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Fråga angående Arbetsmiljöverkets nationella projektrapport 2013-2016 av 

landets skolor  
I dagarna presenterade Arbetsmiljöverket sin nationella projektrapport 2013-2016  av 

arbetsmiljön i landets skolor, vilket har visat att skolan är en sektor med många brister 

såväl organisatoriska som fysiska arbetsmiljön. Västerås stad har ingått i undersökning 

av arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av landets skolor 2013-2016.  

 

Vi moderater i Västerås är redan oroade utvecklingen som finns i förskolan mot större 

grupper och mindre personal. Även gruppstorlekar spelar roll för arbetsmiljön, när det 

gäller luftkvalitet i lokaler. 

 

Arbetsmiljöverket konstaterar i sin nya rapport: "att det inte är ovanligt att skolans loka-

ler har för hög personbelastning utifrån vad ventilationen klarar av. Följden av ”överbe-

folkade” klassrum blir dålig luft". Tillsynsmyndigheten har också sett brister när det gäl-

ler att vidta förebyggande åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare 

samt erbjudande av hörselundersökningar till särskilda grupper av arbetstagare, till ex-

empel idrotts-, musik- samt trä- och metall-slöjdslärare.  

 

Här finns också behov av förbättrad kommunikation, utbildning och information  

och säkerhetsrutiner vid en skarp hot eller våldsituation, även i frågor kring ansvar och 

finansiering av arbetsmiljöåtgärder kopplade till skolfastigheten.   

 

Skolan är landets största arbetsplats och både skolpersonal och eleverna från och med 

förskoleklass omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. De nya föreskrifterna om organisa-

torisk och social arbetsmiljö som trädd i kraft våren 2016 ger tydliga riktlinjer för vad 

arbetsgivaren ska göra för att undvika ohälsosam arbetsmiljö. 

Det finns ekonomiska vinningar att göra genom att förbättra arbetsmiljön på sko-

lan, minska på sjuklighet hos både barn och personal. Med ett väl uppbyggt och 

förankrat systematiskt arbetsmiljöarbete blir det lätt för de verksamma och an-

svariga för skolan att göra rätt över tid. 

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Grundskolenämndens ord-

förande: 
 

1. Hur bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet i Västerås skolor?   

2. Uppfyller Västerås skolor de krav som ställs från arbetsmiljöverket?  

3. Vilka åtgärder kommer att vidtas mot ohälsosamma risker i skolan ar-

betsmiljö?  
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