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34. Interpellation av Benny Lindholm (L) om färdplan för
flyktingmottagande. KSN-2015-2357
Interpellation
Under hösten har hundratusentals flyktingar sökt skydd i Europa från krigen och konflikterna i
Mellanöstern. Många av flyktingarna har sökt asyl i Sverige med följden att vårt mottagande
ansträngs.
Ännu har Uppsala inte varit destinationen för det stora flertalet av dessa asylsökande. I takt med
att många av dem som söker om asyl i dag får sina uppehållstillstånd och att den nya lagen om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tillämpas kommer dock antalet
nyanlända sannolikt att öka i Uppsala.
Uppsala ska välkomna och bidra till att integrera de många flyktingar som nu söker skydd i
Sverige. Att många människor är i behov av skydd samtidigt ställer dock stora krav på delar av
välfärden. Bostadsbristen är akut på sina håll och delar av den offentliga sektorn såsom vård, skola
och socialtjänst är ansträngd.
För att kunna tillgodose såväl människors behov av skydd som en inkluderande mottagning krävs
strategiskt arbete. Härvid är det särskilt viktigt att lägga fokus på en effektiv handläggning inom
socialtjänsten rörande ensamkommande flyktingbarn, en trygg och ändamålsenlig skolgång för de
nyanlända barnen och tillgång till bostäder. Till detta kommer ett viktigt arbete för att med
utbildning och arbetsmarknadsinsatser integrera de nyanlända i samhället.
I Uppsala råder bostadsbrist. Tillgången på bostäder är sannolikt den utmaning som är allra svårast
att lösa kortsiktigt. Planprocesser och byggnormer gör att det tar lång tid från tanke till beslut och
från beslut till spaden i marken. Ett ökat och långsiktigt hållbart byggande är därför av högsta
prioritet såväl för de som redan bor i Uppsala som för de nyanlända.
I dag saknas ett sammanhållet och målinriktat arbete i Uppsala för att säkerställa en färdplan för
flyktingmottagandet. Det finns en flyktingpolitisk styrgrupp under ledning av kommunalrådet
Pelling (S) med representanter från flera av kommunens nämnder. Det finns också en
tjänstemannagrupp kopplad till styrgruppen. Styrgruppen har dock inget beslutsmandat och det
saknas en tydlig strategi antagen av något av kommunens organ. T.ex. finns inga konkreta mål och
arbetssätt för att tillgodose tillgången på bostäder för nyanlända. Det finns inte heller någon
färdplan för att säkerställa utbildning för de nyanlända.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Marlene Burwick (S):
-

Avser du ta fram en färdplan för flyktingmottagande som långsiktigt och strategiskt anger
hur Uppsala kommun ska arbeta för att hantera mottagandet av nyanlända?

-

Hur arbetar majoriteten för att säkerställa tillgången på bostäder för de nyanlända?

Benny Lindholm (L)
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Nr 35. Interpellation av Stefan Hanna (C) om den demokratiska processen
KSN-2016-0155
Interpellation
Det är viktigt att vi försvarar och utvecklar den demokratiska processen för att
samhällsutvecklingen ska ske på ett så klokt sätt som möjligt. Centerpartiet tror på en stark
förankringsprocess inför beslut och vi anser att makten över beslut som berör enskilda människor
ska ligga så nära de berörda som möjligt. Vi anser också att det är viktigt att respektera alla
folkvalda och därför ha öppna förankringsprocesser där förslag stöts och blöts innan de läggs på
bordet som skarpa beslutsförslag i en nämnd, en styrelse eller i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har gång efter gång visat på bristande respekt för
den öppna demokratiska processen inom Uppsala kommun. Gång efter gång har ärenden av stor
betydelse för många inte beretts på ett sätt så att i vart fall vi som är folkvalda i opposition fått en
chans att reflektera och ge våra synpunkter innan beslutsärenden ligger på bordet. Några exempel
är när beslut om att lägga ner Omtanken togs, hur önskemålet att lägga ner äldreboendet
Björkgården i Knutby hanterades, hur frågan om en särskild uppställningsplats för EU-migranter
hanterades, hur nedläggningen av förskolan i Balingsta hanterats och hur den planerade
splittringen mot de internationella klasserna på Kvarngärdesskolan hanterades.
Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick;
Anser du att ni bereder ärenden på ett sätt som gör att oppositionen ges ordentliga möjligheter att
reflektera och ge synpunkter innan de blir beslutsärenden?
Anser du att det är en demokratisk ordning som är rimlig? Anser du att processen måste förbättras
och i så fall hur?
Stefan Hanna (C)
Kommunalråd

KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om den demokratiska processen
Jag delar helt Stefan Hannas syn på att det är oerhört viktigt att försvara och utveckla den
demokratiska processen. Den rödgröna majoriteten har bland annat vidtagit flera åtgärder för
att utveckla medborgarnas insyn i kommunens beslut.
Kommunens ekonomi är väldigt ansträngd till följd av utvecklingen under de senaste åren. Vi
har inlett ett stort arbete för att skapa ordning och reda i kommunens ekonomi. Detta har krävt
många tuffa beslut under det senaste året. Vid vissa av dessa beslut har nämndernas och
kommunstyrelsens snabba tempo varit helt avgörande. Ett delresultat i arbetet med ordning
och reda är tydlig uppföljning och transparenta beslutsunderlag.
Vi har även lagt stor vikt vid förbättrad kommunikation med medborgarna i Uppsala. Att ge
Uppsalaborna/brukarna information om vad som är på gång innan besluten fattas är viktigt för
oss. I flera av de ärenden som Stefan Hanna nämner i interpellationen har vi valt att
kommunicera förslaget till beslut i en bredare krets. I några av ärendena har det även fått till
följd att beslutet har ändrats.
Den rödgröna majoriteten har stor respekt för de folkvalda och vi har även stor respekt för
kommunens alla medarbetare/brukare/medborgare som på olika sätt berörs av våra beslut.
Svar på Stefan Hannas frågor:
Anser du att ni bereder ärenden på ett sätt som gör att oppositionen ges ordentliga
möjligheter att reflektera och ge synpunkter innan de blir beslutsärenden?
Ja. Jag anser även att vi har vidgat kretsen till medarbetarna/medborgarna/brukarna i många
beslutsärenden.
Anser du att det är en demokratisk ordning som är rimlig?
Ja, jag anser det rimligt med en utökad medborgardialog.
Anser du att processen måste förbättras och i så fall hur?
Ja – jag anser att alla processer har potential att förbättras. Bland annat kan processen med en
utökad medborgardialog utvecklas ytterligare. En förbättrad ärendehantering kommer att
minska antalet ärenden med kort förankrings- och beredningstid.

Marlene Burwick
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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36. Svar på interpellation av Anna Manell (L) om effektiviseringar av övrig
personal inom gymnasieskolan KSN-2016-0210
Interpellation
Interpellation med anledning av effektiviseringar av övrig personal inom gymnasieskolan
Via insändare i UNT och genom enskilda lärare som har kontaktat oss har Liberalerna fått
kännedom om de rödgrönas direktiv till tjänstemännen inom Utbildningsförvaltningen att spara in
på icke undervisande personal för att nå budget i balans. På gymnasieskolorna planeras nu åtgärder
för att dra ned på personal motsvarande en kostnad på 15 miljoner kronor. Det är många tjänster
som ska bort för att nå denna summa.
Arbetsbelastningen för lärare i så väl grundskola som gymnasieskola upplevs av medarbetarna som
mycket hög. Det är svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, hitta tid för återhämtning och samtidigt
uppleva att man gör ett gott arbete. En neddragning av de stödfunktioner som finns riskerar enligt
vår uppfattning att resultera i ytterligare arbetsbelastning för lärarna, och sämre stöd till de elever
som behöver. Särskilt som gymnasieskolan nu ska ta emot extra många nyanlända ungdomar
behövs de stödfunktioner som finns runt lärare och elever.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet tillika ordförande i Utbildningsnämnden
Caroline Andersson (S) följande:
•

Sker neddragningarna av övrig personal (icke undervisande) på alla kommunala
gymnasieskolor?

