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Sannrnornfø:ttníng

7a

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns revisorer genomfört en fördjupad granskning
gällande kommunens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

Revisionsfrågan som skall besvaras är:

Stikerställer kommunen sitt arbetsgiuaransuarftr arbetsanpassning ochrehabíliteríng?

a

Vår samlade revisionella bedömning är att kommunen inte helt har säkerställt sitt arbetsgivaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering.
Den samlade revisionella bedömningen grundar sig på de iakttagelser med efterföljande
bedömningar som gjorts i kontrolimålen.

I{ontralbnttl t
suor

au

-

Finns enímplementerad strategifor cttt säkerstöllo orhe.tsghnronseende arbetsanpassning och rehabiliteríng inom u alda nämnder?

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det finns kommunövergripande rehabiliteringspolicy
samt riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Respektive förvaltning arbetar med egna handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron, men det fìnns ingen kommunövergripande strategi/handlingsplan. En sådan skulle bidra tili en tydligare styrning i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning samt ge möjlighet till en enhetlig uppföljning.

Kontrolbnãl z -

Finns system och ruttner som är implementerade i praktíken?

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det finns aktuella och tydiiga rutiner för utförande och
uppföljning av rehabiliteringsinsatser. Det finns dockbehov av att implementera rehabiliteringsrutinerna ¡,tterligare. Det saknas rutiner och rutinbeskrivningar specifìkt för verksamheten med arbetsanpassning.

/KontrolbnãI S - Uttfrån dokumenterade system ochrutíner somfinns auseende arbetsanpassning och rehabtlitering finns det dokumenterade system och rutiner for effek'
tíu uppfoljning?

Kontrollmålet är ej uppfylit. Det finns inte rutiner för uppföljning av det samlade arbetet
med rehabilitering och arbetsanpassning. Det sker inte heller någon sammanställning eller utvärdering om huruvida rehabiliterings- eller arbetsanpassningsinsatserna fungerat.
Det saknas även ett ändamålsenligt system för samlad utvärdering av genomförda insatser. Enskilda rehabiliteringsärenden är möjliga att följa upp via HälsoSAM.

Kontroll¡nó/ ¿ -

Fínns en fudlig ansuarsftrdelníng, rollbeskriuníng och mandat mellan kommunstyr elsen o ch nämnderna?

Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Det finns tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning för
respektive roll vad gäller arbetsanpassning och rehabilitering. Granskningen visar dock
att det i verksamheterna finns behov av att ytterligare förfydliga dessa.
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Kontrolbnãl S -

Ger

personalorganisatíonenftrutsöttníngarfor att stödjaochsöker-

stäIla det strategiska arbetet med personal- och kompetensforsörjníng?
Kontrollmålet är ej uppfyllt. Under granskningsperioden har det inte funnits något strategiskt arbete kopplat till personal- och kompetensförsörjning som dokumenterats. Under
de senaste åren har det dock tagits fram nya och aktuella rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet och en satsning har gjorts på partsgemensamma utbildningar. Resultatet från genomförd enkät visar att chefernas förutsättningar,
resurser och stöd i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är ett förbättringsområde.

Rekotntnendc:tíoner
Utifrån våra erfarenheter i granskningen ger vi rekommendationer inom två områden
styrning och uppföljning.
Sfurning
a

I och med de höga sjukfrånvarotalen bör arbetet gällande arbetsanpassning och
rehabilitering intensifieras för att skicka tydliga signaler till kommunens medarbetare. Bn kommunövergripande strategi/handlingsplan för ändamålet skulle förtydliga styrningen.

a

Processen för uppföljning av insatser inom verksamheten för arbetsanpassning
och rehabilitering behöver tydliggöras. Detta för att kunna fö¡-a upp insatsers effektivitet, men även för att kunna säkerställa att föreskrifter efterievs.

a

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa och tydligt kommunicera rolloch ansvarsfördelning för verksamheten för arbetsanpassning och rehabilitering.

a

Kommunstyrelsen behöver säkerställa att en strategi för kommunens personaloch kompetensförsörjning tas fram. Detta för att säkra den nuvarande personalens
kompetens, men även inför kommande generationsväxlingar.

Uppfoljnins:
o

Det är avvikt att genomförandet av de handlingsplanerna som finns gällande
minskad sjuldrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering säkerställs samt följs
upp inom respektive förvaltning.

a

Arbetet och rutinerna med arbetsanpassningar behöver tydliggöras samt dokumenteras för att vara möjliga att följa upp.

a

De höga sjukfrånvarotalen ger också anledning att följa upp sjukfrånvarostatistik

nedbruten på exempelvis enhets-/verksamhetsnivå och/eller 5,'rkesgrupper för att
ha möjligheten att identifiera strukturella mönster.
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Inledníng

Ð

t-a

2.7. Bakgrund
Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljö inklusive arbetsanpassning
och rehabilitering. Detta gälier bl.a. åtgärder som sy{tar till att en sjukskriven person ska
återgå i arbete. Forskning visar att en arbetsplats med en god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Chefer och arbetsledare måste också känna till vilka resurser som finns internt
och samarbetet med andra parter som företagshälsovård och försäkringskassan måste
fungera. Arbetsmiljölagen ger inte besked om vem eller vilka personer i verksamheten
som ska tillskrivas ansvaret för arbetet. Det är en intern fråga vars lösning skiftar från organisation till organisation.
Under våren zor5 genomförde PwC en granskning av kommunens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Granskningen resulterade i ett antal påpekande av brister:
a

a

Det fanns inte fungerande system eller rutiner för att följa upp personer som var
sjukskrir,ma eller var föremål för arbetsplatsinriktad rehabilitering.
Tlon mSnoflioq inrqnnnr.torinoan er¡ cirrl¿frÂn\/4rrìn i Ffornrnc firnser¡de inte

a

Det gjordes inte några centrala sammanställningar av hur sjukfrånvaron såg ut ute
i verksamheterna och heller inte sammanställningar av vilket arbete som bedrivs
inom arbetsplatsinriktad rehabilitering.

