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Sammanfattning

Forshaga kommuns revisorer har i sin riskanalys för 2017 identifierat ett behov av en

granskning av kommunens arbete för att minska sjukfrånvaron i kommunen samt arbetet

med rehabilitering av långtidssjuka. Av kommunens årsredovisning för 2016 framgår att

sjukfrånvaron visserligen minskat något från 2015, men att fortfarande är på en betydligt

högre nivå än 2014 och tidigare år. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kom-

munens arbete för att minska sjukfrånvaron bland de anställda och kommunens arbete

med rehabilitering av långtidssjuka.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt förebyggande ar-

bete med att förhindra sjukskrivningar?

 Har kommunen ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir

långtidssjukskrivna?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade nämnder i allt väsentligt bedriver ett

ändamålsenligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron bland kommunens an-

ställda. Kommunens chefer får utbildning och stöd för att tidigt kunna uppmärksamma

signaler på en begynnande psykisk ohälsa eller annan sjukdom. Sjukfrånvaron har mins-

kat något under 2017 jämfört med 2016, men det är för tidigt att avgöra om det beror på

kommunens förebyggande arbete eller andra faktorer.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna i allt väsentligt har ett

ändamålsenligt system för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Vår bedömning grundar

sig på att personalkontoret har förstärkt sitt stöd till kommunens chefer när det gäller

rehabiliteringsfrågor och att de vi intervjuat upplever ett stort stöd från personalkontoret i

dessa frågor. Samarbetet med företagshälsovården när det gäller rehabiliteringsfrågor

beskrivs som till övervägande del mycket bra.

Samtliga kontrollmål, utom ett, bedöms som uppfyllda. Vi kan inte av protokollen utläsa

att kommunstyrelsen och nämnderna i tillräcklig omfattning efterfrågar uppföljning av

vilka insatser som görs inom förvaltningarna för att minska sjukfrånvaron med syfte att

nå det långsiktiga målet. En uppföljning bör också göras av att kommunens övergripande

policydokument inom arbetsmiljöområdet följs.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i större utsträckning efterfråga dokumenterad

uppföljning inom arbetsmiljöområdet. Vi rekommenderar också att samtliga dokument

inom personalområdet revideras med perspektivet att de ska leva upp till arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Forshaga kommuns revisorer har i sin riskanalys för 2017 identifierat ett behov av en

granskning av kommunens arbete för att minska sjukfrånvaron i kommunen samt arbetet

med rehabilitering av långtidssjuka. Av kommunens årsredovisning för 2016 framgår att

sjukfrånvaron visserligen minskat något från 2015, men att fortfarande är på en betydligt

högre nivå än 2014 och tidigare år.

Forskning visar att en arbetsplats med god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Ett syste-

matiskt arbetsmiljöarbete, ett bra ledarskap och en väl fungerande organisation är avgö-

rande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret

för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Chefer och arbetsledare måste ha kännedom

om vilka resurser som finns internt och samarbetet med andra parter som företagshälso-

vård och Försäkringskassan måste fungera.

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens arbete för att minska sjuk-

frånvaron bland de anställda och kommunens arbete med rehabilitering av långtidssjuka.

1.2. Revisionsfrågor, kontrollmål och metod
Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt förebyggande ar-

bete med att förhindra sjukskrivningar?

 Har kommunen ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir

långtidssjukskrivna?

Revisionskriterier

De revisionskriterier som gäller för området är Kommunallagen, Arbetsmiljölagen, Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd samt kommunens egna styrande och stöd-

jande dokument.

