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att avge yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde under mars 2015 en inspektion med anledning av att 
huvudskyddsombuden för Akademikerförbundet SSR och Vision skrivit till 
Arbetsmiljöverket angående arbetssituationen på barn- och ungdomsenhet Norr. Vid 
Arbetsmiljöverkets besök framkom brister i arbetsmiljön och i maj 2015 ombads nämnden att 
inkomma med ett yttrande då arbetsmiljöverket övervägde att besluta om ett föreläggande mot 
socialnämnden. Samma månad avgav nämnden ett yttrande till arbetsmiljöverket där vidtagna 
och pågående åtgärder redovisades. I juni 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om föreläggande, 
ett vite om 500 000 kr. I september 2015 svarade nämnden Arbetsmiljöverket med anledning 
av föreläggandet och i oktober genomförde arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion. I 
december 2015 ansökte Arbetsmiljöverket hos förvaltningsrätten i Stockholm om att utdöma 
vite om 500 000 kr. Arbetsmiljöverket skrev i ansökan att arbetsgivaren har vidtagit flera 
åtgärder i syfte att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen men vid inspektionen i oktober 
hade inte åtgärderna fått avsedd effekt. Socialnämnden ombads att inkomma med ett yttrande 
till förvaltningsrätten i Stockholm.  
 
I förslag till yttrande redogör förvaltningen för de åtgärder som genomförts på 
förvaltningsnivå och enhetsnivå. Förvaltningens inställning är att vitet helt bör bortfalla då 
nämnden har vidtagit flertalet åtgärder både före och efter föreläggandet vilka samtliga varit 
ägnade att balansera kraven och resurserna hos de aktuella medarbetarna. I den aktuella typen 
av verksamhet finns dock inga tydliga mått att tillgå som kan ligga till underlag för att skapa, 
eller mäta, denna balans där exempelvis ett visst antal ärenden för varje handläggare är 
optimal eller ens en garanti för att en medarbetare inte upplever problem i sin arbetssituation. 
Det är inte heller säkert att det skulle uppstå en upplevd balans mellan krav och resurser hos 
de aktuella medarbetarna oavsett vilka åtgärder som vidtas.   



Mot denna bakgrund anser förvaltningen att det inte finns skäl att utdöma något vite. För det 
fall förvaltningsrätten finner att vite ska utdömas finns särskilda skäl att jämka vitet enligt 9 § 
viteslagen. Två avgörande faktorer för att den ovan beskrivna balansen är svår att 
åstadkomma ligger till stor del utanför kommunens kontroll, nämligen rekryteringen av 
socionomer och storleken på ärendetillströmningen. Dessutom måste tidsaspekten beaktas. 
Det är inte att skäligt att kräva att nämnden ska ha kommit tillrätta med problemen under 
endast fyra månader. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Direktör 
Jan Holmlund 
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Förvaltningsrätten i Stockholm 
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Mål nr. 27134-15 

Arbetsmiljöverket ./. Uppsala kommun angående utdömande av vite 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Socialnämnden i Uppsala kommun (fortsättningsvis kommunen) har förelagts att yttra sig i 
ovan rubricerat mål. Nämnden vill därför anföra följande. 
 
 
Bakgrundsbeskrivning 
 
Den arbetsmiljösituation som har föranlett Arbetsmiljöverkets inspektion hos några av 
nämndens enheter har flera orsaker. Kommunen vill ge en kort beskrivning utav ett par av 
dessa. Det är kommunens uppfattning att dessa endast i begränsad utsträckning kan påverkas.   
 
De aktuella enheterna har varit, och är även idag om än i mer begränsad utsträckning, 
underbemannade gällande socialsekreterare. Denna underbemanningssituation har uppstått då 
det under flera år varit svårt för kommuner i hela landet att rekrytera socionomer. För att 
kunna stå sig i konkurrensen i rekryteringen av utbildade socionomer fattade 
kommunstyrelsens arbetsutskott i kommunen ett beslut i januari 2014 om en målsättning att 
höja socialsekreterares löner (se bilaga 1). För socialsekreterare med myndighetsutövande 
uppdrag innebär målet att lönebildens 90 percentil ska ha ökat med minst 10 000 kronor 
mellan åren 2012 och 2016 och även medellönen för gruppen socialsekreterare som helhet ska 
ha ökat med minst 5 000 kronor under samma period. Som en ytterligare åtgärd för att öka 
bemanningen inom socialtjänsten har kommunen beslutat att ansöka om dispens hos 
Socialstyrelsen gällande kravet på socionomexamen för att få utföra myndighetsuppgifter 
inom socialförvaltningens barn- och ungdomsvård (se bilaga 2). Socialstyrelsen har dock inte 
kunnat ge besked om när ansökan kommer att behandlas.  
 