a

Det saknades en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnderna samt beskrivningar av ansvar och roller i förvaltningarna.

a

Resultaten av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen återrapporterades inte
kommunsffrelsen i tillräcklig utsträckning.

till

Den fördjupade granskningen genomförs för att följa upp PwCs granskning från zor5

samt undersöka om det finns någon strategi eller plan för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering som ligger till grund för att bl.a. minska sjukskrivningstalen
kommunen. Denna fördjupade granskning genomförs utifrån revisorernas risk- och väsenLligheLsanalys.

z.z.

i

Sgfte oehreuísíonsfräga

Syftet med granskningen är att granska huruvida kommunen säkerställer sitt arbetsgivaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering.
Revisionsfrågan som skall besvaras är:
a

Säkerställer kommunen sitt arbetsgivaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering?

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.
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Reuisionskríterìer

2.3.
a
a
a

a

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2oo1:1om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter rgg1tt om arbetsanpassning och rehabilitering
Kommunens policy och riktlinjer

Kontrolbn&I

2.4.
a

Finns en implementerad strategi för att säkerställa arbetsgivaransvar avseende
arbetsanpassning och rehabilitering inom valda nämnder?

a

Finns system och rutiner som är implementerade i praktiken?

a

Utifrån dokumenterade system och rutiner som finns avseende arbetsanpassning
och rehabilitering finns det dokumenterade system och rutiner för effektiv uppföljning?

a

Finns en tydlig ansvarsfördelning, rollbeskrivning och mandat mellan kommunsffrelsen och nämnderna?

a

Ger personalorganisationen förutsättningar för att stödja och säkerställa det strategiska arbetet med personal- och kompetensförsörjning?

2.5.

Augränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt socialnämndens verksamhetsområden under zo16 och fram till granskningstidpunkten 2or7-o1-ol

2.6.

Metod

Granskningen genomförs genom dokumentgranskning av sagda nämnders styrande dokument avseende arbetsanpassning och rehabilitering (t.ex. policys, process för systematiskt
arbetsmiljöarbete, delegationsordning avseende arbetsmiljöansvar, centrala riktlinjer
samt styrande och stödjande dokument).

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer, verksamhetschefer samt kommunens
personalchef. Samtliga operativa chefer inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har fått möjlighet att svara på en enkätundersökning.

2.6.1.

Metod enkätundersökning
En webbaserad enkät har skickats ut till operativa chefer inom socialförvaltningen och ut-

bildningsförvaltningen. Enkäten innehöll z8 frågor fördelade på sju områden; bakgrundvariabler, strategiskt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering, system och rutiner,
dokumenterad uppföljning, ansvarsfördelning, förutsättningar, kunskaper och stöd, uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsmiljö. I slutet av enkäten fïck även respondenterna möjlighet att tillägga relevanta syrrpunkter i en fritextfråga.

Till målgruppen för enkäten, d.v.s. operativa chefer inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, har vi fått en lista med totalt 30 personer. Av dessa har zz personer
besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. Webbundersökningen genomfördes under zr dagar i juni zor7.
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Enkätfrågorna har besvarats med svarsalternativ i 4 + t steg enligt fïguren nedan. Resultatet presenteras i grafer, där f?irgf?ilten motsvarar respektive svarsalternativ, även det enligt
figuren nedan:
Vet ej

Färgerna i tabellerna under respektive kontrollfråga nedan, representerar respektive svarsalternativ som angivits ovan. I tabellen värderas svaret "delvis" som negativt och hamnar
därför på den vänstra negativa sidan, vilken också visar på de områden som har störst utvecklingspotential. I anslutning till respektive fråga anges antalet "vet ej" svar samt medelvärde uttryckt i tal.
Resultatet från enkäten presenteras i Bilaga r.
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S.

Grsnskníngsresultut

Den totala sjukfrånvaron har under de senaste åren ökat i Lysekils kommun liksom i övriga kommuner i landet. År zore låg sjukfrånvaron på b,g procent i både riket och Lysekils
kommun. År zo16 har Lysekil en sjukfrånvaro som är fina procentenheter högre än genomsnittet i övriga landet. Sjukfrånvaron i Lysekil har dock minskat något jämfört med år
zor5 då sjukfrånvaron7,g procent. I årsredovisningen från zo16 beskrivs en av orsakerna
till nedgången i den kommunala sjukfrånvaron som ett resultat av bland annat en kompe-

tensutbildning i rehabilitering för chefer.
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen skiljer sig väsentligt
under zot6. Sjukfrånvaron i socialförvaltningen är 9,t %, vilket högre än genomsnittet i
kommunen och i riket. Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen ar 5,7 %, vilket lägre än
genomsnittet i kommunen och i riket.
Långtidssjukskrirrningarna skiljer sig också mellan förvaltningarna, men är år zo16 lägre
än rikets genomsnitt. Åren 2or4 - zor5låg långtidssjukskrivningarna på 58 - 59 procent i
kommunen enligt den officiella statistiken. Långtidssjukskrivningarna har därmed minskat markant under det senaste året. Se tabell t nedan.