Kontrollmål

Följande kontrollmål används i granskningen:

 Omfattningen och utvecklingen över tid av sjukskrivningarna, fördelat på kort-

och långtidssjukskrivning och kön samt kostnaderna kring detta

 Aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom området



Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering

November 2017 4 av 12
Forshaga kommun
PwC

 Åtgärder för att förebygga uppkomst av arbetsrelaterade sjukskrivningar och effek-

terna av detta samt eventuella riktade insatser för att minska arbetsrelaterade

sjukskrivningar bland riskgrupper

 Effekter av rehabiliteringsinsatser genom att fler kan återgå i arbete

 Genomförda förändringar på arbetsplatserna för att underlätta för fler att återgå i

arbete

 Ändamålsenliga samverkansformer internt och externt

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunen som

helhet samt till barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Metod

Vi har tagit del av de styrande och stödjande dokument som kommunen tagit fram samt

befintlig statistik. Vi har intervjuat personalchef samt en HR-konsult med inriktning mot

rehabilitering, förvaltningschefer inom barn- och utbildningsnämnden och vård- och om-

sorgsnämnden samt en förskolechef och två enhetschefer inom vård och omsorg.

1.3. Lagstiftning och föreskrifter inom området

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160, reglerar arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa

och olycksfall i arbetet. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma

en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska se till att det i verksamheten finns en på lämpligt

sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsmiljön omfat-

tar alla faktorer och förhållanden i arbetet: tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, soci-

ala faktorer samt arbetets innehåll.

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj beskriver de krav och skyldigheter

som ställs på arbetsmiljön. Föreskrifterna kan exempelvis gälla risker, psykiska och fy-

siska belastningar, farliga ämnen eller maskiner.

En av de senaste föreskrifterna från arbetsmiljöverket avser regler om organisatorisk och

social arbetsmiljö. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och före-

bygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare vet hur man förebygger och hanterar

ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska också se till

att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.
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2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Utveckling av sjukfrånvaro över tid

2.1.1. Iakttagelser
Nedan följer en redovisning av kommunens sjukfrånvaro hämtad från kommunens årsre-

dovisning, delårsrapport samt från offentlig statistik.

Sjukfrånvaro i % av den möjliga arbetstiden

2011 2012 2013 2014 2015 2016 201707

4,18 4,77 5,02 4,97 6,65 6,17 5,94

Statistiken visar att sjukfrånvaron har sjunkit sedan 2015. Sjukfrånvaron under perioden 1

januari – 31 juli 2017 är också något lägre jämfört med motsvarande person 2016 då sjuk-

frånvaron var 6,10 %.

Sjukfrånvaron varierar mellan olika förvaltningar. Av delårsrapporten för 2017 framgår

att sjukfrånvaron i de verksamheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde

samt lärande och arbete har ökat jämfört med motsvarande period 2016. I verksamheter-

na inom barn- och utbildningsnämndens och lärande- och arbetsnämndens ansvarsområ-

den har sjukfrånvaron minskat jämfört med motsvarande period 2016.

Sjukfrånvaro i % av den möjliga arbetstiden per förvaltning

År 2012 2013 2014 2015 2016 201707

BUN 4,62 5,13 5,11 6,57 5,87 5,49

KS 4,30 3,28 3,66 4,56 4,69 5,11

LAN 3,53 4,92 3,24 5,61 4,17 4,54

VON 5,52 5,73 6,01 7,95 7,75 7,36

Sjukfrånvaro i % av den möjliga arbetstiden fördelat på kön och åldersgrupp 170101-

170731

Kvinnor Män Totalt

-29 år 2,74 1,96 2,53

30-49 år 8,12 1,92 6,92

50 år- 7,05 2,63 6,04

Kommunen 6,98 2,23 5,94

I den statistik som redovisas i årsredovisningen för 2017 och delårsrapporten för 2017

framgår också att sjukfrånvaron varierar stort mellan olika yrkesgrupper. Sjukfrånvaron

är högst bland förskollärare och undersköterskor i gruppboende och hemtjänst. Lokalvår-

dare är också en yrkesgrupp med relativt hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är generellt
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betydligt högre bland kvinnor än män. Långtidssjukfrånvaron ökar under 2017 bland

kvinnor och män i åldersgruppen 50 år och uppåt.

I en jämförelse med utvecklingen av sjukfrånvaron i riket ligger Forshaga kommun lägre

enligt tillgänglig statistik. Sjukfrånvaron i riket var 7,2 % under 2016.

