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att lämna yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med bilagt förslag.  

 

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer genomfört en granskning av arbetet 

med den sociala arbetsmiljön. Revisionen har begärt in underlag från samtliga nämnder men 

eftersom kommunstyrelsen har det formella arbetsgivaransvaret föreslås att 

utbildningsnämnden yttrar sig över granskingen till kommunstyrelsen som i sin tur 

sammanställer nämndernas yttranden till revisionen. 

 

Föredragning 

Revisionen bedömer att Uppsala kommun bedriver ett systematisk och ändamålsenligt arbete 

vad gäller social arbetsmiljö. Kommunen bedöms även ha kommit långt gällande 

förvaltningarnas arbete med gemensamma rutiner och metoder vad gäller arbetsmiljö.  

 

Revisionen har dock fyra rekommendationer för utveckling till kommunstyrelsen och 

nämnderna. Dessa kommenteras i bilagt förslag till yttrande. 
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 Kommunrevisionen 

Yttrande över granskning av social arbetsmiljö 

Mot bakgrund av kommunrevisionens 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 

 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 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 verksamhets-

uppföljning 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. 
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Utbildningsdirektören har månatligen uppföljningsmöten med avdelningscheferna enligt 

fastställd mall och fokusområden (kvalitet, ekonomi, attraktiv arbetsgivare) för säkerställande 

av att målen uppnås inom respektive skolform. 

 

Ett chefsstöd (Chefsstöd – hantering av arbetstid och hälsofrämjande arbetsmiljö) är framtaget 

utifrån de rekommendationer som finns i Skol-OSA, som är ett skolanpassat stödmaterial till 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

 

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. 

 

Utbildningsförvaltningen har utifrån det totala resultatet av medarbetarundersökningen tagit 

fram resultatet för respektive yrkesgrupp inom de olika skolformerna. En fördjupande 

medarbetarundersökning kommer att genomföras utifrån resultatet av arbetssituationen för 

yrkesgrupperna förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägsledare samt för chefsgrupperna 

inom grundskolan och förskolan. Detta genomförs i syfte att få ett bättre underlag för analys 

och för vidtagande av åtgärder.  

 

Utifrån 2017 års medarbetarundersökning har utbildningsförvaltningen kompletterat de 

kommunövergripande målen med att index kring negativ stress ska förbättras och att 

enheternas resultat utifrån vidtagna åtgärder i handlingsplanerna ska förbättras.  

 

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 medarbetar-

undersökningen 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 
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skyddsombud in och vid starten för arbetet kontrolleras hur många skyddsombud som finns 

och effekt/nya skyddsombud kontrolleras efter 6 månader. 

 

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

 

Det kommer inte förändra innehållet i nästa revision av internkontrollplanen men arbetet med 

att se över och revidera internkontrollplanen pågår hela tiden. Vi anser också att den rutin vi 

har i kommunen att årligen följa upp att alla chefer jobbar systematiskt med arbetsmiljön 

säkerställer att vi internt följer upp att chefer jobbar ed vidtagna åtgärder. 
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