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Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande  
Förslag till beslut 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 

1. antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande och översänder det till 
Arbetsmiljöverket som svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande daterat  
2020-12-16. 
 

2. förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har inkommit till Göteborgs Stad med ett vitesföreläggande 
motsvarande 1,6 mkr till hemtjänsten, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i 
Göteborgs Stad. Åtgärder ska vara genomförda senast 2021-04-02.    

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har tagit ett helhetsgrepp för ett enhetligt och 
likvärdigt arbetssätt med fokus på hållbar arbetsmiljö för medarbetarna inom Göteborgs 
Stads hemtjänst.  

I alla tidigare stadsdelar har åtgärder vidtagit för att uppfylla kraven i det första 
föreläggandet från Arbetsmiljöverket. Med anledning av Arbetsmiljöverkets senaste 
föreläggande har avdelning hemtjänst inom den nya äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom 
hemtjänsten. Åtgärderna rör uppdatering av användarhandbok, rutin som förtydligar 
definitioner, bemanning, arbetssätt för planering och uppföljning. I syfte att ge en 
rättvisande restid kommer enbart funktionen ruttoptimering i hemtjänstens 
planeringssystem Kompanion användas. Dialog har förts med fackliga organisationer. 

Förvaltningens bedömning är att Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder kring restid och 
kringuppgifter är genomförda. Förvaltningen anser att det långsiktiga arbetet inom ramen 
för Attraktiv hemtjänst ger ytterligare förutsättningar för ett hållbart arbetssätt inom 
hemtjänsten. Dialog med medarbetare och fackliga representanter är central i det fortsatta 
arbetet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetsmiljöverket har inkommit till Göteborgs Stad med ett vitesföreläggande 
motsvarande 1,6 mkr om inte åtgärder har genomförts senast 2021-04-02 gällande restid 
och tid för kringuppgifter i den kommunala hemtjänsten.  
 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-22 
Diarienummer N160-0545/21 
 

Handläggare:  
Kristin Karlsson, Monika Malmborg 
kristin.2.karlsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
monika.malmborg@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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Vidtagna åtgärder innebär en ökad grundbemanning som kan medföra högre 
personalkostnader för förvaltningen. En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning och 
förväntas ge en positiv effekt på personalomsättning och sjukfrånvaro som i sin tur kan 
innebära lägre sjukfrånvarokostnader.  

Effekterna av åtgärderna kommer särskilt följas upp tillsammans med 
ekonomiavdelningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån denna dimension.  

Samverkan 
Information om ärendet i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, 2021-03-17.  

Bilagor  
1. Föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket, beteckning 2019/057370 

2. Rutin för hemtjänstplanering 

 

Beslut skickas 
Beslut skickas till:  

Arbetsmiljöverket 
Box 9082 
171 09 Solna 
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Ärendet  
Arbetsmiljöverket har 2020-12-16 inkommit med föreläggande om vite motsvarande  
1,6 mkr till hemtjänsten i Göteborgs Stad, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Åtgärder ska vara genomförda senast 2021-04-02.    

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Den 13 december 2019, dnr 1218/19, inkom beslut från Arbetsmiljöverket ställd till 
stadsledningskontoret med föreläggande om vite om inte nedanstående åtgärder 
genomförts senast 2020-05-01.  
 

1. Restider  
 
Göteborgs Stad ska se till att restid inplaneras i arbetstagarnas scheman utifrån valt 
transportsätt och avstånd till och mellan de omsorgstagare som ska besökas. Restiden 
ska vara synlig i telefonen.  

 
2. Planerad tid för att utföra administrativa arbetsuppgifter 

”kringuppgifter”  
 

Göteborgs Stad ska tydliggöra vilka uppgifter som inkluderas i kringuppgifter samt 
ge tid för dessa uppgifter. Göteborgs Stad ska även se till att det blir tydligt för 
medarbetarna i deras schema vilken tid som är avsatt för kringuppgifter och den ska 
vara väl synlig i telefonen.  
 
3. Arbetsutrustning  

 
Göteborgs Stad ska se till att arbetsutrustningen, mobiltelefonen och programvarorna, 
har de funktioner som krävs med hänsyn till uppgifternas krav och för att 
arbetstagarna ska kunna utföra sitt arbete.  

Den 2020-04-22 fattade kommunstyrelsen beslut om svar till Arbetsmiljöverket utifrån 
ovanstående åtgärdspunkter. I september 2020 genomförde Arbetsmiljöverket 
uppföljningar och intervjuer med medarbetare. Syftet med uppföljningen var att utreda 
vilken verkan åtgärdsaktiviteterna gett. Arbetsmiljöverket gjorde efter sin uppföljning 
klart att åtgärdspunkt ett och två inte var uppfyllda men att åtgärder för punkt tre var 
uppfyllda. 

Den 2020-12-16 återkommer Arbetsmiljöverket med ytterligare ett vitesförläggande om 
inte åtgärder vidtas kring restid och kringuppgifter enligt punkt ett och två senast 2021-
04-02.  

Göteborgs Stad genomförde 2021-01-01 en ny nämndorganisation. Det har inneburit att 
ansvaret för den kommunala hemtjänsten gått från tio stadsdelsnämnder till en 
facknämnd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden.  

