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Ansvar och arbetsfördelning kring 
hantering av kemikalier i skolan 
- aktuellt under Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj 

Vad gäller landets utbildningsverksamheter är det främst 
praktiska delar i skolornas utbildning (exempelvis for-
donsgymnasium och frisörutbildning) och skolornas ke-
misalar som inspekteras. Kemiinspektionerna fokuserar 
huvudsakligen på följande föreskrifter och paragrafer:

Under hösten fortsätter Arbetsmiljöverket tillsynskampanjen om kemikaliehantering som påbörjades under 
hösten 2018 och avslutas i oktober 2019. Kampanjen, ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert 
sätt”, är en gemensam satsning inom hela EU.

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

• 6 § Förteckning av kemiska riskkällor som före-
kommer i verksamheten. 

• 10 § Resultatet av en riskbedömning och besluten 
om åtgärder ska dokumenteras.

• 13 § Arbetstagare ska informeras om hälso- och 
olycksfallsrisker som är förbundna med kemiska 
riskkällor som förekommer i verksamheten och 
hur dessa risker ska förebyggas.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

• 12 § När kompetensen inom egen verksamhet inte 
räcker för arbetsmiljöarbetet med kemikalier, ska 
arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller mot-
svarande sakkunnig hjälp. (Här kan KRC bistå 
med både utbildning och praktisk rådgivning.)

Vad innebär en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?
I större organisationer såsom landets kommuner eller 
friskolor behöver arbetsgivaren fördela arbetsmiljöarbetet 
på olika personer eller befattningar för att kunna uppfyl-
la sitt arbetsmiljöansvar. Uppgifter, befogenheter och re-
surser ska läggas ut på personer som exempelvis arbetar 
i skolor. Deras uppdrag är att se till att arbetsmiljöarbetet 
sker aktivt och systematiskt i syfte att skapa goda arbets-
miljöförutsättningar som stöd för arbetet och att undan-
röja arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljölagen ger inte besked om vem eller vilka 
personer i verksamheten som ska tillskrivas ansvar för ar-
betet. Det är en intern fråga vars lösning skiftar från or-
ganisation till organisation. Fördelningen av arbetsmiljö-
uppgifter ska dokumenteras skriftligt. 

Den lärare eller vaktmästare som fått en fördelning av ar-
betsmiljöuppgifter vad gäller kemikaliehantering på en 
skola behöver;
- kompetens
- befogenhet och
- resurser för denna uppgift. 

Med kompetens avses de kunskaper som krävs för att utfö-
ra uppgifterna, med befogenheter avses rätt att fatta beslut 
och vidta åtgärder. Med resurser avses utrustning, loka-
ler, tid samt hjälpmedel och vid behov ekonomiska medel. 
Den chef som fördelat arbetsmiljöuppgifter till underställd 
chef eller medarbetare ska säkerställa att den som tagit 
emot uppgiften också har förutsättningar att klara av den. 

Vad händer om kompetens, befogenhet eller resurser inte 
finns?
Om exempelvis en kemilärare åtagit sig en arbetsmiljö-
uppgift men inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter 
eller resurser för att lösa den, är det viktigt att han eller 
hon återkopplar till den som har fördelat uppgiften för att 
få stöd och diskutera hur uppgiften ska utföras. Det kan 
bland annat resultera i att utökade befogenheter och re-
surser tillförs. Han/hon kan också returnera uppgiften till 
den (rektor) som har delat ut den. Det innebär att arbets-
miljöansvaret för den returnerade uppgiften går över till 
en högre instans i ansvarskedjan. Ansvaret för andra ar-
betsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare.
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