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Dnr BUN 2018/0989

Yttrande avseende revisionsrapport
"Granskning av arbetsmiljö i skolan"
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande avseende revisionsrapport ”Granskning av arbetsmiljö
i skolan”
2. beakta och följa upp de rekommendationer som lämnas i
revisionsrapporten till nämnden senast i juni 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut vid sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg i beslutspunkt 2 ”till nämnden
senast juni 2019”.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller liggande förslag med
Jeanette Qvists (S) tillägg och finner att det bifalles.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Varbergs kommuns revisorer har KPMG genomfört en
granskning av arbetsmiljön i grundskolan inom ramen för revisionsplanen
för 2018. Revisionsrapporten har överlämnats till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 22 januari 2019.
Av rapporten framgår bland annat att barn- och utbildningsnämnden i
huvudsak bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med lag och
andra styrdokument. KPMG lämnar också mot bakgrund av granskningen
följande rekommendationer:






Justerandes signatur

följa upp arbetsskade- och tillbudssystemets funktion och hur det
används
göra en uppföljning av elevernas upplevelse av vilket reellt
inflytande de har i arbetsmiljöarbetet
fortsätta uppföljningen av att det systematiska arbetsmiljöarbetet på
enhetsnivå bedrivs enligt fastställda rutiner i enlighet med gällande
styrdokument, analysera resultatet och vid behov vidta åtgärder
stärka fokus på åtgärder och uppföljning på övergripande nivå efter
till exempel skyddsronder (AFS 2001:1 § 10)

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-10
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Därutöver framhåller kommunens revisorer särskilt att nämnden följer upp
och vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra den psykosociala
arbetsmiljön samt att skolledarna får det stöd som krävs av huvudmannen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport: ”Granskning av arbetsmiljö i skolan”

Övervägande
Det är av avgörande betydelse för barn- och utbildningsnämndens
verksamhet och position som en attraktiv arbetsgivare att
arbetsmiljöarbetet genomförs enligt gällande lagar, föreskrifter och
styrdokument. Det är därför positivt att det i rapporten konstateras att
insatser som genomförts efter Arbetsmiljöverkets inspektion 2016 gett goda
resultat såväl för den faktiska arbetsmiljön som för processer och rutiner
som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Analysen av den nyligen
genomförda medarbetarundersökningen kommer att ge ytterligare
underlag för hur arbetet kan utvecklas och vilka insatser som bedöms som
särskilt viktiga. Barn- och med utbildningsnämnden fortsätter att utveckla
arbetsmiljöarbetet på alla nivåer där revisionsrapportens innehåll utgör ett
viktigt underlag. Vidare kommer barn- och utbildningsnämnden att beakta
de rekommendationer som lämnas i rapporten samt följa upp att insatserna
ger avsedd effekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs kommuns revisorer

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-11-27

1 (2)
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Karlsson,

Yttrande avseende revisionsrapport "Granskning
av arbetsmiljö i skolan"
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande avseende revisionsrapport ”Granskning av arbetsmiljö i
skolan”
2. beakta och följa upp de rekommendationer som lämnas i
revisionsrapporten

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Varbergs kommuns revisorer har KPMG genomfört en
granskning av arbetsmiljön i grundskolan inom ramen för revisionsplanen för
2018. Revisionsrapporten har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande senast 22 januari 2019.
Av rapporten framgår bland annat att barn- och utbildningsnämnden i
huvudsak bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med lag och
andra styrdokument. KPMG lämnar också mot bakgrund av granskningen
följande rekommendationer:






följa upp arbetsskade- och tillbudssystemets funktion och hur det
används
göra en uppföljning av elevernas upplevelse av vilket reellt inflytande
de har i arbetsmiljöarbetet
fortsätta uppföljningen av att det systematiska arbetsmiljöarbetet på
enhetsnivå bedrivs enligt fastställda rutiner i enlighet med gällande
styrdokument, analysera resultatet och vid behov vidta åtgärder
stärka fokus på åtgärder och uppföljning på övergripande nivå efter till
exempel skyddsronder (AFS 2001:1 § 10)

Därutöver framhåller kommunens revisorer särskilt att nämnden följer upp
och vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön
samt att skolledarna får det stöd som krävs av huvudmannen.
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Beslutsunderlag
Revisionsrapport: ”Granskning av arbetsmiljö i skolan”

Övervägande
Det är av avgörande betydelse för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
och position som en attraktiv arbetsgivare att arbetsmiljöarbetet genomförs
enligt gällande lagar, föreskrifter och styrdokument. Det är därför positivt att
det i rapporten konstateras att insatser som genomförts efter
Arbetsmiljöverkets inspektion 2016 gett goda resultat såväl för den faktiska
arbetsmiljön som för processer och rutiner som stödjer det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Analysen av den nyligen genomförda
medarbetarundersökningen kommer att ge ytterligare underlag för hur arbetet
kan utvecklas och vilka insatser som bedöms som särskilt viktiga. Barn- och
med utbildningsnämnden fortsätter att utveckla arbetsmiljöarbetet på alla
nivåer där revisionsrapportens innehåll utgör ett viktigt underlag. Vidare
kommer barn- och utbildningsnämnden att beakta de rekommendationer som
lämnas i rapporten samt följa upp att insatserna ger avsedd effekt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Susanna Hanson
Förvaltningschef
Protokollsutdrag
Varbergs kommuns revisorer

Lars Karlsson
Administrativ chef

