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Information föreläggande med vite 2019/028783
Arbetsmiljöverket beslutade den 16 oktober 2019 om att förelägga med vite Haninge kommun
att genomföra ett antal åtgärder med anledning av arbetstidens förläggning vid Johanneslunds
äldreboende. Haninge kommun ska senast den 31 december 2019 informera
Arbetsmiljöverket om vidtagna åtgärder.
Beslutet om föreläggande med vite bygger på en skrivelse från ett av kommunens
skyddsombud, daterad den 13 maj 2019, med begäran om förbud eller föreläggande. Den 20
augusti genomförde Arbetsmiljöverkets inspektör en inspektion vid äldreboendet.
Nedan följer förvaltningens information om vidtagna åtgärder med anledning av rubricerat
föreläggande med vite.

1. Arbetsmiljöverkets beslut
Arbetsmiljöverket förelägger Haninge kommun vid vita av 50 000 kronor att senast den 31
december 2019 ha genomfört följande åtgärder:
Arbetstidens förläggning
1a) Kommunen ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena, vid
Johanneslunds äldreboende, med avseende på risker med arbetstidens förläggning.
Undersökningen ska minst omfatta den belastningsergonomiska, organisatoriska och
sociala exponering som era arbetstagare utsätts för i arbetet.
1b) Kommunen ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för
ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligen och det ska av
den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.
1c) Kommunen ska därefter, med utgångspunkt från resultatet av undersökningen och
riskbedömningen, i en tidsatt skriftlig handlingsplan ange de åtgärder som behövs för
att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa och olycksfall och som inte
genomförs omedelbart. I handlingsplanen ska också anges vem som ska se till att
åtgärderna genomförs.
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1d) Kommunen ska se till att det finns en plan för hur uppföljning vidtagna åtgärder sker
och att de haft avsedd effekt.
2) Kommunen ska ge skyddsombud och berörda arbetstagare möjlighet att medverka i
uppfyllandet av kraven ovan.
3) Kommunen ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för
att uppfylla kraven ovan.

Haninge kommuns svar på Arbetsmiljöverkets krav
1a-d)
Undersökning, riskbedömning och handlingsplan
Under perioden 21-23 maj 2019 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner i
omsorgsverksamheten som en del av den nationella tillsynen av äldreomsorgen. Haninge
kommun fick då ett antal påpekanden med anledning av dessa inspektioner,
inspektionsmeddelanden 2019/030653, 2019/031045, 2019/031441. Slutligen
sammanfattades resultaten av genomförda inspektioner för äldreförvaltningens ledning
den 18 juni 2019, inspektionsmeddelande 2019/008231.
Äldreförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser för samtliga chefer rörande
befintliga rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver pågår ett projekt för att
förenkla och förtydliga hur kommunen arbetar med SAM. I samband med detta har en
konsult anlitats som stöttar samtliga förvaltningar i implementeringen.
Vidare har kommunens generella rutiner kompletterat med rutiner inom vissa av
äldreförvaltningens områden, t.ex. riskbedömning av arbetsmiljö i kundens hem, m.fl.
Haninge kommun har också genomfört medarbetarundersökning under perioden 26
september till 10 oktober. Resultaten har presenterats under november månad och chefer
och medarbetare har då kunnat analysera resultaten i syfte att utveckla såväl arbetsmiljön
som verksamheten.
I syfte att få tillgång till kunskapen från medarbetare, skyddsombud och chefer har en
arbetsgrupp inrättats med deltagare från samtliga avdelningar på Johanneslunds
äldreboende, skyddsombud, arbetsterapeut, sjuksköterska, verksamhetschef och
företagshälsovården.
Arbetsgruppen kommer nu att undersöka riskerna med arbetstidens förläggning bl.a.
utifrån den belastningsergonomiska, organisatoriska och sociala exponeringen som
medarbetarna utsätts för och arbeta vidare med de identifierade utmaningarna i
verksamheten utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Identifierade risker har förtecknats och
baserat på dessa togs en tidsatt handlingsplan fram, se bilaga 1.
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Arbetsgruppen kommer fortsätta träffas kontinuerligt för att fortsätta arbetet med de
identifierade riskerna och se på lösningar. Vidare ska företagshälsovården göra en
belastningsergonomisk undersökning för att värdera hur implementerade lösningar har
påverkat arbetsmiljön.
2. Skyddsombud och medarbetares medverkan
Skyddsombudens och medarbetarnas deltagande sker genom representation i arbetet.
Medarbetare från samtliga avdelningar på Johanneslunds äldreboende inbjuds till
arbetsgruppens möten.
3. Företagshälsovårdens deltagande
Haninge kommun anlitar företagshälsovården Avonova i arbetet med undersökning,
riskbedömning, handlingsplan, samt belastningsergonomisk undersökning under arbetet
och de deltar vid arbetsgruppens möten. I syfte att inhämta den senaste forskningen inom
området belastningsergonomi konsulterades också Arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet.
Handen den 10 december 2019

Skyddsombud har tagit del av svaret

Siw Lidestål
Social- och äldredirektör

Chatarina Lindfors

