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Yttrande över KPMG:s rapport Granskning social arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att avge yttrande daterat den 23 augusti 2018 till kommunstyrelsen.  

 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av den sociala arbetsmiljön. 

I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda 

nämnder.  

 

Kommunrevisionen begär nu yttrande utifrån ett antal frågeställningar. I bifogat yttrande 

beskriver miljö- och hälsoskyddsnämnden hur det sociala arbetsmiljöarbetet avses att 

utvecklas mot bakgrund av revisionens rekommendationer.  

 

 

Miljöförvaltningen  
 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över KPMG:s rapport Granskning social arbetsmiljö 

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av den sociala arbetsmiljön. 

I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda 

nämnder: 

 

• Att utveckla formerna för att följa upp hur väl de kommungemensamma nämndmålen 

är uppnådda 

• Att göra en mer genomgående analys av resultatet i 

medarbetarenkäten(medarbetarundersökningen) 

• Att tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social 

arbetsmiljörond 

• Att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna 

 

Revisionen begär nu yttrande utifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilka åtgärder avser ni att genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade 

bristerna? 

• Under vilken tidsperiod avser ni genomföra dessa åtgärder? 

• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 

• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av kontrollplanen? 
 

 

Att utveckla formerna för att följa upp hur väl de kommungemensamma nämndmålen 

är uppnådda 

Arbete pågår med att skapa en modul i kommunens befintliga system för 

verksamhetsuppföljning gällande arbetsmiljö. På det sättet tydliggörs målen och det blir 

enklare att följa när nämndmålen uppnås. Planen är att detta ska vara på plats våren 2019 och 

effekt kommer kunna följas av varje överordnad chef och av HR-specialist på en 

kommunövergripande nivå. 
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I miljöförvaltningens verksamhetsplan och operativa plan har arbetsmiljömålen i Mål och 

budget brutits ned till konkreta aktiviteter. Utöver detta har miljöförvaltningen satt upp egna 

arbetsmiljömål utifrån handlingsplaner från medarbetarenkäten med mera.  

 

Dessutom har miljöförvaltningen formulerat mål för arbetsmiljön i visionen för 

miljöförvaltningen 2025 - Sveriges modernaste myndighet som togs fram 2015, exempelvis: 

• 2025 är miljöförvaltningens medarbetare eftertraktade, och miljöförvaltningen är en 

attraktiv arbetsgivare 

Vi är kompetenta och levererar vårt uppdrag. Det gör oss eftertraktade på 

arbetsmarknaden och många vill jobba hos oss. Här finns möjlighet till utveckling och 

till att jobba med de bästa. 

• 2025 är medarbetarna stolta över att arbeta på miljöförvaltningen. 

Vi är medskapande, trivs och har ett hållbart arbetsliv. Vi utvecklas, arbetar med 

angelägna arbetsuppgifter, och är stolta över vår arbetsplats. Vi mäter 

medarbetarnöjdhet och ligger topp tio i Sverige. 

 

Att göra en mer genomgående analys av resultatet i 

medarbetarenkäten(medarbetarundersökningen) 

Förvaltningarna inom Uppsala kommun kommer att samla in handlingsplaner från 

verksamheternas chefer för att kunna göra en mer genomgående analys av resultatet i 

medarbetarundersökningen och för att kunna se eventuella förvaltningsgemensamma brister. 

Kommunens analysenhet arbetar även med att ta fram en totalrapport för att analysera mer 

genomgående vilka eventuella brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits och kommer 

att vidtas. Rapporten beräknas vara klar i november. Arbetet pågår under hösten 2018 och 

effekt kommer mätas vid nästa medarbetarundersökning i februari 2019. 

 

Miljöförvaltningen har redovisat resultatet från medarbetarundersökningen både i 

ledningsgruppen och för medarbetarna. Vidare har förvaltningen haft individuella analyser 

med var och en av de fyra avdelningscheferna tillsammans med förvaltningschef samt HR-

chef och därefter gjort en egen analys tillsammans med respektive chef utifrån dennes 

resultat. Ledningsgruppen har gjort en förvaltningsövergripande analys och utifrån denna tagit 

fram en handlingsplan. I höst kommer handlingsplanen att följas upp.  

Miljöförvaltningen har i analysen gjort en jämförelse mot kommunövergripande resultat.  

 

Att tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social 

arbetsmiljörond 

I slutet av augusti 2018 kommer en undersökning gå ut till alla chefer med personalansvar om 

att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. I undersökningen frågar vi om chefen har 

undersökt de organisatoriska och sociala riskerna och vi förtydligar där att det är 

medarbetarundersökningen som fungerar som den organisatoriska och sociala skyddsronden. I 

kommunens grundutbildning om arbetsmiljö förtydligas också detta. 

 

Inför nästa års medarbetarenkät avser miljöförvaltningen lämna ett förbättringsförslag att 

man, i den interna kommunikationen, även lyfter fram enkäten kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.   



3 (3) 

 

 

Att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna 

HR-specialist kommer ta fram ett material tillsammans med kommunens centrala 

huvudskyddsombud med chefer som målgrupp. Syftet är att tillhandahålla ett 

inspirationsmaterial som cheferna kan visa för sina medarbetare för att inspirera och locka fler 

att vilja bli skyddsombud. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och effekten kommer att mätas 

genom vårt system Iris. I Iris läggs alla nya skyddsombud in och vid starten för arbetet 

kontrolleras hur många skyddsombud som finns och effekt/nya skyddsombud kontrolleras 

efter 6 månader. 

 

Hos miljöförvaltningen har det inte varit något problem med att få skyddsombud. Nu har ett 

skyddsombud dock slutat och en efterträdare ska utses. Detta har lyfts upp på ett stormöte 

med medarbetarna och ett nytt skyddsombud kommer att utses under hösten.  

 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

 

 

Bengt Fladvad   Susanna Nordström 

ordförande   sekreterare 

 








































