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Sammanfattning
Revisorerna i Hylte kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers att granska kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.

Den övergripande revisionsfrågan är: vidtar kommunen ändamålsenliga åtgärder för att
minska och förebygga sjukfrånvaron? Delfrågorna i granskningen handlar om styrningen
av arbetet, det förebyggande arbetet samt uppföljningar.

I granskningen har vi tagit del av statistik över utvecklingen av sjukfrånvaron, kommu-
nens och nämndernas policy och arbetsmiljöplaner. Vi har intervjuat personalchef och ut-
vecklingsledare på personalkontoret samt kontorschefer och två arbetsledare inom respek-
tive kontor.

Hur styrs arbetet med att minska sjukfrånvaron?
Kommunens friskvårdspolicy från 2006 utgör starten för ett mer samlat arbete med att öka
frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Inriktning och åtgärder framgår av policyn. Poli-
cyn anges i kommunens serviceåtagande inom personalområdet. I det så kallade ”arbets-
miljöhjulet” framgår planeringen av arbetsmiljöarbetet under ett år.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om tre prioriterade områden med anledning av enkätun-
dersökningen 2007, bland annat mobbning och kränkande särbehandling

Personalavdelningen håller samman kommunens gemensamma utveckling och planering
av åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Revisionell bedömning:
 Sjukfrånvaron i kommunen har minskat. Kommunens styrning med att minska

sjukfrånvaron är konsekvent och har fokus på förebyggande insatser.
 Personalavdelningen utgör drivkraften i arbetet, vilket ses positivt av kontoren.
 De åtgärder och aktiviteter som planeras skulle tjäna på att ingå i ett samlat strate-

gisk dokument för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Målet är att
minska sjukfrånvaron i ett långsiktigt arbete.

 Kommunen har inte antagit någon policy för mobbning och kränkande särbehand-
ling. En sådan bör utarbetas eftersom man från politiskt håll lägger vikt vid att
motverka mobbning och kränkande särbehandling.

Hur utövas det förebyggande arbetet?
I det förebyggande arbetet ingår ett flertal aktiviteter, föreläsningar och utbildningar. Ett
centralt inslag i genomförandet svarar kommunens 52 hälsoinspiratörer för. Det finns en
eller flera hälsoinspiratörer på varje arbetsplats med uppgift att inspirera övriga medarbe-
tare till att delta i friskvårdsaktiviteter.
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Kommunen har nyligen inlett ett samarbete med företagshälsovården med syfte att förbätt-
ra arbetet med anställda som är långtidssjukskrivna.

Av intervjuerna framgår att kommunens anställda trivs på arbetet och att kamratandan är
god. Kunskaperna om risker som är förknippade med arbetet är goda. Inom respektive
kontor och yrkesgrupp redovisas specifika risker som man bör vara observant på för att
rikta insatser som leder till att sjukfrånvaron minskar.

Ett gemensamt drag är att det finns risker i kommunen som är kan beskrivas som brist på
ordning och reda i rutiner, ansvar, prioritering och planering. De vi intervjuat är medvetna
om bristerna och arbetar aktivt med att undanröja dem.

Revisionell bedömning:
 Det förebyggande arbetet är omfattande och organisationen med inspiratörer fun-

gerar väl.
 De intervjuade inser ledarskapets betydelse för utvecklingen av en god arbetsmiljö.
 Kommunen har en relativt god ledartäthet och ledarna har relativt nära kontakt

med m och verksamhet.
 Det är högst väsentligt att arbetet med att ta fram och tydliggöra rutiner, ansvar,

prioriteringar och planering fortsätter på kontoren. Från kommunledningens sida
bör man vara observant på utvecklingen och vara beredd att ge stöd om det skulle
behövas.

Vilka uppföljningar görs?
Kommunstyrelsen följer utvecklingen av kommunens friskvårdspolicy. Den enkät och ar-
betsmiljö som genomfördes 2005 och 2007 innehåller mjuka delar om arbetsmiljön. Ut-
vecklingen av personalfrågor, arbetsmiljö och sjukfrånvaron rapporteras till kommunsty-
relsen och till kommunens centrala samverkansgrupp. Kommunstyrelsen har tagit initiativ
med anledning av resultaten från uppföljningarna.

Nämnderna får rapporter om sjukfrånvaron vid boksluten.

Statistik som visar utvecklingen av sjukfrånvaron finns för tre år tillbaka. Möjligheterna
att följa utvecklingen av sjukfrånvaron på enhetsnivå har förbättrats.

Revisionell bedömning:
 En uppföljning bör utformas som mer direkt knyter an till målen i friskvårdspoli-

cyn
 Nämnderna bör göras mer delaktiga genom att under året få rapporter om utveck-

lingen av frisknärvaro och sjukfrånvaro
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Den övergripande revisionsfrågan är: vidtar kommunen ändamålsenliga åtgärder
för att minska och förebygga sjukfrånvaron?

I huvudsak vidtar kommunen ändamålsenligt åtgärder för att minska och förebygga sjuk-
frånvaron. De initiativ som tagits under de senaste åren är bra. Främst beror detta på att
styrningen med mål och utformningen av åtgärder och organisation för genomförandet
harmoniserar.

Det finns möjligheter att förbättra styrningen genom att utarbeta en samlad strategi för ge-
nomförandet, att ta fram en policy för mobbning och kränkande särbehandling samt att
förbättra rapporteringen till nämnderna.

