplevd hög nivå 2008, ökat 
under åren 2009 – 2011.   
Nya arbetsuppgifter har ålagts lärarna av Utbildningsförvaltningen, bl.a. 
införandet av Stockholmsprovet i matematik (som genomförts och rättats av 
lärarna) och genomförande av lokal pedagogisk planering (LPP).  
Därtill har de redan befintliga administrativa uppgifterna för lärarna ökat i 
omfattning, bl.a. när det gäller pedagogiska utredningar, upprättande av 
individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. För det sistnämnda har 
bland annat blankettmallen ökat från 3 sidor till 10 sidor det senaste året. Därtill 
har tiden för olika möten där lärarna deltar ökat.   
 
B. Från arbetsgivaren, sammanfattningsvis 
Medarbetarenkäten gäller för hela Stockholms kommun, och ska genomföras 
var 18:e månad. Utifrån resultatet av nämnda enkät ska handlingsplaner 
upprättas på varje skola och varje rektor ska rapportera dessa till respektive 
grundskolechef. Grundskoledirektören ska kontrollera att grundskolecheferna 
följer upp handlingsplanerna. Förvaltningsledningen följer upp varje skola när 
det gäller NMI (Nöjd-Medarbetar-Index), myndighetsanmärkningar, 
sjukfrånvaro, lärarbehörighet och övertidsuttag.   
 
Utbildningsförvaltningen har konstaterat att särskilt kvinnliga lärare på 
högstadiet har hög arbetsbelastning. Däremot är sjukfrånvaron för lärarna låg. 
I budgeten för år 2013 ingår att förvaltningen ska se över lärarnas 
arbetsbelastning, bl.a. när det gäller omfattningen av krav på skriftlig 
dokumentation. 
En partsgemensam definition av vad läraruppdraget är, finns upprättad sedan 
2010, det s.k. Läraruppdraget.  
 
Övrigt 
Vid inspektionen gavs ni möjlighet att muntligt yttra er över skyddsombudets 
kompletterande skrivelse i ärendet. Ni framförde dock inget yttrande. 
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Arbetsmiljöverket gör följande bedömning. 
Arbetsmiljöverket konstaterar att lärarna generellt upplever att de har hög 
arbetsbelastning vilket framkommit i de ovan nämnda medarbetarenkäterna. 
Utöver den redan höga arbetsbelastningen har nya arbetsuppgifter ålagts 
lärarna av Utbildningsförvaltningen, även sådana som inte direkt är 
lagstadgade i skollagstiftningen. Exempel på detta är det s.k. Stockholmsprovet 
i matematik (som heller inte föregicks av någon riskbedömning) och införandet 
av LPP.  
 
Arbetsmiljöverket kan även konstatera att det inte är tydligt angivet vilka 
arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för den reglerade 
arbetstiden. I det ovan nämnda dokumentet ”Läraruppdraget” anges inte detta 
specifikt. Någon sådan precisering framkom inte heller vid inspektionen.  
 
Arbetsgivaren är skyldig att agera för att förebygga att arbetstagarna kan 
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet till följd av hög 
arbetsbelastning, t.ex. genom att upprepat åläggas nya arbetsuppgifter av såväl 
administrativ som pedagogisk art. Detta följer av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen där 
det står att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.    
 
Mot denna bakgrund och utifrån vad som framkommit vid inspektionen 
bedömer Arbetsmiljöverket att det finns risk för att arbetstagarna kan drabbas 
av ohälsa i arbetet om inte ovanstående brister undanröjs. 
 
Arbetsmiljöverket bedömer att bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla 
skyddsombudets framställning. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan 
bestämmas till skäligt belopp enligt ovan. 
 
Arbetsmiljöverket bedömer även att risken för ohälsa under nuvarande 
arbetsförhållanden är så hög att det finns skäl att meddela ett omedelbart 
förordnande enligt 9 kap. 5 § arbetsmiljölagen. 

 

Begäran om svar 

När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela Arbetsmiljöverket. Se 7 kap. 3 § 
arbetsmiljölagen. Vår beteckning på ärendet bör anges på meddelandet. 
 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till Förvaltnings-
rätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1). 
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Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den 
dag, då den som överklagar fick del av beslutet. 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefon-
nummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast om 
rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället anges 
organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer, postadress 
och namn och telefonnummer till en kontaktperson på företaget. Det ska 
framgå av överklagandet var den klagande kan nås för delgivning. Om 
någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till förvaltningsrätten, 

2. vilket beslut som överklagas med uppgift om Arbetsmiljöverkets 
ärendenummer samt dagen för beslutet, 

3. vilken ändring i beslutet som begärs och 

4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med 
varje särskilt bevis. 

 
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om 
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer. 
 

De som har deltagit i beslutet 

Ärendet har avgjorts av biträdande tillsynsdirektör Fredrika Brickman efter 
föredragning av jurist Lennart Adèrn. 
 
 
 
Fredrika Brickman                                                                
 Lennart Adèrn 

 
 
Kopia skickad till: 
Skyddsombud Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbund, Högbergsgatan 20,  
116 20 Stockholm 
Avdelningschef Boel Callermo, Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm  
 
 
 