Sjukfrånvaro totalt

Riket

Lysekils
kornrnun

Socialförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

6,9

7,3

9,1

5,7

7,8

5,8

5,2

9,4
6,6

8,6

1or3

6,2

B

Kvinnor
Män
Ålder -29 år

4,2

3o-49 är
-äldre
Sjukfrånvaro mer än 6o
dagar, andel i procent

47,5

5,3

7,6

9'o

4,5
6,7

45,2

45,7

47,1

(%)
Tabell r: Sjukfrånvaro totalt
per förvaltning

ir

zot6 för genomsnitt av kommunerna i riket, Lysekils kommun och

Sjukfrånvaron bland kvinnor har under de senaste åren ökat mer än hos män i kommunen. Skillnaden i sjukfrånvarotal mellan kvinnor och män är betydligt större i socialförvaltningen än inom utbildningsförvaltningen. Kommunövergripande är det främst åldersgruppen under z9 år där sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren.
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5.7.

I(ontrolbnùI t
teg í

* Fínrz.s en írnplernentercrd strs-

ftrqrbø,tt s äker s t¡illu. erb et s g íu ar ønsu sr su s

ende

etsø;rlip s"s srtíng

o

e

-

ch r eho,bíIíteríng ínotn

ua,ldanifunnder?

5.1.1.

Iakttagelser

I Lysekils kommuns "Riltlinjer för arbetsmiljöarbetet" som är antaget av kommunfullmäktige zotí-tz-t5beskrivs kommunens arbetsmiljöpolicy. I arbetsmiljöpolicyn framgår
att arbetsmiljön i kommunen ska vara utvecklande och möjlig att påverka för den enskilde
medarbetaren samt att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa kvalitet och effektivitet i servicen till medborgarna. Det framgår också att arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt omfatta arbetsanpassning och rehabilitering där behov fìnns.

I Lysekils kommuns rehabiliteringspolicy som senast reviderades zor3-o8-or beskrivs
mål och riktlinjer för verksamheten. Det framgår att Lysekils kommun "strävar efter att
rehabiliteringsarbetet utformas så att signaler och problemställningar upptäcks och bearbetas så tidigt som möjligt", att det "genom förebyggande insatser skall sjukfrånvaro i
möjligaste mån undvikas" samt att kommunen vid sjukfrånvaro ska "ge bästa möjliga
stöd för återgång i arbetet".

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av utbildningsförvaltningcns Handlingsplan
for minskade sjuktal och ökadefrisktal daterad 2o1s-1o-1b. Generella orsaker till ohäisa
som identifierats är organisationens förmåga att planera för oregelbunden och hög arbetsbelastning. Den generella metoden för att nå god hälsa och trivsel på arbetsplatsen beskrivs genom nyckelorden öppenhet, delaktighet, samarbete, systematik och tydlighet.
Socialnämnden har ett mål om att minska sjukfrånvaron. Målet uppnåddes zo16 då sjukfrånvaron minskade fuän 9,4 till 9,r procent. Detta beror enligt nämnden på ett intensifierat arbete utifrån kommunens riktlinjer för sjukfrånvaro och rehabilitering då minskningen främst avser den långa sjukfrånvaron.
Förvaltningschefen inom socialförvaltningen har under perioden 2or7-ot-ot till zorT-o53r gett samtliga verksamheter i förvaltningen i uppdrag att sänka sjukfrånvaro och höja
frisknärvaro. Varje chef ska utarbeta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron samt
arbeta förebyggande för att höja frisknärvaron inom sin verksamhet. Enligt uppdraget
finns en strategi för hur arbetet ska genomföras:

.

Alla chefer skall arbeta i enlighet med rehabiliteringsriktlinjerna som gäller i kommunen.

o

Personalvårdsronder skall genomföras i syfte att kartlägga hur sjukfrånvaron ser
ut och ha möjlighet att arbeta med tidiga förebyggande åtgärder. Företagshälsan är
samarbetspartners i detta.

.

Alla chefer skali ha dialog med sina medarbetare om vilka faktorer som inverkar
positivt och gynnande för frisknärvaro samt hur arbetslaget tillsammans skall arbeta för att få en positiv och gynnande miljö på arbetsplatsen.
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.

Uppföljning av aktueil sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador skall göras vid varje
arbetsplatsträff.

I intervju med förvaltningschef och verksamhetschefer inom socialförvaltningen framkommer att det främst är uppdraget att sänka sjukfrånvaro samt höja frisknärvaron och
att följa de riktlinjer och styrdokument som finns inom området som utgör strategin för
att säkerställa efterlevnad avseende arbetsanpassning och rehabilitering.
I kommunens årsredovisning för år zo16 beskrivs nedgången i sjukfrånvarotalet som en
fö¡-d av ett intensifierat arbete utifrån kommunens riktlinjer for sjukfrånvaro och rehabilitering, bl.a. genom en minskning av den långa sjukfrånvaron. I årsrapporten beskrivs
också en kompetensutbildning i rehabilitering för chefer som en orsak till de minskade
sjukfrånvarotalen.
Från enkätsvaren (i Bilaga r) framgår att arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
är ett utveckiingsområde. Enkäten visar exempelvis att en majoritet av cheferna delvis eller inte alls instämmer i att det sker fortlöpande undersökningar av arbetstagarnas behov
av arbetsanpassning och rehabilitering. Enkäten visar även att flera chefer anser att det är
möjligt att tidigare påbörja arbete med arbetsanpassning och rehabilitering samt vidta åtgärder när tidiga signaler om specifika behov uppkommer. Av enkätsvaren att döma kan
det även sättas upp mål for verksamheten i en högre utsträckning. Arbetet upplevs generellt sett fungera något bättre bland cheferna inom socialförvaltningen.

