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 Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmiljöverket: Begäran angående försörjningsstöd  
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att till Arbetsmiljöverket avge förslag till yttrande med beskrivning av de åtgärder som 
genomförts.  
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Uppsala Kommun som 
innebär att kommunen senast 150831 ska ha klargjort för arbetstagarna i vilken ordning 
arbetsuppgifterna ska prioriteras och i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras bort när 
den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter. 
 
Arbetsmiljöverket har inspekterat enhet 1 inom försörjningsstöd sedan en anmälan gjordes dit 
hösten 2013. Några återkommande besök har gjorts men på grund av många chefsbyten så har 
det inte funnits förutsättningar för ett systematiskt långsiktigt arbetsmiljöarbete.  
 
Sedan januari 2015 har en mer långsiktig plan gjorts och även korta punktinsatser för att 
minska arbetsbelastningen. Bland annat har personal från andra enheter inom avdelningen 
arbetat på enheten, resurspoolens myndighetshandläggare har ägnat större delen av sin 
arbetsinsats i enheten och gruppledartjänsten har förstärkts med ytterligare en medarbetare. 
Beslut har fattats om att anställa två socialsekreterare till resurspoolen för att förebygga att 
kötid på nybesöken uppstår. Rekrytering av vikarier till vakanser och timanställningar pågår 
och en strategisk personalplanering sker också för att undvika att hamna i samma läge i 
framtiden. 
 
Rekrytering av ny enhetschef är nu färdig och ett mer långsiktigt, systematiskt 
arbetsmiljöarbete kan därför påbörjas så fort den personen är på plats. 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Arbetsmiljöverket 
Britt-Marie Henriksson 
112 79 Stockholm 

 
 
Yttrande till Arbetsmiljöverket angående tillsyn gällande enhet 1 inom 
försörjningsstöd 
Diarienummer IRM 2013/45466  
 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Uppsala Kommun som 
innebär att kommunen senast 150831 ska ha klargjort för arbetstagarna i vilken ordning 
arbetsuppgifterna ska prioriteras och i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras bort när 
den tillgängliga tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter. 
 
Vidtagna åtgärder 
I början av året uppmärksammades att arbetsbelastningen på enhet 1 var högre än på de andra 
enheterna, vilket inte har varit fallet under 2014. 
 
Ett flertal åtgärder har satts in, personal från andra enheter inom avdelningen har arbetat på 
enheten, resurspoolens myndighetshandläggare har ägnat större delen av sin arbetsinsats till 
att sköta löpande arbetsuppgifter på de tjänster där ordinarie handläggare varit borta på grund 
av semester och sjukdom.  
 
Gruppledartjänsten har förstärkts med ytterligare en medarbetare som under en period går in 
och avlastar gruppledaren med hantering av kön för nybesök. Arbetsuppgiften handlar om att 
kontakta klienterna, skicka ut ansökningshandlingar, ge information osv samt i 
förekommande fall göra nödbedömningar i avvaktan att handläggaren kan ta över ärendet.  
Förutom avlastning är syftet att bidra till en förbättrad struktur så att handläggarna får större 
stabilitet och arbetsro. Att finnas tillhands för ärendefrågor/handläggningsfrågor samt att göra 
ärendegenomgång på enstaka tjänster samt göra möjligt för ordinarie gruppledare att göra 
ärendegenomgångar på flera tjänster. Nuvarande kötid beräknas till ca en vecka, d v s 
gruppledaren fördelar nya ärenden med en veckas fördröjning. 
Sytematisk ärendegenomgång av samtligas tjänster är påbörjad och vi planerar att vara färdiga 
2015-06-30. Detta är ett viktigt steg för att handläggarna ska få kontroll över de ärenden de 
arbetar med samt få hjälp med att prioritera de arbetsuppgifter som är viktigast. 
 
Rekrytering av vikarier till vakanser och timanställningar pågår, en strategisk 
personalplanering sker också för att undvika att hamna i samma läge i framtiden. 
 



Beslut har fattats om att anställa två socialsekreterare till resurspoolen för att förebygga att 
kötid på nybesöken uppstår. Rekrytering pågår även där och det finns goda möjligheter till att 
få in erfarna medarbetare på dessa två tjänster. Detta kommer att avlasta enhet 1 men även 
vara en backup funktion för alla medarbetare i verksamheten. 
 
Rekrytering av ny enhetschef är nu färdig och ett mer långsiktigt, systematiskt 
arbetsmiljöarbete kan därför påbörjas så fort den personen är på plats. En viktig del i det 
strategiska arbetet för ledningen är att stötta den nya enhetschefen så mycket som möjligt. 
Detta gör vi genom utbildning, mentorskap och extra handledning. Allt detta för att skapa bra 
förutsättningar för att enhetschefens tid hos oss ska bli långvarig.  
 
Ett möte med berörda skyddsombud har genomförts inför författandet av denna handling. Det 
ägde rum 2015-03-10. 
 
Åtgärdsplan 
Att samtliga handläggare deltagit i en ärendegenomgång tillsammans med gruppledare senast 
15-06-30. 
Att samtliga handläggare har kunskap om vilka ärenden som ska prioriteras om det blir hög 
arbetsbelastning och att den handlingsplan som finns används. 
Att avlastning i form av resurspool med socialsekreterare förebygger att kötid uppstår. 
Att enhetschef gör nödvändiga insatser så fort arbetsbelastningen ökar/är hög, detta i 
samspråk med övrig ledning. 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Ulrik Wärnsberg Lotta von Wowern 
Ordförande Sekreterare 
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