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att  översända förslag på svar till kommunstyrelsen avseende KPMG:s rapport Granskning av 
den sociala arbetsmiljön.  
 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat den sociala arbetsmiljön i Uppsala 
kommun.  I rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen 
och berörda nämnder.  
 
Senast den 31 augusti 2018 ska nämnden lämna yttrande utifrån revisionens frågeställningar.   
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Kaisa Björnström 
Direktör 
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Svar på KPMG rapport granskning social arbetsmiljö 
 
 
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 

• 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 kommunöver-
gripande. 
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I socialnämndens verksamhetsplan framgår vilka åtgärder nämnden har identifierat kopplat 
till arbetsmiljöarbetet och arbetet följs upp utifrån nämndens årshjul för verksamhets-
planering. 
 
För att underlätta uppföljningen av arbetsmiljöarbetet kommer Socialförvaltningen under 
2018 arbeta fram förvaltningsövergripande arbetsmiljömål. Arbetet är igång och planen är att 
fastställa 3-4 förvaltningsövergripande arbetsmiljömål på arbetsmiljö- och 
organisationsutskottet under hösten 2018. Förvaltningsmålen kan sedan vid behov 
kompletteras med arbetsmiljömål på avdelning och/eller enhetsnivå. 
 
Förvaltningen har också ett förvaltningsövergripande årshjul för arbetsmiljöarbetet. Årshjulet 
underlättar arbetsmiljöarbetet och tydliggör när på året olika aktiviter ska genomföras samt 
när de olika aktiviteterna ska följas upp. Hjulet används på alla nivåer inom förvaltningen inte 
minst på APT nivå. En del enheter har utvecklat hjulet ytterligare för skapa så stor tydlighet 
som möjligt på enhetsnivå.  
 
Under 2016 genomgick förvaltningens chefer och skyddsombud en obligatorisk 
arbetsmiljöutbildning, utbildningen som pågick under tre halvdagar fokuserade mycket på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas. En viktig 
del i systematiken är just uppföljningsdelen. Tanken är att arbetsmiljöutbildningar för chefer 
och skyddsombud ska vara regelbundet, återkommande inom förvaltningen.    
 
 
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. 
 
Det förvaltningsövergripande resultatet har presenterats för förvaltningens samverkansgrupp 
och när handlingsplanerna har samlats in och analyserats kommer samverkansgruppen få en 
presentation på eventuella förvaltning- och avdelningsövergripande åtgärder med anledning 
av resultatet i medarbetarundersökningen.  
 
Vid behov, där t.ex. någon enhet har svaga värden på några frågor kan det bli aktuellt med 
fördjupningsfrågor mellan de stora mätningstillfällena. Det kan bli aktuellt på de enheter där 
det finns ett behov av fördjupad kunskap avseende vad resultatet stor för, detta för att 
säkerställa en korrekt analys och därmed möjliggöra att rätt åtgärder vidtas i relation till 
resultatet.     
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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 
skyddsombud in och vid starten för arbetet kontrolleras hur många skyddsombud som finns 
och effekt/nya skyddsombud kontrolleras efter 6 månader. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare
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