Ärendetillströmningen till kommunens barn- och ungdomsvård är hög. Dels har Uppsala en 
stadigt ökande befolkningstillväxt, dels ökade antalet ärenden drastiskt under hösten 2015 
som en följd av flyktingskrisen. Till exempel kom det till Uppsala tio gånger fler 
ensamkommande barn under 2015 än under året innan vilket ledde till en arbetsanhopning  
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som inte hade gått att förutse. Flertalet kommuner i Sverige har haft svårigheter att klara av 
sitt uppdrag på grund av detta och det har bland annat lett till en kraftig ökning av antalet Lex 
Sarah-anmälningar rörande generella och strukturella omständigheter. Detta har föranlett 
Inspektionen för vård och omsorg att rapportera om situationen till regeringen (se bilaga 3).  
 
 
Kommunens åtgärder på förvaltningsövergripande nivå 
 
Utöver de insatser som kommunen vidtagit för att möjliggöra ökad rekrytering har 
arbetsgivaren under 2015 och hittills under 2016 vidtagit flera åtgärder för att utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Det handlar t.ex. om framtagande av ett 
förvaltningsövergripande årshjul för arbetsmiljö. I det arbetet ingår också att ta fram och 
revidera befintliga rutiner kopplat till årshjulet.  
 
För att stödja cheferna med det systematiska arbetsmiljöarbetet beslutade kommunen om en 
utbildningsinsats för samtliga enhetschefer inom förvaltningen. Utbildningsinsatsen har pågått 
under hösten och kommer att fortsätta under våren. Fokus kommer att ligga på 
implementering av de åtgärder som hittills vidtagits för att komma tillrätta med 
arbetsbelastningen samt på de arbetsmiljöproblem som identifierats i de handlingsplaner som 
tagits fram i samråd med medarbetarrepresentanter och fackliga representanter.  Det som 
framkom var bland annat behov av mer administrativt stöd till handläggarna, bättre tekniskt 
stöd samt rekrytering av fler specialisthandläggare som ska stötta nya medarbetare samt 
fungera som medhandläggare i komplexa ärenden.  
 
Kommunen har också beslutat att rekrytera en projektledare under cirka sex månader som ska 
stötta och hjälpa cheferna så att vidtagna åtgärder genomförs skyndsamt och därmed så fort 
som möjligt får en önskvärd effekt på arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Åtgärderna 
kommer genomföras i nära samarbete med cheferna. Projektledaren kommer också att stötta 
cheferna med att ta fram nya rutiner samt revidera befintliga rutiner kopplat till årshjulet för 
arbetsmiljö. I uppgifterna ingår även att stötta cheferna i den arbetstyngdsmätning för 
socialsekreterare som kommer att införas inom kort. Syftet med arbetstyngdsmätningen är att 
få en mer samlad bild av socialsekreterarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö. 
 
Som tidigare anförts i ärendet diskuteras regelbundet arbetsmiljöfrågor i den 
nämndövergripande samverkansgruppen och för att ytterligare belysa och ge plats för 
arbetsmiljöfrågorna finns det sedan november 2015 ett arbetsmiljöutskott som bereder 
arbetsmiljöfrågor inför samverkan. Utskottet träffas en gång varje månad. 
 
Kommunen har tillsammans med fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision 
startat ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer med syftet att lösa 
kompetensförsörjningen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Arbete pågår just nu med att ta 
fram en projektplan tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision (se bilaga 4). 
 
 
Kommunens åtgärder på enhetsnivå 
 
I Arbetsmiljöverkets föreläggande anges att kommunen, i samverkan med berörda 
arbetstagare, ska vidta åtgärder så att arbetets krav balanseras mot de resurser som står till 
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arbetstagarnas förfogande. Detta för att komma tillrätta med medarbetarnas höga 
arbetsbelastning. Tre åtgärdskrav preciseras.  
 