Kostnaden för sjuklöner var enligt årsredovisningen 5,9 mnkr under 2016. Detta är en

ökning med 0,5 mnkr jämfört med 2015.

2.1.2. Bedömning
Det finns tillgänglig statistik i tillräcklig omfattning för att ge en bild över hur sjukfrånva-

ron i kommunen utvecklat sig över tid fördelat på kort- och långtidssjukfrånvaro, kön och

olika befattningar. Statistiken redovisas för kommunstyrelsen och nämnderna i samband

med delårsrapporten och årsredovisningen.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

2.2. Finns aktuella styrande och stödjande dokument
inom området

2.2.1. Iakttagelser
I grunden för all verksamhet i Forshaga kommun finns en strategisk plan från 2016. Inom

medarbetar- och arbetsgivarperspektivet anges bland annat ”Våra medarbetare har till-

gång till ett nära ledarskap” och ”Våra medarbetare har en god hälsa”. Under beskrivning-

en av målområdet framgår att ”Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en an-

svarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö”. Det finns

ett långsiktigt mål att sjukfrånvaro bland anställda ska vara under 4 %.

I kvalitets- och styrmodellen från 2016 framgår att kommunstyrelsen bland annat följa

upp att fullmäktiges fastställda mål, planer och ekonomiska ramar efterlevs och rappor-

tera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas.

Fullmäktige antog i oktober 2015 en medarbetar- och ledarpolicy där det förtydligas hur

medarbetare och ledare ska agera inom ramen för kommunens värdegrund. Personalkon-

toret har tillsammans med kommunledningskontoret tagit fram ett underlag som ska an-

vändas vid medarbetarsamtal och lönegrundande samtal. Personalkontoret har under

2017 gjort en uppföljning på att underlaget använts vid medarbetar- och lönesamtal. Per-

sonalkontoret har också under hösten 2017 reviderat dokumentet med Råd, stöd och rikt-

linjer i rehabiliteringsarbetet. Riktlinjer för rehabilitering finns också på kommunens

intranät. Personalkontoret följer upp att cheferna tar kontakt med den sjukskrivne i en-

lighet med riktlinjerna.

Vid intervjuerna framkommer att cheferna upplever att de får stöd i sitt arbete av de mer

praktiskt inriktade riktlinjerna för hur de ska arbeta med rehabilitering. I samband med

chefsbyten har det hänt att någon ”fallit mellan stolarna”. Detta har varit särskilt proble-

matiskt inom vård och omsorg där det varit stor omsättning på chefer.

Kommunstyrelsen fick i januari en redovisning av resultatet efter undersökningen Kom-

munkompassen. Av redovisningen framgår att kommunen förbättrat sig under 2016 jäm-
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fört med 2013 när det gäller avsnittet ”Kommunen som arbetsgivare”. Kommunkompas-

sen behandlar inte specifikt hur kommunen arbetar för att minska sjukfrånvaron, utan

har ett mer allmänt perspektiv på arbetsmiljöarbete och strategisk personalpolitik.

2.2.2. Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.

Det finns aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom området.

De vi intervjuat upplever de mer praktiskt inriktade riktlinjerna som stödjande i arbetet.

Vi har gått igenom kommunstyrelsens protokoll för 2017 och kan inte se någon dokumen-

terad uppföljning avseende verksamheternas följsamhet till policydokument och riktlinjer

inom personalområdet när det gäller faktorer som påverkar arbetsmiljön för de anställda.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i större utsträckning efterfråga dokumenterad

uppföljning inom arbetsmiljöområdet. Kommunstyrelsen fick på sitt sammanträde i no-

vember en redovisning av hur cheferna och personalkontoret arbetar för att minska sjuk-

frånvaron bland kommunens anställda. Det är viktigt att återrapportering av följsamhet

till policydokument och riktlinjer regelbundet sker till kommunstyrelsen för att de ska

kunna anses ta sitt ansvar för personalen och dess arbetsmiljö.

