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 Karlskrona kommunavdelning  
 
 
 
 
 
 
Arbetsmiljöverket                    2012-02-15 
V Esplanaden 9 A 
352 31 Växjö 
 
 
 
Fackförbundet Vision vill informera Arbetsmiljöverket om en del arbetsmiljöhändelser under 
januari och februari 2012 i Karlskrona kommun. 
 
 
Nya arbetslokaler placerade i omgjorda lägenheter p å bostadsområde Kungsmarken i 
Karlskrona 
 
Sedan i början av januari har ca 120 arbetsplatser fördelade på tre förvaltningar flyttats från 
olika platser i stan till nya arbetslokaler i rubricerat bostadsområde. De fyra första veckorna i 
de nya lokalerna fanns ingen värme i dessa. Ingen ansvarig inom kommunledningen brydde 
sig om att läget var sådant. När vi fick larm om temperaturläget meddelade vi kommunal-
rådet Börje Dovstad via mail 2012-01-27 att situationen var ohållbar. Något svar har ännu 
per dagens datum inte inkommit från kommunalrådet. Se kopia av mailet.  
 
Genom Visions kraftfulla agerande och med sitt informella kontaktnät, löstes problemet på 
tre dagar efter vi fått kännedom om det prekära läget. 
 
Någon samverkan från arbetsgivarens sida med skyddsombud under planeringen av de nya 
lokalerna har inte skett enligt de krav som finns om detta i arbetsmiljölagen. Detta innebär bl 
a att följande arbetsmiljöproblem finns: 
 

- Kontorsmöbler i vissa rum är inte anpassade efter rummens begränsningar 
- Livsfarliga schaktliknande trappor finns i direkt anslutning till passager som förbinder 

lokalerna på de sex våningsplanen. Incident skedde i förra veckan då en äldre 
besökare höll på att ramla ner i trappan. Eftersom en del av verksamheten bedrivs av 
äldreförvaltningen finns det utöver personalen även äldre externa besökare som rör 
sig förbi trapporna för att besöka de olika verksamheterna. Dessa brister har Vision i 
mail 2012-02-07 påtalat för kommundirektören och kommunalrådet Börje Dovstad. Se 
bifogad kopia av mailet 

- Tidigare utlovade möjlighet att parkera egen bil i anslutning till huset som inrymmer 
arbetsplatserna är i dagens verklighet en enda röra där vissa hyr p-plats för egna 
pengar andra parkerar på varuhusparkering, skolgård etc som ligger ca en halv kilo-
meter från arbetsplatsen 

- Inget fungerande lunchrum eftersom detta inte innehåller det mest basala såsom 
muggar, tallrikar, bord och stolar 

- Ett fikarum som är ett hopplock av möbler 
- Sopsortering som är underdimensionerad i förhållande till antal personal 
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- Teknisk utrustning för verksamhetens dagliga drift fungerar inte. Det finns 
uppfattningar om att den tidigast till våren kan vara igång.  

 
Vision mailade 2011-12-16 myndighetschefen på äldreförvaltningen, Ann Thiman, om att 
före någon personal flyttar in i de nya lokalerna skall Vision kallas för att genomföra en 
skyddsrond. Vision blev aldrig kallade utan en dag så var flytten genomförd. Se kopia av 
mailet. 

 
Nya arbetsplatser på Stadsbiblioteket 
Under vecka 5 har Stadsbiblioteket varit stängt m a a viss ombyggnad. Stängningen avsåg 
byte av diskar där personalen tar emot besökare.  
 
Vid planeringen av de nya arbetsplatserna har inte Visions skyddsombud varit kallad enligt 
arbetsmiljölagen för delaktighet i planeringen. Vision konstaterade vid besök på biblioteket 
under vecka 5, att de nya diskarna inte uppfyller någon form av säkerhet för personalen. 
Detta har vi meddelat chefen för Kulturförvaltningen. 
 
Bristande kontroll av låssystem i kommunhuset Ruthe nsparre 
Inget systematiskt arbetsmiljöarbete har bl a resulterat i följande händelse som här beskrivs i 
en incidentrapport.  
 
Förvaltning:  Arbetsplats: Karlskrona kommun 
 
Datum för tillbudet: 10 februari 2012 Klockslag för tillbudet: 16:30 
Plats där till budet skedde: Kommunhuset Ruthensparre 
 
Beskriv händelseförloppet: fredag em., kl. är 16.30 och jag är en av de sista som är kvar i korridoren på vån 4. 
När jag går hem går jag alltid ut genom personalingången mot Ö Köpmansgatan. Dörren till det trapphuset är 
utanför konferensrummet Enigheten och den dörren har en elektrisk nyckel som är ur funktion. När jag kommer 
ner i trapphuset och ska gå ut fungerar inte den elektriska nyckeln ut mot gatan utan där finns ett vred som jag 
använder för att komma ut.  
 
När jag väl kommit ut tänker jag att det nog är bäst att jag anmäler detta och jag såg att Birgitta Jönsson var 
kvar när jag gick så jag försöker komma in igen, men det går inte ty kortläsaren är ur funktion. Precis då 
kommer en annan själ som ska gå ut så jag går in igen och går upp till vån 4. Får tag på Birgitta som säger att 
hon fått in rapporten och att inga kortläsare fungerar på hela våningen.  
 
Precis då kommer en personal från vån 5 med ångan i halsen ner från den branta trappan som förbinder 5:e och 
4:e vån. Det visar sig att hon har varit ensam kvar i sin korridor på 5:e vån och skulle gå ut mot Ö 
Köpmansgatan i samma dörr som jag gått ut. Men den dörren (motsvarande den som är utanför Enigheten) hade 
inte fungerat för den elektriska nyckeln var död. Hon kände sig obehaglig och kom på idén att gå ner till 4 vån 
som jag berättade tidigare. 
 
Nu hör det till saken att anledningen att vi kom ut i trapphuset är att den elektriska nyckeln på våning 4 på 
järndörren utanför Enigheten är ur funktion och har varit så länge jag har jobbat där och det var vår räddning.  
 
Men nu undrar jag, paranoid som jag är, vad hade hänt om det hade börjat brinna? Vi hade inte kommit ut. I 
min värld trodde jag att det var så att om strömmen gick så "släppte" de elektriska nycklarna och det var fritt 
fram men så var inte fallet nu. Mig veterligen är det elnycklar och kortläsare på alla dörrar och det står även 
nödutgång på dem. 
 
Då vi trots idoga försök försöker skapa uppmärksamhet kring brister i arbetsmiljön hos de 
som bär ansvaret för att vidta åtgärder för att förbättra denna, finner Vision att vi inte får 
något gehör. 
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Vision anser sig efterleva arbetsmiljölagens krav att när skyddsombud upptäcker brister i 
arbetsmiljön eller arbetsgivarens uteblivna efterlevnad av arbetsmiljölagen, påtalar vi detta 
dels genom samtal dels genom att vi när det anses befogat utformar en framställan enligt 
AmL kap 6 § 6a. 
 
Ovanstående är en summering av större händelser som vi genom våra skyddsombud har 
agerat i under de två första månaderna 2012. 
 
Vi vill uppmärksamma Arbetsmiljöverket på händelserna och överlåter till er att bedöma 
riskerna/ev åtgärder ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
För Visions del innebär det att vi informerar våra berörda medlemmar om denna skrivelse 
och avslutar därefter ärendena för vår del. 
 
 
  
Marie Petersson Mats Viebke 
Ordförande  Huvudskyddsombud 
 
 
 