1. Arbetsuppdraget ska vara tydligt för alla arbetstagare.  
 
För att tydliggöra uppdraget för de berörda medarbetarna på enheterna upprättades i 
september 2015 en detaljerad arbetsbeskrivning avseende myndighetsutövning inom 
socialnämndens ansvarsområden gällande barn och ungdomar (denna är ingiven och återfinns 
i aktbilaga 3). Arbetsbeskrivningen är framtagen tillsammans med en medarbetarrepresentant 
inom förvaltningen. 
 

2. Arbetsuppdragen till de berörda medarbetarna (kraven) ska ha anpassats till de 
resurser som står till förfogande.  

 
Kommunen hade redan innan föreläggandet insatser för att försöka skapa en arbetssituation 
för medarbetarna där arbetets krav och medarbetarnas resurser är balanserade. En del av dessa 
kommer att redovisas nedan trots att de inte har vidtagits med anledning av 
Arbetsmiljöverkets föreläggande. Kommunen har även vidtagit ett antal åtgärder på de 
aktuella enheterna för att komma tillrätta med de brister i arbetsmiljön som identifierades när 
arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud och medarbetarrepresentanter under våren och 
början av hösten 2015 arbetade fram handlingsplaner för de aktuella enheterna. Nedan 
beskrivs hur kommunen arbetar med olika delar i arbetsmiljön utifrån de exempel på krav och 
resurser som Arbetsmiljöverket angivit i sitt föreläggande. 
 
 
Avsatt tid att utföra arbetet 
 
Den tid som varje handläggare har för att utföra sitt arbete är i stor utsträckning beroende av 
bemanningen samt ärendemängden, faktorer som kommunen försöker men har svårt att 
påverka. Förhoppningen är att det tydliggjorda uppdraget, prioriteringsrutinen samt stödet 
från administrativ personal och enhetschefer ska bidra till en upplevelse av att arbetstiden 
räcker till.  
 
 
Antal personer att utföra arbetet  
 
Vad gäller bemanningen är det en fortsatt något ansträngd situation, om än bättre än under 
hösten 2015. Ungdomsenhet norr har två vakanser (varav en nu bemannas av en extern 
konsult), barnenhet norr 1 har en vakans och barnenhet norr 2 är fulltaliga. Vid årsskiftet 
2015/2016 genomfördes en omorganisation av placeringsorganisationen i syfte att skapa en 
mer ändamålsenlig organisation där enheterna får en ökad renodling av ärendetyper. 
Barnenheterna förstärktes samtidigt personalmässigt genom att två nya tjänster skapades på 
varje enhet. Bemanningen på barnenheterna är därmed högre än vid tiden för anmälan. 
Samtidigt tillsattes ytterligare en enhetschef.  
 
Omorganisationen förväntas leda till minskad sårbarhet, då hela placeringsorganisationen 
hamnar inom samma avdelning inom förvaltningen. Detta skapar en helhetsyn, effektivare 
handläggning samt större möjligheter att vid behov ta hjälp av varandra.  
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Förstärkningen med specialisthandläggare på enheterna har under hösten 2015 framförallt 
inneburit avlastning för barnenheterna. Där har specialisthandläggarna tagit några svårare 
ärenden och även stöttat oerfarna handläggare i deras arbete. Återkopplingen från 
medarbetare har varit positiv.   
 
 
Administrativt stöd 
 
Under 2016 genomfördes också en förändring i organiseringen av administratörerna vilket har 
inneburit att de centraliserats och nu är placerade i tre olika grupper (beroende på inriktning). 
Tidigare var de utspridda på förvaltningens samtliga enheter. Tanken med omorganisationen 
har bland annat varit att minska sårbarheten i stödet till enheterna och skapa större möjligheter 
att stötta varandra inom de olika grupperna. Omorganisationen har lett till en förstärkning av 
de administrativa resurserna på enheterna. Det administrativa tillskottet har inneburit att 
handläggare fått hjälp med att skriva avtal och genomföra administrativa åtgärder i 
journalsystemet Procapita (exempelvis att lägga in beslut, avsluta ärenden och korrigera fel). 
Administratörerna har också kunnat avlasta cheferna så att de har kunnat avsätta mer tid för 
medarbetare.  
 