Den kommunala hemtjänsten består av cirka 80 enheter med lika många enhetschefer och 
drygt 2500 medarbetare fördelat på fyra stadsområden. 

Redovisning av åtgärder 
I alla tidigare stadsdelar har åtgärder vidtagit för att uppfylla kraven i det första 
föreläggandet från Arbetsmiljöverket. Med anledning av Arbetsmiljöverkets senaste 
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föreläggande har avdelning hemtjänst inom den nya äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom 
hemtjänsten. Dialog har förts med fackliga organisationer. Avdelningen har nedan 
beskrivit åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kraven rörande restid och 
kringuppgifter är omhändertagna. 

1. Användarhandbok 
2. Rutin för hemtjänstplanering 
3. Ruttoptimering 
4. Synlig restid och kringuppgifter i telefonen 
5. Dialog 

 
1. Användarhandbok 

Användarhandbok för registrering och uppföljning inom hemtjänst i Göteborgs Stad 
lanserades våren 2019. En större uppdatering genomfördes hösten 2020 i samband med 
åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande. Användarhandboken revideras och 
förändras kontinuerligt. Innehållet beskriver arbetssätt i verksamhetsspecifika IT-stöd. 
Informationen riktar sig till omsorgspersonal, administratör planerare samt enhetschef. 
Omsorgspersonal kan nå användarhandboken via sina mobiltelefoner.  

I mars 2021 genomförs nya utbildningar i användarhandbokens innehåll samt upplägg. 
Dessa utbildningar fortgår kontinuerligt.  

2. Rutin för hemtjänstplanering 

Som ett led i förvaltningens arbete med åtgärder kring restid och kringuppgifter har en ny 
rutin tagits fram, bilaga 2. Rutinen förtydligar definitioner, arbetssätt och uppföljning av 
hemtjänstplanering gällande bemanning, restid och kringuppgifter. 

Rutinen tydliggör arbetssätt hur alla enheter ska arbeta för att säkerställa en god 
grundbemanning och att detta arbetssätt ska följas upp kontinuerligt. Vid uppföljningen 
ska grundbemanning relaterat till frånvaro och brukartid analyseras och eventuella 
åtgärder vidtas.  

Rutinen förtydligar också att alla enheter ska planera in tid för uppgifterna nedan:  

- Arbetspassens uppstart och avslut 
- Administrativ tid i samband med rast 
- Tid för egenadministration, exempelvis medarbetarnas schemahantering 

Personalrelaterade frågor som APT, kompetensutveckling och dialog samt tid för 
verksamhetens behov som fordonsvård, hantera arbetskläder m.m. tydliggörs också i 
rutinen. 

3. Ruttoptimering 

Enheterna har tidigare hanterat planering av restid på två olika sätt i systemet. I syfte att 
ge en rättvisande restid kommer den kommunala hemtjänsten enbart använda funktionen 
ruttoptimering i planeringssystemet Kompanion. Ruttoptimering innebär att i IT-stödet 
dagligen använda brukarnas grundplaner, planerad bemanning, dagbild samt ruttbild. 
Implementering pågår och utbildningsinsats genomförs under mars månad för lokalt 
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verksamhetsstöd, administratörer med inriktning planering hemtjänst, enhetschefer samt 
verksamhetschefer. 

Ytterligare verktyg för justering av restid kommer implementeras och användas på alla 
enheter. 

- Övergripande justering av hastigheter för hemtjänstenhet. Hastigheterna för valda 
transportsätt justeras per hemtjänstenhet och transportsätt. 

- Vid veckovisa uppföljningar per enhet görs justering av restiden om kartstödet 
inte överensstämmer med verkligheten. 

- Justering för enskilda besök. Vissa brukare har till exempel parkeringsmöjlighet 
som är långt ifrån bostaden och medarbetaren behöver då gå flera minuter från 
parkering till bostad. I dessa lägen utökas planerad tid för besök med den tid det 
tar att gå från parkeringsplats 

- Vid svåra väderförhållande eller andra omständigheter som innebär störningar i 
fysisk förflyttning utökas restiden tillfälligt. 

  
4. Synlig restid och kringuppgifter i telefonen 

Tiden mellan två besök är synlig som restid i telefonen. Intraservice för en dialog med 
leverantör för att utveckla systemet ytterligare. Rutiner och arbetssätt har införts för att 
synliggöra kringuppgifter i telefonen.  

5. Dialog 

Dialogmöten pågår med fackliga representanter på avdelningsnivå och med alla 
skyddsombud per stadsområde.  

Förvaltningens bedömning 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har tagit ett helhetsgrepp för ett enhetligt och 
likvärdigt arbetssätt som ger en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna inom Göteborgs 
Stads hemtjänst. Förvaltningens bedömning är att Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder 
kring restid och kringuppgifter är genomförda.  

Förvaltningen anser att det långsiktiga arbetet inom ramen för Attraktiv hemtjänst ger 
ytterligare förutsättningar för ett hållbart arbetssätt inom hemtjänsten. Dialog med 
medarbetare och fackliga representanter är central i det fortsatta arbetet.  

 

 

Katarina Meuller 

Avdelningschef Hemtjänst 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 
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