3.1.2.

Bedömning

Det finns kommunövergripande rehabiliteringspolicy samt riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Respektive förvaitning arbetar med egna handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron, men det finns ingen kommunövergripande strategi/handlingsplan. En sådan skulle
sannolikt bidra till en tydligare styrning i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning
samt ge möjlighet till en enhetlig uppföljning.
Chefernas enkätsvar visar att arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är ett ut-

vecklingsområde.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.

S.z. I(ontrolbnäI z -

Fìnns susterll- och rlutír:.er sorn
írnpletnent er ade í pr o,ktíken?

5.2.1.

är

Iakttagelser

Lysekils kommuns rutiner för rehabilitering finns samlat i ett dokument som är fastställt
2orS-L2-rS av kommunens personalchef. I dokumentet beskrivs inledningsvis hur rehabiiiteringsverksamheten är organiserad i kommunen samt att personalenheten står till förvaitningarnas förfogande som resurs i rehabiliteringsarbetet.

I rehabiliteringsarbetet är Heroma med rehabiliteringsmodulen HälsoSAM det främsta
dokumentations- och hjälpverktyget. I HälsoSAM sparas samtlig dokumentation i de enskilda rehabiliteringsärendena för att få struktur från att rehabiliteringsutredningen startar tiÌl dess att den avslutas. Via HälsoSAM får cheferna också signaler om medarbetarnas
sjukfrånvaro och om inplanerade rehabiliteringsinsatser.
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I dokumentet med

de samlade rutinerna (vilka även finns

i chefshandboken på kommu-

nens intranät) gäIande rehabilitering finns:

o
.
.
o
.

Processkartaöverrehabiliteringsprocessen.
Checklista med tidiga tecken på ohälsa.

Rutiner vid sjukanmälan.
Rutiner för kartläggningssamtal med tillhörande blankett.
Rutiner för rehabiliteringsmöte, rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan
med tillhörande blanketter.

o
.

Rutiner för insatser och uppföljning med tillhörande blankett.
Rutin för avslutande av rehabiliteringsarbetet med tillhörande blankett.
Blankett för arbetsförmågebedömning

a

Blankett för rekvisition av företagshälsovård.

I de genomförda intervjuerna med förvaltningschefer och verksamhetschefer framkommer en mer eller mindre enig bild av att rehabiliteringsrutinerna upplevs vara kända i organisationen, i alll väsenlligl inrplementerade och en naturlig del av velksamhetens dagliga arbete. En av verksamhetscheferna framhåller rehabiliteringsrutinerna som ett bra
stödmaterial, men samtidigt som omfattande och svårhanterligt. HälsoSAM upplevs i allt
väsentligt vara ett bra system och stöd i rehabiliteringsarbetet medan dokumentationskravet i rutinerna upplevs som omfattande.

Vi har inte tagit del av rutiner och rutinbeskrir,rringar specifikt för verksamheten med arbetsanpassning och i intervjuerna framkommer att detta inte finns.
Från enkätresultatet (i Bilaga r) framgår att en majoritet (ca7g procent) delvis eiler inte
upplever att de rutiner som idag används för verksamheten för arbetsanpassning och rehabilitering som tillräcldiga och i allt väsentligt implementerade. Det framgår också att
dokumentation av mål och rutiner samt system och rutiner för uppföljning av personer
som genomför arbetsanpassning eller som är sjukskrivna kan förbättras. Av enkätsvaren
att döma finns inga större skillnader mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

5.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns aktuella och tydliga rutiner för utförande och uppföljning av rehabiliteringsinsatser. Enkäten visar att det finns behov av att implementera rehabiliteringsrutinerna ytterligare. I intervjuerna lyftes dokumentationskravet i rutinerna fram
som omfattande samt att rutinerna upplevdes som svåra att navigera bland.
Vi kan konstatera att det saknas rutiner och rutinbeskrirmingar specifilt för verksamheten
med arbetsanpassning.
Kontrollmålet är delvis uppfi'llt.
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S.S.

I{ontrollrnûl S - UtílTãn dokutnertters"de sAstern
och rutíner sotrr frnns cruse ende ørbetsanrpassníng och rehs"bílíteríng finns det dokutnenterade s4stern och rtttínerftr effektíu uppfoliníng?

5.5.1.

Iakttagelser

I rehabiliteringsarbetet används dokumentations- och hjälpverktyget Heroma med rehabiliteringsmodulen HälsoSAM. I och med att samtlig dokumentation i HäisoSAM sparas i
de enskilda rehabiliteringsärendena finns möjligheten att följa upp de enskilda ärendena.
I arbetet med arbetsanpassning har vi inte tagit del av några rutiner eller uppföljning gällande arbetsanpassningsinsatsernas effekter/resultat.

Utifrån de granskade dokumenten samt de genomförda intervjuerna framgår att det inte
sker någon samlad uppföljning eller sammanställning av rehabiliteringsåtgärder eller arbetsanpassningsåtgärder inom respektive förvaltning. Det genomförs inte heller någon
samlad utvärdering huruvida de genomförda åtgärderna varit effektiva eller ej.

