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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna svar på KPMG:s rapport angående granskning av den sociala arbetsmiljön. 
 
 
Sammanfattning 
KPMG har granskat den sociala arbetsmiljön i Uppsala kommun och givit ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda nämnder. I bifogat svar beskrivs hur det 
sociala arbetsmiljöarbetet kommer utvecklas mot bakgrund av revisionens rekommendationer. 
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 Till Kommunstyrelsen 

Svar på KPMG rapport granskning social arbetsmiljö (KRN-
2018/28) 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning av den sociala arbetsmiljön i Uppsala kommun 
rekommenderar de kommunstyrelsen och berörda nämnder att: 

• utveckla formerna för att följa upp hur väl de kommungemensamma nämndmålen är 
uppnådda. 

• göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarenkäten 
(medarbetarundersökningen). 

• tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond. 
• vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna. 

Revisionen begär 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 och på det sättet tydliggöra målen och att på det 
sättet tydligare kunna följa att nämndmålen blir uppnådda. Planen är att ha detta på plats 
våren 2019 och effekt kommer följas av varje överordnad chef och av HR specialist 
kommunövergripande. 
Omsorgsförvaltningen har under 2018 följt upp verksamhetsplanen i Hypergene per tertial för 
att tydliggöra och följa upp att nämndmålens uppnås. Effekterna följs upp avdelningsvis. 
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Att göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarenkäten 
(medarbetarundersökningen) 
Förvaltningarna 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 jobbar även med att ta fram en totalrapport som ska vara klar i 
november för att se mer genomgående vilka eventuella brister som finns och vilka åtgärder 
som vidtagits och kommer vidtas. Arbetet pågår under hösten 2018 och effekt kommer mätas 
vid nästa undersökning i februari 2019. 
Omsorgsförvaltningen samlar likt föregående år in handlingsplaner från verksamheten och 
sammanställer dessa. Analys av handlingsplanerna görs i ledningsgruppen tillsammans med 
områdeschefer och HR under september. Beslut om eventuella åtgärder fattas av 
ledningsgrupp under oktober. 

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 chef 
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 arbetsmiljö förtydligas också detta. 

Att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna 
HR-specialist tar fram ett material tillsammans med kommunens centrala huvudskyddsombud 
med målgrupp chefer och med syfte att tillhandahålla ett inspirationsmaterial som chefer kan 
visa för sina medarbetare i syfte att inspirera och locka fler att vilja bli skyddsombud. Arbetet 
påbörjas hösten 2018 och effekt kommer 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. 
Inom omsorgsförvaltningen har dialog förts med personalorganisationerna om att locka fler 
att vilja bli skyddsombud. Personalorganisationerna har varit ute på fler av förvaltningens 
verksamheter för att informera om skyddsombudets roll för att väcka intresse och locka fler 
att vilja bli skyddsombud. 

Omsorgsnämnden 

Ordförande Sekreterare 

Eva Christiernin Peter Jernberg 
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