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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

 

Datum: 2021-02-10 

Diarienummer: KFN15 2021/0032 

Till: Kultur- och fritidsnämnden  

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 

Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanfattning 

Österåkers Kommunfullmäktige har 2015-03-16 § 2:33 beslutat att inom ramen 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) avseende fördelning och 

returnering av arbetsmiljöansvaret dels ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med 

fördelning av arbetsmiljöuppgift samt ersätta SAM 1:4 Arbetstagarens 

arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, (KF § 2:33).  

I föreliggande ärende föreslås att Kultur- och fritidsnämnden, mot bakgrund av 

ovan nämnda beslut av Kommunfullmäktige, fatta beslut enligt beslutsförslag.  

 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen som får ansvar att 

vidarefördela arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområden 

avseende fördelning, returnering av arbetsmiljöansvaret samt arbetstagares 

ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet.  

Bakgrund 

 

Österåkers Kommunfullmäktige har 2015-03-16 § 2:33 beslutat att inom ramen 

för kommunens systematiska arbetsmiljöarbete avseende fördelning och 

returnering av arbetsmiljöansvaret dels att at ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev 

med fördelning av arbetsmiljöuppgifter, ersätta SAM 1:3 Returneringsbrev med 

Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt ersätta SAM 1:4 

Arbetstagarens arbetsmiljöansvar med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, (KF 

2:33).  
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Respektive nämnd har, med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut, 

ansvaret för att fördela arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör och 

förvaltningschefer i Österåkers kommun. Förvaltningens slutsatser 

Enligt de grundläggande bestämmelserna i arbetsmiljölagen (AML) ska 

arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Därvid ska arbetsgivaren 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 

till att arbetsmiljön i verksamheten uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav.  

Mot bakgrund av arbetsmiljölagstiftningens krav samt med hänvisning till 

Österåkers Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-16 § 2:33 tillstyrker 

förvaltningen förslaget.  

Tidigare beredning 

 

Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 2:33 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15  

Bilagor 

1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter dnr KS 2015/0024-10 

2. Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift 

 

 

   

Katarina Freme    

Förvaltningschef Kultur- och fritid   
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