I intervju med foreträdare för socialförvaltningen nämns verksamhetssystemet Stratsys
som ett verktyg för måluppföljning. Vid granskningens genomförande är det enligt uppgift
för tidigt att säga huruvida det går att använda för uppföljning av åtgärdernas effektivitet.
Nämnderna följer upp verksamheterna inom respektive förvaltning genom uppföljningsrapporter samt årsrapport. Kopplat till målet om en minskad sjukfrånvaro följs sjukfrånvarotalet inom nämnderna upp i rapporterna. Däremot görs ingen djupare analys av skillnader i sjukfrånvaro mellan exempelvis enheter. I varken de uppföljningsrapporter vi tagit
del av eller i årsrapporterna för är zot6 återrapporteras någon uppföljning av rehabiliteringarbetet eller arbetet med arbetsanpassning.
Resultaten i enkäten (i Bilaga r) bekräftar den ovan beskrivna bilden. Av enkätsvaren
framgår att uppföljningen av arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är ett utvecklingsområde. En majoritet av cheferna upplever delvis eller inte någon övergripande
uppföljning av genomförda insatser, åtgärder till följd av genomförd uppfoljning samt
dokumentation av uppföljningen. I enkätsvaren finns här inga större skillnader mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

5.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att det inte finns rutiner för uppföljning av det samlade arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. Det sker inte heller någon samlad sammanställning eller utvärdering om huruvida rehabiliterings- eller arbetsanpassningsinsatserna fungerat. Det
saknas även ett ändamålsenligt system för utvärdering av genomförda insatser. Detta
medför att det inte finns några dokumenterade utvärderingar om åtgärder faktiskt har effekt för medarbetaren och organisationen och det finns därmed en risk atL insatser genomförs utan att ha effekt.
Vi bedömer att det är av vikt att tydliggöra arbetsanpassningens och rehabiliteringens resultat samt synliggöra effekter av genomförda åtgärder. Det är dock möjligt att följa upp
enskilda rehabiliteringsärenden via HälsoSAM.
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Sjukfrånvarostatistik följs upp inom respektive nämnd kopplat till målet om en minskad
sjukfrånvaro genom uppföljningsrapporter och årsrapporter. Däremot görs däremot ingen
djupare analys av skillnader i sjukfrånvaro mellan exempelvis enheter.
Kontrollmålet är ej uppfyllt.

5.4.
5.4.1.

KontrolhnãI 4 - Fínlr.s en tydlíg ornsuo:rsftrdelníng, rollbeskríuníng och rnøLndø,t tnelløn kotnrnturztsty r els en
Iakttagelser

o

ch nätnndern,a"?

Enligt reglementet för kommunstyrelsen som antogs zot4-tz-t9 ska kommunstyrelsen ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ur reglementet framgår också att kommunstyrelsen har rätten att överlåta
personalpolitiskt ansvar till nämnder/styrelser.

I Lysekils kommun finns sedan 2015-11-10 dokumentet "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer" med tillämpningsanvisningar. Ur dokumentet framgår att arbetsgivaren Lysekils kommuns anställningsmyncìighet för alla anstäìl<la är kommunsffrelsen samt att
kommunstyrelsen har fördelat arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltning. Fördelningen sker enligt följande:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Kommunchef

Förva ltningschef

Förvaltningschef

Avdelningschef

Rektor/Förskolechef

Enhetschef

lcke arbetsledande lärare

Målsättningen med fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjeorganisationen och utgör en naturlig del av det dagliga arbetet. Fördelningen ska också uppfrlla kraven som framgår av interna policyer/ri}tlinjer, lagstiftning och föreskrifter. Fördelningen syftar också till att garantera att dokumentationsplikten uppfflls på ett tillfredställande sätt. Vidare avser fördelningen att klargöra vem som
har till uppgift och därmed har rättighet och sþldighet fatta de beslut som krävs för att
lagstiftningen ska efterlevas. Det framgår även att en fördelning av en arbetsmiljöuppgift
inte innebär att den som ger fördelningen frånsäger sig sitt övergripande ansvar för arbetsmiljön och en tillsyns-, övervaknings- och uppföljningsplikt kvarstår trots förclelningen av arbetsmiljöuppgift erna.
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Ur styrdokumentet framgår även riktlinjer för en korrekt fördelning av arbetsmiljöuppgifter, returnering av fördelning, fördelningsprocessen, uppgiftsfördelning på respektive
chefsnivå, kompetenskrav samt rutin/blankett för fördelning och returnering.
Gällande arbetsanpassning och rehabilitering åligger det forvaltningschef att:

¡
r

Se till att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.

Tillse att kompetent ersättare övertar arbetsmiljöuppgifter och befogenheter vid
underlydande chefs frånvaro.

Gällande arbetsanpassning och rehabilitering åligger det chefer under förvaltningschefen
att:

.

Se

till att ett väl fungerande rehabiliteringsarbete bedrivs, samt att uppföljning

av ohälsa, olycksfall och

.
.

tillbud görs.

Klargöra ansvarsfördelningen inom organisationen.

Till förvaltningschef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken man anser sig
sakna befogenheter/resurser att vidta erforderliga åtgärder.

.

Tillse att kompetent ersättare övertar arbetsmiljöuppgifter och befogenheter vid
underlydande chefs frånvaro.

Därtill framgår att den som tar emot fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska:

o
¡
o

Vara medveten om vad fördelningen innebär.