•
•

Vilken typ av tjänster avser förvaltningen ta bort?

•

Vilka konsekvenser bedömer ni att detta kommer att få för lärares arbetsbörda?

Anna Manell (L)

Svar
Sker neddragningarna av övrig personal (icke undervisande) på alla kommunala
gymnasieskolor?
Ja. Som en följd av underskotten som utbildningsnämnden fick ärva från tidigare ansvariga
nämnder beslutade utbildningsnämnden 22 april 2015 om att genomföra effektiviseringar för att nå
budget i balans. Underskottet som vi beslutade att genomföra åtgärder runtikring uppgick till ca 80
mkr. Den största åtgärden syftade till att nå en effektivare lokalanvändning genom att lämna
Boland/GUC: s lokaler. En åtgärd som förväntas resultera i cirka 56 miljoner kronor. De övriga
delarna handlade om att se över lednings- och tjänstefördelningskostnader – ca 15 mkr samt OHkostnader och politisk satsningar på nämnd-/förvaltningsnivå – ca 10 mkr. De åtgärder som nu sker
handlar om att effektivisera lednings- och tjänstefördelningskostnader och inom ramen för detta
övrig personal där den kommunala gymnasieskolan ligger högre i kostnadsnivå i relation till
jämförbara kommuner. Arbetet är en fortsättning på det arbete som den tidigare majoriteten
initierade med minskning av 24 övriga tjänster år 2013 och 19 övriga tjänster år 2014.
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Vilken typ av tjänster avser förvaltningen ta bort?
I arbetet efter 22 april så ingår att se över skolornas organisation. Rektorerna har ansvar för sin inre
organsation och har utifrån enheternas förutsättningar identifierat ett antal tjänster där dels
effektiviseringar kan ske och även sådant som är en anpassning utifrån gymnasieskolans sjunkande
elevkullar. Arbetet kommer att fortgå under hela 2016. Identifierade funktioner som berörs i
dagsläget är administration, skolledning, bibliotek, mål- och cafépersonal, vaktmästeri samt
lokalvård.
Vilka konsekvenser bedömer ni att detta kommer att få för lärares arbetsbörda?
I arbetet har samordningsvinster inom och mellan enheterna beaktats. Fokus har också varit att
säkerställa kommande läsårs dimensionering av språkintroduktion där vi bedömer att av ickeundervisande personal så är det framför allt elevhälsa som kommer behöva säkerställas.
Förändringarna kommer i vissa fall innebära minskad tillgänglighet för lärarna till vissa
personalgruppen inom icke-undervisade personal vilket kommer innebära att arbetssätt och rutiner
måste tydliggöras och i vissa fall omarbetas. Alternativet till att inte se över övriga tjänster hade
varit att effektivisera undervisningskostnaderna i större utsträckning – dvs. minska lärartätheten.
Jag ser inte att det är en rimlig åtgärd utifrån att den kommunala gymnasieskolan redan har låga
kostnader för denna del. Situationen är svår för gymnasieskolan just nu. Vi måste jobba på alla
fronter för att klara ekonomin samtidigt som vi använder tillgängliga resurser till de mest
prioriterade områdena.
Caroline Andersson (S)
Kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden
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37. Interpellation av Mohamad Hassan (L) angående barnäktenskap
KSN-2016-0211
Interpellation
Uppsala kommun har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Just nu ökar vi
våra ambitioner, dels genom att sluta avtal om att öka det antal flyktingbarn som anvisas
kommunplacering i Uppsala dels genom att avlasta kommuner i södra Sverige genom att
tillhandahålla tillfälliga ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn.
Sveriges radio rapporterar idag (18/1-2016) att det kommer allt fler gifta asylsökande barn till
Sverige. "Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommuner ofta barnen bo
tillsammans med den vuxna person som de är gifta med", skriver Sveriges radio på sin hemsida. Jag
och Liberalerna anser att denna information är oroande och vi förutsätter att Uppsala kommun
agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under påtvingade förhållanden och för att alla
barn, oavsett ursprung, ska behandlas utifrån samma premiss — man kan inte ingå och leva i
äktenskap när man är minderårig.
Med anledning av detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:
Hur hanterar Uppsala kommun gifta flyktingbarn?
Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Svar på interpellation angående barnäktenskap
Mohamad Hassan (L) har frågat kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) om Uppsala
kommuns hantering av gifta flyktingbarn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Det stämmer att lagen inte erkänner äktenskap ingångna i Sverige eller utomlands där en eller båda
parterna är minderårig och har anknytning till Sverige. Lagen gäller däremot inte om makarna, när de
gifte sig, inte hade någon anknytning till Sverige. Att en minderårig individ har ingått i ett äktenskap
innebär dock inte att Uppsala kommun upphör att betrakta den individen som minderårig.