 
Tekniskt stöd och lokaler 
 
Det tekniska stödet har förbättrats på enheterna och alla tre enheter har nu två bärbara datorer. 
Dessa kan nyttjas för alla medarbetare vid tjänsteresor, möten eller arbeten i hemmet och på 
så sätt kan dubbeldokumentation undvikas. Ett flertal av medarbetarna har under 2015 träffat 
en ergonom för anpassning av sina arbetsplatser. I dagsläget finns dock en överenskommelse 
mellan enhetschefer och medarbetare, efter att frågan diskuterats vid arbetsplatsträffar, att inte 
vidta ytterligare åtgärder avseende den fysiska arbetsmiljön då en flytt till nya lokaler väntar 
under våren 2016. I de nya lokalerna kommer varje medarbetare att få möjlighet att träffa 
ergonomen på nytt. Riskbedömning inför flytten pågår och fysisk skyddsrond kommer att 
genomföras efter flytten. Dialog kommer då att föras med företagshälsovården.  
 
 
Kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, kollegialt stöd och stöd från ledningen 
 
Viktiga faktorer för att uppnå en upplevd balans mellan krav och resurser för varje 
medarbetare är att medarbetarna känner att de har kompetens för det arbete de utför och att de 
får stöd från sina chefer. Obligatorisk ärendedragning sker två timmar per vecka där 
medarbetare kan få stöd i sitt arbete av enhetschefer och kollegor. Som kompetensutveckling 
träffar handläggarna på alla tre enheter gruppvis en extern handledare var fjortonde dag. På 
detta sätt möjliggörs också ett stöd kollegor emellan. Detta har länge varit kommunens rutin 
för medarbetare inom socialförvaltningen. Några mindre erfarna handläggare får även 
yrkeshandledning individuellt. Nya medarbetare har introduktionsträffar som specialist-
handläggare håller i. Dessa ges ungefär en gång per månad och har olika teman.  
 
Varje nyanställd medarbetare får speciellt avsatt tid med enhetschefen varje eller varannan 
vecka samt får en tilldelad introduktör. Medarbetarna arbetar alltid två och två tillsammans 
med utredningar, HVB-placeringar och vid mer omfattande insatser i hemmen (dvs. svårare 
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ärenden). Nya medarbetare har alltid medhandläggare i alla ärenden under en 
inskolningsperiod. 
 
Med vetskapen om att handläggarna har ett krävande, och ibland känslomässigt tungt, arbete 
lägger enhetscheferna mycket tid på att stötta sina medarbetare. Varje enhetschef på de tre 
enheterna har dagligen tider för spontana möten med medarbetarna. På barnenheterna träffar 
enhetscheferna sina medarbetare individuellt i två timmar var tredje eller var fjärde vecka. 
Enhetscheferna tar inför dessa möten fram en lista på de ärenden som medarbetaren har och 
de går sedan tillsammans genom dem. Medarbetare får på detta sätt möjlighet att få konkret 
stöd i vad som behöver göras i enskilda ärenden. I dessa möten kan också enhetschefen hjälpa 
medarbetarna med att prioritera sitt arbete ifall arbetsbelastningen är för hög. På 
ungdomsenheten har dessa möten under hösten 2015 skett mer sällan men under våren 2016 
planeras individuell ärendegenomgång vid minst tre tillfällen och därutöver vid behov.  
 
 
Arbetsmängd och tidspress 
 
Ärendemängden är för tillfället densamma som vid tiden för Arbetsmiljöverkets inspektion 
förutom när det gäller ensamkommande flyktingbarn. De aktuella enheternas ärendemängd 
motsvarar andra enheters inom socialförvaltningen i förhållande till personalmängd. 
Ärendemängden kan kommunen inte påverka. Det kommunen kan påverka, och där det gjorts 
insatser, är framförallt av organisatorisk art. Ovan nämnda omorganisationer förväntas 
medföra mindre sårbarhet på det sättet att enheter i större utsträckning kan avlasta varandra 
vid arbetstoppar eller längre frånvaro. På det sättet ska arbetsmängden kunna balanseras bättre 
och tidspressen på enskilda medarbetare minska. Som nämnts görs också 
förvaltningsövergripande insatser för att säkra kompetensförsörjningen.  
 