Kontinuerligt tillse att inneha tillräckliga kunskaper om interna policyer/riktlinjer,
lagstiftning och föreskrifter samt vid behov genomgå utbildning inom arbetsmiljöområdet.
Ha kunskap om rättigheten/sþldigheten att returnera en fördelad arbetsuppgift.

Personaienheten ansvarar i sin tur med att ta fram aktuella rutiner inom området, t.ex. rehabiliteringsrutiner och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därtill står personalenheten till förvaltningarnas förfogande som resurs i rehabiliteringsarbetet, omplaceringar över förvaltningsgränserna ska handläggas av personalenheten och personalenheten kan hjälpa till med utbildningar i HälsoSAM. Vid behov kan personalenheten även
medverka i upprättandet av arbetsförmågebedömningen.

I de fall där orsaken till ohälsan är arbetsrelaterad kan det vara aktuellt att koppla in Företagshälsovården i rehabiliteringen. Personalenheten fungerar då som länk mellan chef och
företagshälsovård och ska därför kontaktas i dessa fall. Detta genomförs enligt den rutin
som finns i kommunen.
Vid intervjuerna framkommer att roll- och ansvarsfördelningen mellan linjechefer, förvaltning och personalenheten upplevs som otydligt. 81.a. efterfrågas en fördjupad utbildning gällande roller och ansvar samt bättre samverkan kring omplaceringsärenden.

September 2017
Lysekils kommun
PwC

14 av 23

Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

Enkätsvaren (i Bilaga r) visar att en majoritet av cheferna anser att det delvis eller inte
finns en tydlig organisation och dokumenterad ansvarsfördelning för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Av svaren att döma upplevs ansvarsfördelningen generellt
sett vara tydligare inom utbildningsförvaltningen.

5.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att det fînns tydliga beskrir,ningar av ansvarsfördelning för respektive roll vad
gäller arbetsanpassning och rehabilitering. Sannolikt kan gränsdragning mellan roller behöva förtydligas för att skapa förståelse för ansvarsfördelning.
Granskningen visar att cheferna anser att det finns ytterligare behov av att förfydliga ansvar och roller för verksamheten - något som framkommer i både intervjuer och i enkätresultaten.

Kontrollmålet är deivis uppfyllt.

S.S.

- Ger persortalorgønísstíonert
ftrutsättníngørfir o:tt stödjø och sälcerstäIlø
Konttolbnãl

S

det strategíska arbetet rned persorto,l- och kotn'
petensftrsörjníng?

5.5.1.

Iakttagelser

Inom området för granskningen har personalenheten under de senaste åren tagit fram
nya och aktuella rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet. Personalenheten finns även som stöd för förvaltningen i enskilda rehabiliteringsärenden i samtliga steg i rehabiliteringsprocessen. Vid intervjuerna framkommer clock att
det inte har funnits nâgot strategiskt arbete som dokumenterats kopplat till personal- och
kompetensförsörjning under granskningsperioden.
Under år zo16 och zotT har en satsning på partsgemensamma utbildningar skett i kommunen. Under hösten zo16 och våren zotT har alla chefer och sþddsombud i Lysekils
kommun att gemensamt genomgått en arbetsmiljöutbildning. Kommun valde att göra
satsningen för att skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och
för att tillse att chefer och sþddsombud har grundläggande kunskap och kompetens inom
arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är framtagen av arbetsmarknadens parter genom "Sunt
arbetsliv". Utbildningen genomfördes i sex moduler:

.
.
.
.
.
.

Introduktiontill systematiskt arbetsmiljöarbete
Undersökaarbetsmiljön
Riskbedöma
,&tgärda och följa upp
Roller och ansvar
Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Vid intervjuerna uppges att utbildningen varit uppskattad och att den gett fördjupade
kunskaper om relevanta lagar och föreskrifter samt till de kommunspecifika rutinerna.
Enligt årsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nya chefer och sþddsombud
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anmälas

till personalenheten för att genomgå arbetsmiljöutbildning

och introduktionsut-

bildning.
Utifrån enkätsvaren (i Bilaga r) framgår att majoriteten av cheferna anser att förutsättningar, resurser och stöd för att bedriva arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
varit delvis eller inte är tillräckliga. I enkätens fritextfråga ffier ett antal chefer även fram
en upplevelse av ett otillräckligt stöd från kommunens personalorganisation.
Av svaren att döma finns inga större skillnader mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

3.5.2.

Bedömning

Vi ser det som positivt att det under de senaste åren tagits fram nya och aktuella rutiner
för det systematiska arbetsmil;-öarbetet och rehabiliteringsarbetet samt att en satsning på
partsgemensamma utbildningar har genomförts. Vår uppfattning är att de har varit nödvändiga och uppskattade.

Vi kan konstatera att det inte funnits något strategiskt arbete kopplat till personal- och
kompetensförsörjning som dokumenterats under granskningsperioden.
Resultatet från enkäten visar att chefernas förutsättningar, resurser och stöd i arbetet med
arbetsanpassning och rehabilitering är ett förbäüringsområde. Samarbetet och samverkan
mellan förvaltningar och personaiorganisation är också något som behöver utvecklas.

Kontrollmålet är ej uppfyllt.

5.6.

ß.ekotnrrlter:.dø,tíoner

Utifrån våra erfarenheter i granskningen ger vi rekommendationer inom två områden:
styrning och uppföljning.

5.6.t.
.