När en minderårig asylsökande faller under Uppsala kommuns vård är socialtjänstlagen och barns
individuella rättigheter överordnade alla andra hänsynstaganden.
Vi delar Liberalernas oro för risken att barn utsätts för tvångssituationer. Uppsala kommuns
grundhållning handlar om att värna individens rättigheter och följa svensk lag. Skulle en person vara
under 18 år gammal ska den personen inte bo tillsammans med sin partner.
Undantag kan göras då paret har gemensamma barn, efter en individuell bedömning. I en sådan
familjesituation är det naturligtvis viktigt att ta hänsyn till barns rätt till båda sina föräldrar, men också
att försäkra sig om att båda parterna vill bo tillsammans och att det inte finns några omständigheter
som tyder på att det skulle vara olämpligt. Skulle en eller båda föräldrarna vara under 15 år får de inte
bo tillsammans under några omständigheter.
Antalet barn, som ingått äktenskap enligt sitt hemlands lagar, som anlänt till kommunen sedan
flyktingmottagandet intensifierades under hösten har varit relativt lågt. Men det är nödvändigt att
bemöta dem på ett sätt som präglas av kunskap och respekt för individens rättigheter. Utöver det
grundläggande sociala skydd som kommunen ska ge ensamkommande flyktingbarn måste vi också
säkerställa att inga barn far illa i en tvångssituation, därför har socialnämnden uppdragit till
socialförvaltningen att utarbeta riktlinjer som ska få genomslag hos alla medarbetare som kommer i
kontakt med den här gruppen.
Ilona Szatmári Waldau (V)
Kommunalråd
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Nr 38. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om övergripande säkerhet i
förskolor och skolor
KSN-2016-0212
Interpellation
Det är viktigt med säkerhetsarbetet på skolorna utifrån flera aspekter. Det är här som barnen och
ungdomarna tillbringar en stor del av sitt vakna dygn, och det är också en offentligt reglerad plats,
som dessutom, under grundskolan, omfattas av skolplikt. För föräldrar och elever är det avgörande
för skolgången att man känner en grundläggande trygghet och ett förtroende för att skolorna tar
säkerhetsfrågorna på allvar.
Som huvudman för många förskolor och skolor är det viktigt att Uppsala kommun kontinuerligt
följer upp säkerhetsrutiner. Efter attentatet på Kronans skola i Trollhättan framgår tydligt att
mycket kan och behöver göras, såväl förebyggande men också i fråga om hur man konkret ska
agera om något skulle inträffa. Det behöver inte nödvändigtvis handla om stora eller dyra åtgärder,
utan om att fundera över vilka rutiner som finns och som kanske behöver kompletteras. Det skulle
exempelvis kunna handla om fler rastvakter som inte bara kan ha koll på barnen utan också på vilka
personer som rör sig i skolområdet. Man skulle också kunna se över behovet av att låsa flera
ytterdörrar (gäller grundskolan och gymnasiet, på förskolorna är det oftast låst) för att försvåra för
obehöriga att komma in.
I andra europeiska länder, som England, förekommer kontinuerliga övningar för så kallade
lockouts. Det vill säga att lärare och elever får lära sig om och övar på hur man ska agera i händelse
av en attack. Det skulle visserligen kunna upplevas som obehagligt och jobbigt, men åtminstone
någon form av rutin bör diskuteras och konsulteras med kommunens säkerhetsavdelning.
Andra områden som berörs av säkerhetsaspekter är den inre arbetsmiljön med de risker som kan
finnas med farlig utrustning, risker för våld och hot mellan elever och risk för olyckor och andra
tillbud. Inte minst har den psykosociala miljön betydelse för elevernas trygghet och välbefinnande.
Här är det viktigt med en tydlig arbetsmiljöplan, och att det finns elevskyddsombud (2013
rapporterade UNT att det saknades sådana på huvuddelen av kommunens skolor, något som då
sades skulle åtgärdas).
Viktigt är också att barnen, särskilt de mindre, har en säker trafikmiljö runt skolorna. Det är inte
utbildningsnämnden som har ansvaret för den fysiska miljön, men det är viktigt med en fungerande
service från Skolfastighetsbolaget, Gatu- och Samhällsmiljönämnden samt övriga omkringliggande
fastighetsägare.
Vissa aspekter av ovanstående frågor gäller även fristående skolor. Speciellt behöver kommunen se
över den fysiska miljön runt skolorna, eftersom friskoleelever inte har skolskjuts och därför ofta
hämtas och lämnas med bil, eller nyttjar de allmänna kommunikationerna, och därmed i större
utsträckning rör sig till och från skolan bland annat runt resecentrum. Har kommunen en
uppfattning om hur det generellt ser ut med rutiner kring detta? En del skolor har strategier rörande
hur barnen kommer till och från skolan oavsett om det gäller buss, cykel eller gång, medan andra
skolor inte har det.
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Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Caroline Andersson (S):