Kommunens riktlinjer för rehabilitering är nyligen reviderade. Vi rekommenderar att

samtliga dokument inom personalområdet revideras med perspektivet att de ska leva upp

till arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

2.3. Förebyggande arbete inom arbetsmiljöområdet
2.3.1. Iakttagelser
Barn och utbildning

Sjukfrånvaron är hög bland yrkesgruppen förskollärare. En av orsakerna är att antalet

barn har ökat vilket lett till stora barngrupper. Lokalernas utformning leder till en sämre

arbetsmiljö, både för barn och personal, även om antalet barn per anställd minskat. Per-

sonalen inom förskolan har haft en hög arbetsbelastning under en längre tid. Barnen vis-

tas också längre dagar på förskolan än tidigare. Inom förskolan ser de en tydlig tendens

att den psykiska ohälsan ökar bland de anställda, som till övervägande del är kvinnor.

För att förebygga ohälsa bland personalen har de nu en specialpedagog inriktad helt på

förskolan. Det är ännu för tidigt att se om åtgärden ger resultat. Förskolans chefer är in-

riktade på att tidigt försöka signaler på ohälsa och att tidigt försöka sätt in åtgärder. De

erbjuder bland annat samtalsstöd från företagshälsovården.

Vård och omsorg

Den psykiska ohälsan ökar även inom äldreomsorgen, men här finns också problematiken

med förslitningsskador hos den äldre personalen. Den fysiska arbetsmiljön anses vara god

och det finns tillgång till tekniska hjälpmedel, men det förutsätter att den enskilde använ-

der sig av dem. Inom förvaltningen finns en anställd förflyttningsinstruktör och det har

förbättrat användningen av de tekniska hjälpmedel som finns för att bland annat under-

lätta för personalen vid lyft och liknande.
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För att minska övertidsarbete bland personalen och därmed förebygga ohälsa ökades

också grundbemanningen under sommaren. Det är för tidigt att se effekterna av detta.

Personalen får också i högre utsträckning än tidigare bestämma sina egna arbetsscheman.

Anställda inom vård och omsorg ringer till Medhelp när de sjukskriver sig. Efter tre da-

gars sjukskrivning ringer en av Medhelps sjuksköterskor till den anställde och erbjuder

rådgivning. Förändringen är kostsam, men har gett resultat i form av kortare sjukskriv-

ningstider inom verksamheten. Det innebär också en avlastning för förvaltningens chefer.

Båda förvaltningarna tar kontakt med de anställda i enlighet med kommunens riktlinjer.

Det finns ett IT-baserat verktyg som ger signal till cheferna när en anställd varit sjukskri-

ven en viss tid eller har återkommande korttidsfrånvaro. Det har hänt att någon anställd

glömts bort i samband med chefsbyten. Det är också svårare för kommunen som arbetsgi-

vare att leva upp till sitt ansvar när det anställde blir sjukskriven via den ordinarie sjuk-

vården och inte via företagshälsovården.

SKL har tagit fram ett webbaserat informationsmaterial om psykisk ohälsa som kommu-

nens alla chefer kommer att ta del av. Kommunens förvaltningar arbetar på olika sätt med

friskvård för de anställda.

Samtliga vi intervjuat beskriver att det som arbetsgivare idag är svårare att skapa en god

arbetsmiljö för anställda. Livssituationen är mer komplicerad för många anställda. Det

viktigaste är att cheferna har tid att se varje anställd och man lär sig att se tidiga signaler

på psykisk ohälsa eller förslitningsskador. Det gäller också att vara uppmärksam på orsa-

kerna till återkommande korttidsfrånvaro.

Torsby kommun har uppmärksammats medialt med anledning av att deras anställda fått

möjlighet att bli sjukskrivna i förebyggande syfte. Forshaga kommun har haft en utbild-

ning tillsammans med Torsby kommun när det gäller att se tidiga tecken på särskilt psy-

kisk ohälsa. Forshaga kommun har haft något enstaka fall där en anställd har blivit sjuk-

skriven i förebyggande syfte.