 
Otydlighet 
 
Den arbetsbeskrivning och den prioriteringsordning som tagits fram ska bidra till att öka 
tydligheten i medarbetarnas uppdrag. Kommunen anser också att den ovan beskrivna 
omorganisationen kan medföra ökad tydlighet av uppdraget genom enheternas ökade 
specialisering.  
 

 
3. Kommunen ska klargöra i vilken ordning medarbetare ska prioritera sina 

arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter som ska väljas bort när den tiden inte 
räcker till för alla uppgifter. 

 
Vid tiden för Arbetsmiljöverkets inspektion var en prioriteringsordning inte sammanställd. 
Detta är nu åtgärdat. Den 17 december 2015 antogs en prioriteringsordning vilken gäller alla 
enheter inom socialförvaltningens avdelningar inom barn- och ungdom- samt 
placeringsenheten (se bilaga 5). Detta gjordes i samråd mellan ansvariga avdelningschefer, 
medarbetarrepresentant från barnenhet norr 2, huvudskyddsombud (Akademikerförbundet 
SSR), fackligt ombud (Vision) samt förvaltningens HR-chef. Inom samtliga tre nu aktuella 
enheter har arbetet med rutinen påbörjats. Den har diskuterats på arbetsplatsträffar och 
kommer även vara underlag för individuella samtal mellan enhetschefer och medarbetare. På 
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detta sätt kan medarbetarna få konkret stöd i hur de, utifrån deras aktuella ärenden, kan 
tillämpa prioriteringsrutinen. 
 
 
Utdömande av vitet 
 
Kommunens inställning är att vitet helt bör bortfalla. Kommunen har vidtagit de åtgärder som 
Arbetsmiljöverket angett i sitt föreläggande, vilket redovisats ovan. Högsta 
förvaltningsdomstolen har uttalat att en förutsättning för att vite ska kunna dömas ut är att 
föreläggandets adressat fått sådan information om vilka krav som ställs på denne så att det 
funnits möjlighet att iaktta föreläggandet (RÅ 1990 ref 39). För det fall Arbetsmiljöverket 
anser att det ålegat kommunen att vidta ytterligare åtgärder menar kommunen att dessa inte 
framgått av föreläggandet.  
 
Arbetsmiljöverket konstaterar i sin ansökan om utdömande av vite att de åtgärder som 
kommunen vidtagit inte givit avsedd effekt vid tiden för inspektionen den 8 oktober 2015. 
Kommunen vill i denna del påpeka att det i föreläggandet anges att det är åtgärder som 
kommunen ska vidta innan den angivna fristen, inte att dessa ska ha nått avsedd effekt, eller 
ens någon effekt alls innan detta datum. Kommunen menar att det därutöver är otydligt vilken 
typ av effekt Arbetsmiljöverket förväntat sig efter så kort tid och hur denna effekt i så fall 
skulle mätas. Ett utdömande av vite på så oklara grunder framstår som rättsosäkert.  
 
Kommunen har vidtagit flertalet åtgärder både före och efter föreläggandet vilka samtliga 
varit ägnade att balansera kraven och resurserna hos de aktuella medarbetarna. I den aktuella 
typen av verksamhet finns dock inga tydliga mått att tillgå som kan ligga till underlag för att 
skapa, eller mäta, denna balans där exempelvis ett visst antal ärenden för varje handläggare är 
optimal eller ens en garanti för att en medarbetare inte upplever problem i sin arbetssituation.  
 
Mot denna bakgrund anser kommunen att inte finns skäl att utdöma något vite. För det fall 
förvaltningsrätten finner att vite ska utdömas finns särskilda skäl att jämka vitet enligt 9 § 
viteslagen. Två avgörande faktorer för att den ovan beskrivna balansen är svår att 
åstadkomma ligger till stor del utanför kommunens kontroll, nämligen rekryteringen av 
socionomer och storleken på ärendetillströmningen.  
  
 
Socialnämnden 
 
 
 
Ingrid Burman   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 


















































	10 1 Yttrande
	Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

	10 2 Föreläggande + bilaga 1-4
	10 3 Förslag Yttrande förvaltningsrätten
	Mål nr. 27134-15

	10 4 Bil 1 Lönepolitiskt ställningstagande
	10 5 Bil 2 Dispensansökan
	10 6 Bil 3 IVO rapport
	10 7 Bil 4 Utvecklingsprojekt
	10 8 Bil 5 Prioriteringsrutin

