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Styrelsen

Skrivelse f r å n Södersjukhuset AB om Arbetsmiljöverkets
krav
Ärendet
Styrelsen för Södersjukhuset AB har i en skrivelse 12 januari 2016 hemställt
att Ägarutskottet anvisar väg för hur styrelsen ska agera framöver och tar
över ansvaret för den uppkomna arbetsmiljösituationen på sjukhuset.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens skrivelse 26 januari 2016
Skrivelse från Södersjuldiuset AB 12 januari 2016
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar
att som svar på skrivelse från Södersjuldiuset AB överlämna verkställande
direktörens skrivelse.
Förslag och motivering
Bakgrund
Arbetsmiljöverket har beslutat om förelägganden och viten till
Södersjuldiuset på grund av brister i arbetsmiljön. Detta avser för små
utrymmen för personal vid sidan av sängar och toalettstolar. Arbetsmiljöverkets beslut är överklagat till Förvaltningsrätten, som avslog
överldagandet. Enligt Södersjukhuset innebär myndighetsbeslutet och
arbetsmiljölagen omfattande investeringar och att sjukhusets vårduppdrag
skulle behöva reduceras med närmare 200 vårdplatser. Södersjukhusets
styrelse hemställer att Ägarutskottet anvisar väg för hur styrelsen ska agera
framöver och att ägarutskottet tar över ansvaret för den uppkomna
situationen.
Skrivelsen från Södersjukhuset AB är ställd till Ägarutskottet, men
hanteras av Landstingshuset i Stockholm AB.
Överväganden
Arbetsmiljöverket har utfärdat föreläggande om åtgärder som
Södersjukhuset ska genomföra. Landstinget har som ägare till
Södersjuldiuset AB full vetskap om dessa förelägganden och vad de innebär.
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Landstiget är också medvetet om att ytterligare åtgärder kan komma att
krävas av Arbetsmiljöverket.
För det fall ytterligare idag icke kända åtgärder lo-ävs av Arbetsmiljöverket
kommer det att behandlas i enlighet med den bestämmelse i
Södersjukhusets omställningsavtal som reglerar myndighetsförelägganden.
Planering pågår för en omfattande om- och nybyggnad av Södersjuldiuset i
vilken det krav som ställs av Arbetsmiljöverket fullt ut kommer att beaktas.
Med beaktande av detta ska Södersjukhusets AB:s uppdrag som det
bestämts i omställningsavtalet utföras.
*
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Landstingsstyrelsen
Ägarutskottet
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm

Södersjukhuset AB och Arbetsmiljöverkets förelägganden
Bakgrund

Arbetsmiljöverket beslutade den 19 september 2012 (IMS 2011/27961) dels att förbjuda
Södersjukhuset att, efter den 2 maj 2013, vid ett löpande vite av 300 000 kr, placera
sängar med patienter om det inte på båda långsidorna finns ett utrymme om minst 0,8
meter som är fritt från väggar eller fast monterade föremål, dels att förelägga
Södersjukhuset att, vid vite av 5 000 000 kr, att senast den 2 januari 2017 ha vidtagit
åtgärder som medger dels ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om
toalettstolen, där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som bl a innebär
kraftutövning, dels dessutom ett fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas
vid toalettbesök och duschning. Södersjukhuset överklagade beslutet om löpande vite
till Förvaltningsrätten, som i en dom den 19 februari 2014 avslog överklagandet.
Förvaltningsrätten har vidare i en dom av den 2 december 2015 förpliktat
Södersjukhuset att till staten utge vite om 300 000 kr.
Nuläge

Ett uppfyllande av myndighetsbeslutet och arbetsmiljölagen skulle kräva omfattande
investeringar, som sjukhuset inte har tillförts medel för och dessutom innebära att
sjukhusets vårduppdrag skulle behöva reduceras med närmare 200 vårdplatser (dvs.
drygt en tredjedel av dagens befintliga vårdplatser). En sådan reducering är inte förenlig
med vare sig tidigare gällande vårdavtal eller Omställningsavtal 2016-2019 som
undertecknades mellan HSN, LIS AB och Södersjukhuset AB i början av november
2015. Sjukhusets styrelse har därför under de gångna åren såväl i styrelseprotokoll som
vid de s.k. ägardialogerna med produktionsutskottet och vid förhandlingarna inför
omställningsavtalet vid upprepade tillfällen framfört att den på grund av centrala beslut
inom landstinget - eller brist på beslut - är förhindrad att ta sitt ansvar för den bristande
arbetsmiljön.
Hemställan

Styrelsen för Södersjukhuset vänder sig nu till Ägarutskottet för att påtala att den har
ställts inför uppenbart oförenliga åtaganden. Vid sidan om vd:s ansvar att följa
arbetsmiljölagen är styrelsen enligt landstingets Ägarpolicy ålagda att följa
myndighetsföreskrifter men sjukhuset är samtidigt enligt bolagsordningen skyldigt att
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utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Mot denna bakgrund hemställer
styrelsen om att Ägarutskottet anvisar väg för hur styrelsen ska agera framöver och tar
ansvarförden uppkomna situationen.
Stockholm den 15 januari 2016
För Sjyrelsen i Södersjukhuset AB
l
KajÄindståhl
Styrelsens ordförande
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