Kommunen erbjuder friskvårdsaktiviteter för de anställda, bland annat motion på arbets-

tid 1 timme/vecka i de fall det är möjligt för verksamheten. De verksamheter med störst

andel sjukfrånvaro är verksamheter där det är svårt att utnyttja friskvårdstimmen. Inom

ramen för skatteverkets riktlinjer erbjuds finns också en friskvårdspeng på 500 kr.

2.3.2. Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

Personalkontoret och de båda förvaltningarna arbetar på flera plan med att förebygga

sjukskrivningar bland de anställda. Förstärkningar har gjorts inom personalkontoret och

kommunens chefer får kontinuerlig utbildning inom området. Det är för tidigt att se even-

tuella effekter av de insatser som gjorts, men enligt vår bedömning finns ett stort engage-

mang inom personalkontoret och de granskade förvaltningarna för arbetsmiljöfrågor och

de anställdas psykiska och fysiska hälsa.
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2.4. Rehabiliteringsinsatser
2.4.1. Iakttagelser
Alla kommunens förvaltningar samarbetar med varandra för att hitta lösningar och för att

de ska bli så bra som möjligt för den som ska tillbaka till arbetet efter en långtidssjuk-

skrivning.

Personalkontoret förstärktes under 2016 med ytterligare en HR-konsult med särskild in-

riktning mot rehabilitering. Syftet med förstärkningen är bland annat att ge cheferna stöd

i det praktiska arbetet med rehabiliteringsfrågor. De vi intervjuat upplever att de efter

förstärkningen har ett stort stöd från personalkontoret i sitt arbete med rehabiliterings-

frågor. Den första insatsen som erbjuds vid sjukskrivning eller återkommande korttids-

frånvaro är ett kartläggningssamtal.

I de fall sjukskrivningarna hanteras av företagshälsovården fungerar rehabiliteringsinsat-

serna bra. De vi intervjuat upplever att det finns en kompetens inom företagshälsovården

när det gäller att hitta de insatser som är rätt för den enskilde. Av de som återgått i arbete

efter en långtidssjukskrivning är det endast ett fåtal som återigen blir sjukskrivna inom en

kortare tidsperiod, dvs rehabiliteringsinsatserna har gett rätt effekt för den enskilde.

När den anställde återkommer till arbetet är vanligen vikarien kvar. Oftast kommer den

anställde tillbaka på deltid under en inledande period och då behövs vikarien, men det

skapar också en ”mjukare” återgång till arbetet. Både inom förskolan och inom vård och

omsorg görs individuella anpassningar inom arbetsplatser för att återgången ska bli så bra

som möjligt för den enskilde.

Inom vård och omsorg finns ett system för dokumentation och arkivering av kommunens

åtgärder i samband med sjukskrivningar, men vid intervjuerna framkommer att det sak-

nas ett heltäckande system för att ha kontroll över tidigare gjorda rehabiliteringsinsatser

för anställda.

2.4.2. Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

De vi intervjuat gör bedömningen att de rehabiliteringsinsatser som genomförs är ända-

målsenliga utifrån den enskildes perspektiv. Företagshälsovården har ett helhetsperspek-

tiv som gör att rehabiliteringsinsatser kan ges på flera ”plan” samtidigt. När den enskilde

återkommer till arbetsplatsen görs individuella anpassningar i så stor utsträckning som

möjligt.

2.5. Samverkan internt och externt
2.5.1. Iakttagelser
De vi intervjuat anser att det finns ett bra samarbete mellan kommunen som arbetsgivare

och de fackliga organisationerna. Om den anställde vill är den fackliga organisationen

med vid diskussioner om hur återgången till arbetet efter en långtidssjukskrivning ska

ske.

De vi intervjuat är också till övervägande del mycket nöjda med samarbetet med företags-

hälsovården.
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Personalkontoret arbetar på att få en bra kontakt med vårdcentralens rehabiliteringsskö-

terska i de fall den anställde har blivit sjukskriven via sjukvården.