Styrning

I och med de höga sjukfrånvarotalen bör arbetet gällande arbetsanpassning och
rehabilitering intensifieras för att skicka tydliga signaler till kommunens medarbetare. En kommunövergripande strategi/handlingsplan för ändamålet skulle förtydliga styrningen.

a

Processen för uppföljning av insatser inom verksamheten för arbetsanpassning

och rehabilitering behöver tydliggöras. Detta för att kunna följa upp insatsers effektivitet, men även för att kunna säkerstäiia att föreskrifter efterlevs.
a

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa och tydligt kommunicera rolloch ansvarsfördelning för verksamheten för arbetsanpassning och rehabilitering.

a

Kommunstyrelsen behöver säkerställa att en strategi för kommunens personaloch kompetensförsörjning tas fram. Detta för att säkra den nuvarande personalens
kompetens, men även inför kommande generationsväxlingar.
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5.6.2.
¡

UppftLjning

Det är avvikt att genomförandet av de handlingsplanerna som finns gällande
minskad sjuldrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering säkerställs samt följs
upp inom respektive förvaltning.

Arbetet och rutinerna med arbetsanpassningar behöver tydliggöras samt dokumenteras för att vara möjliga att följa upp.
a

De höga sjukfrånvarotalen ger också anledning att folja upp sjukfrånvarostatistik
nedbruten på exempelvis enhets-/verksamhetsnivå och/eller yrkesgrupper för att
ha möjligheten att identifiera strukturella mönster.
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4.

ßílaga

4.7.

Enkätresultst

I syfte att komplettera de iakttagelser som framkommit vid intervjuerna har en enkät
skickats ut till samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Metoden framgår i avsnitt 2.6.r.
Nedan presenteras resultatet från den genomförda enkäten. Under respektive avsnitt redogör vi även eventuella skillnader mellan svaren för socialförvaltningen och utbiidningsförvaltningen.

4.1.1.

Arbetet med arbefscnpassning och rehabilitering

Frågorna z-5 behandlade arbetet för att säkerställa arbetsgivaransvaret gällande arbetsanpassning och rehabilitering :
z. Det anges mål för verksamheten med
arbetsanpassning och rehabilitering. Vet ej: 4,
Medelvärcle: 2,56.
3. Arbetstagarnas behov av åtgärder för
arbetsanpassning och rehabiÌitering undersöks
fortlöpande. Vet ej: r, Meclelvärclei 2,29.

4. När signaler om specifika behov uppkommer
hos arbetstagare påbörjas arbetet med
arbetsanpassning och rehabilitering så tidigt som
möjligt. Vet ej: r, Medelvärdei 2,9.
S. Vid behov vidtas åtgärder för att anpassa
arbetssituationen för den enskilde arbetstagarens
förutsättningar för arbetet. Vet ej: o, Meclelr'ärcle:
2,59.

t

-too%"Bo%o-6o%-4o%-zoYo o%o zo% 4o%o 6o%o Bo%otoo%"

Av svaren framgår att det finns utvecklingsområden gällande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetstagarnas behov av åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering kan undersökas fortlöpande i en högre utsträckning. Det är fler chefer (ca 55
procent) som menar att det delvis eller inte alls sker fortlöpande undersökningar av arbetstagarnas behov av arbetsanpassning och rehabilitering.

Enligt flera chefer är det även möjligt att tidigare påbörja arbete med arbetsanpassning
och rehabilitering samt vidta åtgärder när tidiga signaler om specifika behov uppkommer
Av svaren att döma kan generellt sett även mål för verksamheten sättas upp i en högre utsträckning.
Av svaren att döma upplevs arbetet generellt sett fungera något bättre inom socialförvaltningen.
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4.1.2.

System och rutiner

Frågorna 6-ro behandlade befintliga system och rutiner i arbetet gällande arbetsanpassning och rehabilitering:
till de system och rutiner som finns för att
stödja arbetet meci arbetsanpassning och rehabilitering.
Vet ej: r, Medelvärde: 8,r9.
6. Jag känner

7. Jag använder de systetn och rutiner solr.r finns för att
stödja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
Vet ej: r, Medelvärde: 3,o5.

8. De rutiner som idag används förverksamheten av
arbetsanpassning och rehabilitering är tillräckliga och
är i allt väsentligt implementeracle. Vet ej: r,
Meclelvärcle: 2,r4.

t

T

9. Mål och rutiner för verksamheten med
arbetsanpassning och rehabilitering är dokumenterade.
Vet ej: z, Medelvärcle: 2,6.

ro. Det finns fungetande system och rutinel för att följa
upp persouer som genomför albetsanpassning eller som
är sjukskrivna. Vet ej: r, Meclelvärde; 2,b7.
-too%o-Bo%"-6o%-4o%-2o%

o% zo% 4o% 6o% Bo%too%

Av svaren framgår att en majoritet (ca 7g procent) delvis eller inte upplever att de rutiner
som idag används för verksamheten av arbetsanpassning och rehabilitering som tillräckliga och i allt väsentligt implementerade. Det framgår också att dokumentation av mål och
rutiner samt system och rutiner för uppfoljning av personer som genomför arbetsanpassning eller som är sjukskrivna kan förbättras.
Av svaren att döma finns inga större skillnader mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
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4.1.5.

DoktnrcnteraduppföIjning

Frågorna rr-16 behandlade system och rutiner för en enkel, dokumenterad och effektiv
uppföljning i arbetet gällande arbetsanpassning och rehabilitering:

11. Det genomförs sammanställningar av genomförda
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Vet ej
4, Medeh'ärdei 1,94.

I

rz. Arbetsförhållanden unclersöks i tillräcklig
utsträckning genorn t.ex. enskilcla samtal,
personalmöten och skyddsronder. Vet ej: r,
Meclelvärcle: 3,r9.
13.