Vad vill du prioritera i skolornas säkerhetsarbete?



På vilket sätt följer kommunen upp vilka säkerhetsåtgärder som bedöms som nödvändiga,
speciellt med tanke på att säkerhetsläget i Sverige generellt har försämrats.



På vilket sätt säkerställer kommunen en god trafikmiljö för elever, både i kommunens egna
skolor samt på friskolorna?



Har Uppsala kommun antagit några riktlinjer och rutiner vid händelse av eventuell
skolattack?



Hur är läget när det gäller arbetsmiljön i Uppsalas skolor, samt när det gäller
elevskyddsombud?

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd
Svar
Tack för en mycket angelägen interpellation. Att kunna garantera säkerheten i skolan för våra
elever är en oerhört viktig fråga som vi tar på stort allvar. Vi har en stor uppgift framför oss att
säkerställa att det som hände i Trollhättan inte händer i Uppsala, samtidigt som vi fortsätter att
värna öppenheten och tilliten i samhället, vars grund läggs i skolan.
Vad vill du prioritera i skolornas säkerhetsarbete?
En viktig grund för att säkerställa en trygg miljö i skolan är just trygga och socialt fungerande barn
och unga. Därför satsar den rödgröna majoriteten mycket på tidiga och förebyggande insatser,
bland annat genom ett utökat stöd till föräldrarutbildning, mindre barngrupper i förskolan och mer
personal i lågstadiet. Åtgärder som vi bedömer har effekt på ungas välmående på kort och lång sikt.
När det gäller skolornas säkerhetsarbete så är det viktigt att all skolpersonal ges övergripande
verktyg att kunna agera i en hotfull eller farlig situation. Personalen ska känna till de kris- och
beredskapsplaner som finns och vara insatta i det stödmaterial kommunen tagit fram.
På vilket sätt följer kommunen upp vilka säkerhetsåtgärder som bedöms som nödvändiga,
speciellt med tanke på att säkerhetsläget i Sverige generellt har försämrats.
Just nu genomförs i säkerhetsenhetens regi en genomlysning och utveckling av
utbildningsförvaltningens verksamhetområde avseende såväl förebyggande som krisavhjälpande
säkerhetsarbete. Efter våldsdådet i Trollhättan anordnade det lokala brottsförebyggande rådet ett
möte med bland annat ansvariga från kommunens grundskola och gymnasieskola, kommunens
säkerhetsavdelning och polisen. Syftet var att aktualisera frågan om skolors beredskap vid ett
attentat.
På vilket sätt säkerställer kommunen en god trafikmiljö för elever, både i kommunens egna
skolor samt på friskolorna?
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Kommunen bevakar kontinuerligt miljöer vid nybyggnationer av skolor då det är viktigt med bland
annat säkrade övergångställen. Lägre hastighetsgränser införs generellt sett i tätbebyggda områden
där barn vistas.
En särskild satsning har gjort i projektet Säkra skolvägar, där kommunen har inventerat skolvägen
runt alla grundskolor i tätorten med elever från förskoleklass till årskurs fyra. Skolvägen har tagits
fram utifrån var de flesta eleverna bor som går i aktuell skola, sedan har en inventering gjorts på en
radie om 500 meter runt skolan.
En rapport har skrivits för varje skola (36 stycken) som delgetts skolan och därefter har kommunen
bjudit in till en dialog runt rapporten. Det har varit på föräldramöten, möten med bara personal och
möten med personal, föräldrarepresentanter och elever. Där har diskussioner förts även runt