Samarbetet med Försäkringskassan har försämrats på senare tid. Försäkringskassan kal-

lade tidigare till rehabiliteringsmöten, men det görs inte längre. Försäkringskassan har

också blivit hårdare i sina bedömningar av rätten till sjukersättning och godkänner inte

arbetsträning i samma utsträckning som tidigare.

2.5.2. Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

Det finns ett bra samarbete inom och mellan kommunens förvaltningar när det gäller ar-

betsmiljöfrågor. Samarbetet med företagshälsovården uppges fungerar mycket bra. Sam-

arbetet med Försäkringskassan har försämrats, men det är svårt för kommunens personal

att göra något åt.
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3. Avslutande kommentar, bedömning
och rekommendationer

Hög sjukfrånvaro bland anställda är idag ett problem för många arbetsgivare. Av Forshaga

kommuns styrdokument framgår bland annat att ”god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och

hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet”.

Det är med andra ord viktigt att kommunens anställda mår bra för att kommuninvånarna

ska bli nöjda med utförda verksamheter. Sjukfrånvaron leder också till stora kostnader för

kommunen. Förutom faktiska kostnader för sjuklön de första 14 dagarna och kostnader

för vikarier leder sjukfrånvaron till brister i kontinuitet för brukarna och effektivitetsför-

luster som är svåra att mäta.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö lägger ett stort

ansvar på arbetsgivaren för att se till att chefer och arbetsledare vet hur man förebygger

och hanterar ohälsosam arbetsbelastning mm. Arbetsgivaren ska ha mål för den organisa-

toriska och sociala arbetsmiljön med syfte att främja hälsa och öka organisationens för-

måga att motverka ohälsa.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade nämnder i allt väsentligt bedriver ett

ändamålsenligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron bland kommunens an-

ställda. Kommunens chefer får utbildning och stöd för att tidigt kunna uppmärksamma

signaler på en begynnande psykisk ohälsa eller annan sjukdom. Sjukfrånvaron har mins-

kat något under 2017 jämfört med 2016, men det är för tidigt att avgöra om det beror på

kommunens förebyggande arbete eller andra faktorer.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna i allt väsentligt har ett

ändamålsenligt system för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Vår bedömning grundar

sig på att personalkontoret har förstärkt sitt stöd till kommunens chefer när det gäller

rehabiliteringsfrågor och att de vi intervjuat upplever ett stort stöd från personalkontoret i

dessa frågor. Samarbetet med företagshälsovården när det gäller rehabiliteringsfrågor

beskrivs som till övervägande del mycket bra.

Kommunens långsiktiga mål är att sjukfrånvaron bland kommunens anställda ska vara

mindre än 4 % av den möjliga arbetstiden. Av kommunstyrelsens och granskade nämn-

ders protokoll framgår inte att det särskilt efterfrågas vilket arbete som görs inom förvalt-

ningarna för att nå det långsiktiga målet. Statistik över sjukfrånvaro redovisas i samband

med budgetuppföljningar. Vi anser att kommunstyrelsen och nämnderna i större ut-

sträckning bör efterfråga en redovisning av vilka insatser som görs inom förvaltningarna

för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen bör efterfråga en uppföljning av i vilken

omfattning verksamheterna inom det egna ansvarsområdet följer lagstiftning, policy och

riktlinjer inom arbetsmiljöområdet. Det är också viktigt att kommunstyrelsen inom ramen

för sin uppsikt får en uppföljning av i vilken omfattning kommunens nämnder följer de

styrande dokument som finns inom arbetsmiljöområdet.
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3.1. Rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att i större utsträckning efterfråga dokumenterad

uppföljning inom arbetsmiljöområdet.

Vi rekommenderar att samtliga dokument inom personalområdet revideras med perspek-

tivet att de ska leva upp till arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

arbetsmiljö.
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Lars Dahlin Maria Jäger

Uppdragsledare Projektledare


