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av forra året en truck ned från en
Iastkaj. I sista sekunden lyckades
han rädda sig ut innan trucken slog
i backen, konstaterar Matti Holopai
nen, skyddsombud och vice klubb-
ordförande för Handels på Lagena.

-Vi skriver tillbudsrapporter
hela tiden, konkurrensen mellan
de olika bemanningsföretagen le-
der till ett så högt arbetstempo att
säkerhetståinkandet ofta åsidosätts,
de inhyrda är så rädda att förlora
jobbet att de inte vågar protestera,
sägerhan.

-Det är truckar som håller på
att köra in i varandra, eller köra på
dem som jobbar på golvet, eller folk
som gör sig illa för att de lyfter fel.
Ett annat problem iir att folk kör
bakom en högffiande tmck. Då
kan de i vdrsta fall få en pall i huvu-
det och dö.

I dag har Lagenas lager iJordbro 76
tillsvidareanstdllda, plus i snitt 3O
inhyrda per dag. De bemannings-
anställda får ett kompendium med

truckregler på svenska, engelska,
turkiska och serbokroatiska.

Hur det sedan går au följa före-
skrifterna är en helt annan femma,
meRar Matti Holopainen.

- De här personerna hyrs in för de
t]llgsta arbetsuppgifterna, och har
krav på att plocka ett stort antal kol-
lin per dag. Med tre konkurrerahde
bemanningsföretag på en arbets-
plats behöver du inte vara professor
for att räkna ut vad som händer.

Arbetsmiljöverkets generaldirek-
tör Mikael Sjöberg anser också
att introduktionen'' till korta jobb
iblandbrister:

-Det kan vara otydligt vem som
har arbetsmiljöansvaret. De lokala
cheferna inkluderar kanske inte de
inhyrda i sitt skyddsarbete.

-Nu måste arbetsgivarna ta det
håirpå största allvar och se till att de
unga får en säker start, med en bra
introduktion om riskerna och till-
gång till handledning, säger Mikael
Sjöberg.

Fakta.

Män under 25
lever farligast
O Sex av tio i arbetsptatsolyckor
2011 var män. Kvinnor löper större
risk att drabbas av betastningsska-
dor och andra arbetssjukdomar.
O Värst olyckdrabbade bra nscher
är btand männen vattenförsörjning,
av[oppsrening och avfa[[shantering,
fötjt av gruvnäringen, tillverkning,
transport och bygg. A[[ra farligast
lever de unga männen under 25 är.
O För kvinnorna handtar det om
transport och tillverkning, fötjt av
vård och omiorg.
t På tänsnivå var olyckorna flest i

Södermanland, fötjt av Jönköping,
Kronoberg, Västmanland och Öre-
bro. Bruksorterna Hofors, Oxelö-
sund, Surahammar och Lessebo
utmärkte sig med 15-16 olyckor per
1 OOO förvärvsarbetande, jämfört
med rikssnittet på 6.
Tove Nandorf

Bemaryrfugsbrryrsch

Arbetsplatsolyckorna ökar igen.
I fjol skadades över t6 OOO män
och ll OOO kvinnor så svårt på
jobbet att de tvingades sjuk-
skriva sig. Det är mer än 6OO fler
än året innan. Bakom ökningen
står bland annatden växande
bemanningsbranschen.

ToveNandorf
tove.nandorf@dn.se

ODet slås fast i Arbetsmiljövelkets
årsrapport över anmälda arbetsska-
dor2O11.

De senastetre decenniernas kraf-
tigt nedåtgaende olycksfallstrend
har vänt något uppåt igen. Värst
drabbade är unga män i åldern 18-

24 är. Det gåiller över.lag och även
inom den snabbt växande uthyr-
ningsbranschen, där antalet olyck-
or förra året nästan fördubblades.

På Lagenas lager i Jordbro körde
en tilltälligt inhyrd arbetare i slutet