Ansvarig överordnad chef följer regelbundet (n.rinst
årligen) upp och analyserar resnltaten av
arbetsanpassning och rehabilitering. Vet ej: z,
Medelvärde:2,3.

r4. Ansvalig överordnad chef följer regelbunclet (minst
årligen) r-rpp verksamheten för arbetsanpassning och
rehabilitering. Vet ej: z, Medelvärcle'. z,z1.

r5. Utefter uppföljningens resultat genornförs är.rdringar
av ver-ksamheten vid behov. Vet ej: S, Meclelvärde: 2,o6.

I

t6. Uppföljningen av verksarnheten med
arbetsanpassning och rehabilitering dokumenteras. Vet
ej: 3, Medeir,ärcle: 2,53.
-too%"-8o%" -6o% -4o% -zooÁ

o'%

zoo,4 4oo/"

6o%

8o94 too%"

Av svaren framgår att uppföl¡-ningen av arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
är ett utvecklingsområde. En majoritet av cheferna uppiever delvis elier inte någon övergripande uppföljning av genomförda insatser, åtgärder till följd av genomförd uppföljning
samt dokumentation av uppföljning.

Däremot framgår att en majoritet av cheferna i stort sett anser att arbetsförhållandena i
tillräcklig utsträckning undersöks genom t.ex. enskilda samtal, personalmöten och
sþddsronder.
Av svaren att döma finns inga större skillnader mellan socialforvaltningen och utbildningsförvaltningen.
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4.1.4.

Ansuarsfördelning

Frågorna r7-r8 behandlade ansvarsfördelning:

L7.DeTfinns en tydlig organisation och
ansvarsförclelning för arbetet med arbetsanpassning
och rehabilitering. Vet ej: r, Meclelvärde: 2,38.

I

r8. Ansvarsfördelningen för verksarnheteu med
arbetsanpassning och rehabilitering finns
dokurnenterad. Vet ej: z, Medelvärdei 2,25.

-tooo/o-Boo/o -6o% -4o% -zoo,4

o% zo% 4o% 6o% 8o% toooÁ

Svaren visar att en majoritet av cheferna anser att det delvis eller inte finns en tydlig organisation och dokumenterad ansvarsfördelning för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Av svaren att döma upplevs ansvarsfördelningen generellt sett vara tydligare inom utbiidningst'örvaltningcn.

4.1.5.

Förutsättningar, kunskaper och stöd

Frågorna 79-25 behandlade förutsättningar, kunskaper och stöd:
r9. Jag har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljölagen
samt albetsmiljöverkets föreskriftel för att kunna
bedriva verksamheten med arbetsanpassnìng och
rehabiliteling i en tillräcklig utsträckning. Vet ej: o,

Metlelvärtle: e,9.
zo. Jag har tillräckliga förutsättningar och lesurser föt'
att kunna bedriva verksamheten fär arbetsanpassning
och rehabilitering i en tillräcklig r"rtsträckr.ring. Vet ej: o,
Medelvär'de: r,9.
zr. Vid behov finns möjlighet till utbildning inom
arbetsmiljöfrågor som t.ex. arbetsanpassning och
rehabilitering. Vet ej: z, Medelvärcle: 2,S8.

zz. Vid behov finns tillräckligt stöd från
företagshäisovård, arbetstelapeltt och liknancle att
tillgä. Vet ej: r, Medelvärcle: 2,3.

II
I

r

23. Verksamheten med arbetsanpassning och

rehabilitering är organiserad så att det finns tyclliga
sar.narbetsfotmer med externa parter (t.ex.
Försäklingskassan). Vet ej: 3, Meclelvärde: z.
-too%,8o%" -6o% -4o% -zooÁ

o96 zo96 4ooÁ 6o% 8o% too%

Av svaren framgår att majoriteten av cheferna anser att förutsättningar, resurser och stöd
för att bedriva arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är delvis eller inte är tillräckliga. En majoritet anser att deras kunskaper är tillräckliga.
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I enkätens fritextfråga lyfter ett antal chefer även fram en upplevelse

av ett

otillräckligt

stöd från kommunens personalorganisation.

Av svaren att döma fïnns inga större skillnader mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

4.1.6.

UppþIjning au sjukfrânuaro och arbetsmiljö

Frågorna z4-26 behandlade uppfciljning av sjukfrånvaro och arbetsmiljö

24. Del sker en kontinuerlig uppföljning av
sjukfrånvaro och dess orsaker. Vet ej: r, Medelvärde:

2,8.

25. Det görs mätningar kring fysisk och psykosocial

arbetsmiljö genom t.ex. medarbetarenkäter eller
liknande. Vet ej: r, Medelvär'de: 2,8.

26. Frågan om sjukfrånvaro tas upp och analyseras
ledningsgruppen. Vet ej: r, Medelvärde: 2,3.

i

-too'%-8ooÁ -6o% -4o% -zooÁ

ooÁ zo% 4o% 6o% 8o%

Av svaren framgår att majoriteten av cheferna anser att frågan om sjuKrånvaro delvis eller inte tas upp i ledningsgruppen. Det finns ett flertal chefer som anser att det inte eller
delvis sker en kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro och dess orsaker samt att det inte
eller delvis görs mätningar kring fysisk och psykisk arbetsmiljö.
Av svaren att döma upplevs uppföljning av sjukfrånvaro generellt sett sker i högre utsträckning inom socialförvaltningen.
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