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Delgivning

Omprövning av beslut enligt 37 § förvaltningslagen
Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:
Besöksadress:

212000-0092
Björkbackens vård- och omsorgsboende
Bollmoravägen 28, Tyresö

Beslut
Arbetsmiljöverket ändrar beslutet av den 22 juni 2016 på så sätt att tidpunkten
för när villkoren i beslutet ska träda i kraft bestäms till den 30 juni 2023.
Se 37 § förvaltningslagen.
Skäl för beslutet
Arbetsmiljöverket beslutade den 22 juni 2016 att förbjuda er att utföra
omvårdnadsarbete på de boendes toaletter/hygienutrymmen samt passage
genom dörröppningar om inte vissa villkor för arbetsutrymmet var uppfyllda.

Ni har i ett brev som kom in till oss den 13 juli 2021 begärt anstånd med att
uppfylla villkoren till den 30 juni 2023. I er begäran säger ni bland annat att:
 Ni har beslutat om en helhetslösning för boendet som innebär
ombyggnad och renovering med ett minskat antal platser. Renoveringen
beräknas vara färdig till våren/sommaren 2023.
 Ni har anpassat nyttjande av lokalerna och arbetssätt för att i möjligaste
mån säkerställa en god arbetsmiljö.
 Antalet platser har minskats från 93 platser till 63 platser. Antalet platser
kommer att minskas ytterligare framöver.

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148

Godkänd 2021-10-27 av Elseann Lundgren

Den 29 januari 2019 omprövade vi beslutet så att tidpunkten för när villkoren
skulle träda i kraft bestämdes till den 2 januari 2022.
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I den sista etappen av minskat nyttjande kommer ni att lägga stor vikt
vid att behålla de lägenheter som ligger närmast Arbetsmiljöverkets
krav.
Inför nya boende gör ni en individuell bedömning av den boendes vårdoch omsorgsbehov i förhållande till aktuella krav på arbetsmiljön.

Huvudskyddsombuden Fernando Pereira och Max Tegman har yttrat sig till oss
den 18 oktober 2021 och sagt att ni har tagit nödvändiga beslut för att kunna
genomföra ombyggnationen och att de har kontaktat socialnämndens
ordförande och vice ordförande för att försäkra sig om att ni försöker hålla
tidplanen. De ställer sig positiva till er begäran.
Vi anser att det därför finns skäl att ändra beslutet enligt er begäran och skjuta
fram tidpunkten för när villkoren ska träda i kraft.
De som har deltagit i beslutet
Ärendet har avgjorts av sektionschef Elseann Lundgren, i närvaro av jurist
Lennart Adèrn, efter föredragning av arbetsmiljöinspektör Åsa Larsson.

Elseann Lundgren

Kopia skickad till:

Godkänd 2021-10-27 av Elseann Lundgren

förvaltningschef John Henriksson: john.henriksson@tyreso.se
verksamhetschef Björkbackens vård- och omsorgsboende Katarina Elyas:
katarina.elyas@tyreso.se
huvudskyddsombud Fernando Pereira: fernando.pereira@tyreso.se
huvudskyddsombud Max Tegman: max.tegman@tyreso.se
interimschef Richard Unger, Tyresö Bostäder: richard.unger@tyresobostader.se
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Hur man överklagar
Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till
Förvaltningsrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1).
Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den
dag, då den som överklagar fick del av beslutet.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och
telefonnummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast
om rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället
anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer,
postadress och namn och telefonnummer till en kontaktperson på
företaget. Det ska framgå av överklagandet var den klagande kan nås för
delgivning. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt
att anmälan snarast görs till förvaltningsrätten,
2. vilket beslut som överklagas med uppgift om vårt ärendenummer samt
dagen för beslutet,
3. vilken ändring i beslutet som begärs
4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med
varje särskilt bevis.

Godkänd 2021-10-27 av Elseann Lundgren

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge
sitt namn, adress och sitt telefonnummer.

