
Sida 1 av 1 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Valnämnden 2020-10-12 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 9 

Diarienr: VN-2020/00020 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden 

januari-augusti 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari – 

augusti 2020 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har upprättat en rapport för verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – augusti 2020. Rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 

2020 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Valnämnden 2020-10-12 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 10 

Diarienr: VN-2020/00017 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fördela arbetsmiljöuppgifter inom valnämndens ansvarsområde till 

förvaltningschefen för stadsledningskontoret  

att uppdra till ordföranden att genomföra och dokumentera skriftlig 

fördelning     

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med ett årshjul för hur 

nämnden kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

ske i organisationen för att det ska vara möjligt att bedriva ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och därmed ta ett arbetsmiljöansvar. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och 

fördelar ekonomiska resurser till nämnderna så att arbetsmiljöansvaret 

kan fullgöras. Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område och 

ger förutsättningar och arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

Förvaltningschefen har övergripande uppgifter i egenskap av 

förvaltningschef men även uppgifter i egenskap av närmaste chef till sina 

underställda chefer och medarbetare. Arbetsmiljöuppgifterna ska sedan 

ges till den som har den bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna 

och se till att de blir utförda, det vill säga chefer.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 

Beredningsansvariga 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Valnämnden 2020-10-12 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Margaretha Alfredsson förvaltningschef Stadsledningskontoret 

Birgitta Forsberg personaldirektör 

 

Beslutet ska skickas till 
Personalnämnden   
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