synpunkter som grupperna tagit upp då det inte alltid är säkert att det som upplevs otryggt
framkommit i rapporten och vice versa.
Tjänstemän från kommunen har också haft dialog med elever från olika skolor och årskurser där de
berättat själva vad de anser är bra och mindre bra på vägen till skolan. Därefter har vissa åtgärder
vidtagits såsom exempelvis belysning, flytt av övergångställe, parkeringsförbud (för sikten) och
försök att hitta hämta/lämna-platser som ligger en bit från skolorna. Det sistnämnda är viktigt för att
det inte är önskvärt att elever skjutsas ända in till skolorna. Detta görs för att föräldrar ska ”våga”
låta barnen gå eller cykla till skolan för barnens skull. Dels minskar otryggheten med stressade
föräldrar i bil runt skolorna och barnen mår bättre både hälsomässigt och får chans till bättre
inlärning i skolan om de rör sig innan skoldagen.
Har Uppsala kommun antagit några riktlinjer och rutiner vid händelse av eventuell
skolattack?
Rektorer har fått i uppdrag att komplettera sina kris- och beredskapsplaner utifrån Skolverkets
stödmaterial Väpnat våld i skolan. Stödmaterialet innehåller rutiner för inrymning och
utestängning. Rektorer har fått svara på en utvärdering i syfte att få en helhetsbild över vilka
problem skolorna ställs inför i samband med införandet av ny rutin.
Samordnaren i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) har, tillsammans med arbetsgrupp med
representanter från skola, socialtjänst, råd och stöd, fritid och polis, arbetat med revidering av ett
dokument som heter Ska vi ringa polisen. Det är ett dokument som vägleder personal kring olika
brott i skolan samt i kontakten med polis och socialtjänst. I dokumentet finns information om olaga
intrång på skola samt väpnat våld i skolan. Samarbetet sker mellan BRÅ, säkerhetsavdelningen och
polisen och beslut tas förhoppningsvis i mars.
Samordnaren i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) har i uppdrag att utveckla och förtydliga
handlingsplan kring våldsbejakande extremism utifrån nationella samordnaren Mona Sahlins tolv
rekommendationer. En grupp där skola, fritid, arbetsmarknad, socialtjänst och polis finns
representerade har påbörjat ett arbete kring en handlingsplan.
Hur är läget när det gäller arbetsmiljön i Uppsalas skolor, samt när det gäller
elevskyddsombud?
Enligt uppgift ska alla skolor ha elevskyddsombud men jag är osäker på om det är tillförlitlig
beskrivning. Tidigare kartläggningar har visat att det saknas på vissa skolor och att det är svårt att
engagera elever för uppdraget. Tillsammans med elevkårerna vill vi arbeta för att förstärka
insatserna på området. En centralt organiserad utbildning för elevskyddsombud arrangeras varje år
för två elever per årskurs från och med årskurs sex.
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Arbetsmiljöverket har gjort en granskning av den kommunala huvudmannen som på det stora hela
intygade att det finns ett bra arbetsmiljöarbete. Det fanns dock vissa brister som håller på att
åtgärdas. Flertalet aktiviteter pågår kontinuerligt för att förbättra våra medarbetares arbetsmiljö.
Analys kommer bland annat att genomföras efter genomförd medarbetarenkät som planeras till
mars.

Caroline Andersson (S)
Kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden

