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SAKEN 
Utdömande av vite 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan på så sätt att Uppsala 

kommun förpliktigas att till staten utge vite om 150 000 kronor. 
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BAKGRUND 

 

Vid en inspektion den 15 mars 2015 uppmärksammade Arbetsmiljöverket 

vissa brister i arbetsmiljön vid Socialförvaltningen i Uppsala kommun 

(kommunen). Den 11 juni 2015 beslutade Arbetsmiljöverket att vid vite av 

500 000 kronor förelägga kommunen att senast den 30 september 2015 vidta 

följande åtgärder vid barnenhet norr och ungdomsenhet norr. 

 

Ni ska i samverkan med berörda arbetstagare vidta åtgärder så att arbetets 

krav balanseras mot de resurser som står till arbetstagarnas förfogande för att 

komma till rätta med deras höga arbetsbelastning. 

 

Åtgärderna ska minst innebära 

– att arbetsuppdraget är tydligt för alla arbetstagare 

– att arbetsuppdraget är anpassat till de resurser som står till förfogande 

 

Ni ska klargöra i vilken ordning arbetstagarna ska prioritera sina arbetsupp-

gifter och vilka arbetsuppgifter som ska väljas bort, när den tillgängliga tiden 

inte räcker till för alla uppgifter. 

 

Den 30 september 2015 uppgav kommunen bl.a. följande i ett skriftligt svar 

till Arbetsmiljöverket. En beskrivning av handläggarens uppdrag har tagits 

fram för att skapa tydlighet i arbetet. För att komma fram till lämpliga åtgär-

der har kommunen, i samverkan med skyddsombud och medarbetarrepre-

sentanter, genomfört en riskbedömning av arbetsmiljön den 13 april 2015 

och haft en workshop den 25 maj 2015 för att sammanställa en handlings-

plan. Uppföljning skedde den 7 och 9 september 2015. Specialisthandlägga-

re har rekryterats för att minska stress och ge ökad trygghet i myndighetsut-

övningen. Rekrytering av administrativt stöd har genomförts för att under-

lätta handläggarnas arbetssituation. En ny rutin har tagits fram som ska an-

vändas vid hög arbetsbelastning. Regelbunden ärendegenomgång med hand-

läggare och enskilda rådgivningstider med enhetschef har införts. Extern 
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handledning ska ges alla handläggare. En arbetsmiljöingenjör har kopplats 

in för att åtgärda brister i den fysiska arbetsmiljön. Bärbara datorer har köpts 

in för att öka flexibiliteten och effektiviteten i arbetet. En socionomkonsult 

har tagits in för att underlätta bemanningen. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Arbetsmiljöverket ansöker hos förvaltningsrätten om utdömande av vite 

om 500 000 kronor gentemot kommunen och anför bl.a. följande. Kommun-

en har vidtagit flera åtgärder i syfte att komma till rätta med arbetsmiljö-

problemen. Dessa hade emellertid inte fått avsedd effekt vid Arbetsmiljö-

verkets inspektion den 8 oktober 2015. Det räcker inte att vidta åtgärder som 

syftar till att uppfylla kraven i föreläggandet utan det krävs även att åtgär-

derna har en sådan effekt att kraven rent faktiskt är uppfyllda. Vid uppfölj-

ningsbesöket uppgav arbetstagarna att de fortfarande upplevde att arbetsbe-

lastningen var ohälsosamt hög. De uppvisade fortfarande ohälsosymptom 

och uppgav att de åtgärder som vidtagits inte medfört att kommunen kom-

mit till rätta med problemen. Den rutin gällande hög arbetsbelastning som 

kommunen tagit fram upplevs som otydlig och allmänt hållen enligt skydds-

ombud och arbetstagare. Den har dessutom inte implementerats och tilläm-

pas inte fullt ut. Det är ostridigt i målet att det inte var klargjort vid uppfölj-

ningsbesöket i vilken ordning arbetstagarna skulle prioritera sina arbetsupp-

gifter och vilka arbetsuppgifter som skulle väljas bort när den tillgängliga 

tiden inte räckte till. 

 

Kommunen anser i första hand att förvaltningsrätten ska avslå ansökan och 

i andra hand att vitesbeloppet ska jämkas. Kommunen anför bl.a. följande. 

Den arbetsmiljösituation som föranlett Arbetsmiljöverkets inspektion har 

flera orsaker. Vissa av dessa kan endast i begränsad utsträckning påverkas 

av kommunen. Till dessa hör den ökade tillströmningen av ärenden och svå-

righeten i hela landet att rekrytera socionomer. Föreläggandet anger åtgärder 
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som kommunen ska vidta före angivet datum. Det anges inte att dessa åtgär-

der ska ha nått avsedd effekt eller ens någon effekt före detta datum. Vid 

tiden för Arbetsmiljöverkets inspektion var en prioriteringsordning inte 

sammanställd. Detta är nu åtgärdat. Den 17 december 2015 antogs en priori-

teringsordning inom socialförvaltningens avdelningar för barn- och ungdom 

samt placeringsenheten. Inom samtliga tre nu aktuella enheter har arbetet 

med rutinen påbörjats. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) får Arbetsmiljöverket gente-

mot den som har skyddsansvar meddela de förelägganden eller förbud som 

behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av la-

gen ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket 

sätta ut vite.  

 

Av 9 § lagen om viten (1985:206) framgår att vitet får jämkas om det finns 

särskilda skäl till det. 

 

Arbetsmiljöverkets föreläggande den 11 juni 2015 har vunnit laga kraft och 

är enligt förvaltningsrättens mening lagligen grundat samt tillräckligt preci-

serat för en prövning av frågan om vitet bör dömas ut. I föreläggandet anges 

att åtgärder ska vidtas senast den 30 september 2015. Det är alltså i första 

hand förhållandena vid denna tidpunkt som är av betydelse vid förvaltnings-

rättens prövning. Det är i princip upp till Arbetsmiljöverket att visa att förut-

sättningarna för utdömande av vite är uppfyllda. 

 

Enligt föreläggandet ska kommunen vidta åtgärder som innebär att arbets-

uppdraget är tydligt för alla arbetstagare. Arbetsmiljöverket har inte närmare 

angett på vilket sätt otydlighet beträffande arbetsuppdraget bidragit till en   
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sämre arbetsmiljö på de aktuella enheterna. Kommunen har hänvisat till 

flera åtgärder som kan antas ha bidragit till en ökad tydlighet, t.ex. har en 

beskrivning tagits fram som anger handläggarens huvudsakliga uppgifter 

och specialisthandläggare har rekryterats för att bistå mindre erfarna hand-

läggare. Förvaltningsrätten anser inte att det är visat att kommunen under-

låtit att följa Arbetsmiljöverkets föreläggande i den del som avser arbetsupp-

dragets tydlighet. 

 

Enligt föreläggandet ska kommunen även vidta åtgärder som innebär att ar-

betsuppdraget anpassas till de resurser som står till förfogande. Detta krav 

kan enligt förvaltningsrättens mening inte ges den innebörden att problemen 

med hög arbetsbelastning ska ha eliminerats den 30 september 2015. Villko-

ret ska i stället anses uppfyllt om kommunen senast detta datum vidtagit åt-

gärder som är ändamålsenliga och, med beaktande av den tidsram som an-

ges i föreläggandet, tillräckligt omfattande. Kommunen har hänvisat till en 

rad åtgärder som framstår som ändamålsenliga och tillräckligt omfattande 

för att uppfylla föreläggandets krav. Av Arbetsmiljöverkets minnesanteck-

ningar från inspektion den 8 oktober 2015 framgår att vissa av dessa åtgär-

der hunnit få effekt och upplevs som positiva av de anställda på barnenhet 

norr 1. Kommunens svar till Arbetsmiljöverket den 30 september 2015 får 

dock kritik av de anställda på barnenhet norr 2 och ungdomsenhet norr. Av 

denna kritik framgår bl.a. att delar av det som i kommunens svar benämns 

som åtgärder inte inneburit någon förändring jämfört med tidigare, att vissa 

åtgärder inte tycks ha genomförts och att problemen med låg bemanning och 

hög arbetsbelastning finns kvar. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att vissa åtgärder trots allt har genomförts för 

att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen. Bland dessa noterar 

förvaltningsrätten särskilt rekryteringen av administrativ personal och det 

ökade chefsstödet på barnenhet 1. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att   
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det dominerande skälet till den höga arbetsbelastningen tycks vara underbe-

manning. Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta kommunens påståen-

de att det för närvarande är svårt att rekrytera socionomer. Detta har bety-

delse för bedömningen av om kommunens åtgärder varit tillräckliga, liksom 

det faktum att kommunen saknar direkta möjligheter att påverka hur många 

ärenden som kommer in. Enligt förvaltningsrättens mening har det inte 

framkommit annat i målet än att kommunen vidtagit ändamålsenliga och, 

med beaktande av den relativt korta tidsram som anges i föreläggandet, till-

räckligt omfattande åtgärder för att anpassa arbetsuppdraget till de resurser 

som står till förfogande. Därmed är det inte visat att kommunen underlåtit 

att följa Arbetsmiljöverkets föreläggande i denna del. 

 

Slutligen ska kommunen enligt föreläggandet klargöra i vilken ordning ar-

betstagarna ska prioritera sina arbetsuppgifter. Kommunen har kommit in 

med en prioriteringsordning och uppger att denna antogs den 17 december 

2015. Kommunen har medgett att en prioriteringsordning inte var samman-

ställd vid tidpunkten för Arbetsmiljöverkets inspektion den 8 oktober 2015. 

Det har inte framkommit att kommunen på något annat sätt klargjort i vilken 

ordning arbetsuppgifter ska prioriteras. Enligt förvaltningsrätten är det visat 

att kommunen underlåtit att följa föreläggandet i denna del. 

 

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att kommunen underlåtit att 

följa Arbetsmiljöverkets föreläggande genom att inte senast den 30 septem-

ber 2015 klargöra i vilken ordning arbetstagarna vid barnenhet norr och 

ungdomsenhet norr ska prioritera sina arbetsuppgifter. Det finns därmed 

grund för att döma ut vitet. Med hänsyn till att kommunen endast underlåtit 

att följa en del av föreläggandet och till det faktum att även denna del senare 

har efterföljts anser förvaltningsrätten att vitet ska jämkas till 150 000 kro-

nor. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 1 (DV 3109/1A). 

 

 

Eva Bäckström 

Rådman 

 

Nämndemännen Siv Bosson, Jan Ejme och Gunnar Örnéus har också del-

tagit i avgörandet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

 

 

Bilaga 1