Kommunledning och kontoren bör vara observanta på riskerna med brist på tydliggöra ru-
tiner, ansvar, prioriteringar och planering av verksamheter.
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1 Inledning

1.1 Uppdrag

Revisorerna i Hylte kommun har gett i uppdrag till Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers att granska kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.

Den övergripande revisionsfrågan är: vidtar kommunen ändamålsenliga åtgärder för att
minska och förebygga sjukfrånvaron?

Granskningen inriktas på följande delfrågor:
 Hur styr och leder kommunstyrelsen och nämnderna arbetet med att minska sjuk-

frånvaron?
 Hur utövar ledningen inom kontoren och arbetsledning uppgiften att förebygga och

minska sjukfrånvaron?
 Vilka uppföljningar görs?

1.2 Genomförande

I granskningen har vi tagit del av statistik över utvecklingen av sjukfrånvaron över tid
samt kommunens och nämndernas policy och arbetsmiljöplaner.

Intervjuer har genomförts av personalchef, utvecklingsledare på personalavdelningen samt
kontorschefer och två arbetsledare i respektive kontor.
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2 Utveckling av sjukfrånvaron

Hylte kommun har drygt 970 anställda. Utvecklingen av sjukfrånvaron för de tre senaste
åren framgår av följande tabell (procent av ordinarie arbetstid).

2005 2006 2007

Totalt 7,5 7,5 5,8

Kvinnor 8,0 8,0 6,2

Män 5,0 5,7 3,8

- 29 år 5,1 4,6 2,7

30-49 år 7,8 7,9 6,0

50 - 8,0 7,9 6,4

Sjukfrånvaron minskade markant för år 2007 i jämförelse med åren innan. Detta gäller så
väl för män som för kvinnor samt för de olika åldersgrupperna. Minskningen i sjukfrånva-
ron är kraftigast för anställd i åldersgruppen under 29 år. Sjukfrånvaron per kontor år 2007
är:

Arbets-
och när-
ingsliv 1)

Samhälls-
byggnad

Barn- och
utbildning

Omsorg Kommun-
kansli

Räddnings-
tjänst

Totalt 7,0 5,9 4,9 6,4 0,5 0,5

Kvinnor 8,9 6,5 5,5 6,3 0,8 0,8

Män 1,9 4,6 1,8 8,1 0,4 0,4

- 29 år 1,7 1,5 3,5 2,7 0,8 0,8

30-49 år 5,5 9,9 4,8 6,8 O,4 0,4

50 - 10,6 3,1 6,0 6,7 0,6 0,6

1) exklusive Handtaget, som är en åtgärd för personer utanför arbetslivet och ingår i försörjningsstöd

Andelen av sjukfrånvaron som består av långtidssjukskrivningen har minskat från 69 pro-
cent för år 2005, till 70 procent år 2006 och till 59 procent år 2007. Den procentuella an-
delen av sjukskrivningarna som är långtidssjukskrivning för de olika kontoren framgår av
följande tabell.
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Arbets- och
näringsliv
1)

Samhälls-
byggnad

Barn- och
utbildning

Omsorg Kommun-
kansli

Räddnings-
tjänst

2007 55,1 59,8 48,7 65,5 0,0 0,0

En inventering av personer som blivit långtidssjukskrivna sedan 2002 har genomförts, där
omfattning av sjukskrivningen samt diagnoser fångats upp. Totalt är, då granskningen
genomförs, 35 personer långtidssjukskrivna där sjukskrivningen hade börjat någon gång
mellan 2002 och 2007. De flesta är sjukskrivna på 100 procent.

Antal personer som inte varit sjuka någon gång under 2007 var 377.

3 Mål och åtgärder

3.1 Mål

Kommunfullmäktige antog i september 2006 en friskvårdspolicy. I denna anges att Hylte
kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare och god arbetsmiljö och
att friskvård är en arbetsmiljöfaktor som utförs i förebyggande syfte.

De mål som anges i friskvårdspolicyn är:
 Att öka frisknärvaron hos de anställda
 Att medarbetarnas nöjdhetsgrad och hälsa förbättras i förhållande till 2005 års ar-

bete med AFA/Sunt Liv
 Att öka kunskapen om friskvård och dess betydelse
 Att öka medarbetarnas intresse för hälsa och välbefinnande

I riktlinjerna för policyn presenteras inriktningen av åtgärderna. Dessa koncentreras till
hälsofrämjande aktiviteter och motionsaktiviteter. Finansieringen sker genom att 1 000
kronor per anställd har avsatts. En uppföljning planerades genom en enkätundersökning
till anställda under 2007.

Kommunens serviceåtagande för personal utgår bland annat från friskvårdspolicyn. De
åtagande som anges, som mer direkt berör arbetet med att minska sjukfrånvaron, är att
hälsotalen ska förbättras och att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas. Även
andra åtgärder ingår och som har betydelse för utvecklingen av sjukfrånvaron, till exempel
medarbetarsamtal och kompetensutveckling.
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Kommunstyrelsen anges vara intresserad och angelägen om anställdas hälsa och utveck-
lingen av sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen avsatte bland annat 1,9 miljoner kronor för
åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön. Kommunstyrelsen begär information om utveck-
lingen och återkoppling om personalfrågor, resultat och planer från AFA-enkät, övertid
med mera.

Kommunstyrelsen har prioriterat arbetet med mobbning på arbetsplatser.

Kommunens centrala samverkansgrupp får regelbundet information om arbetsmiljöfrågor,
om AFA-enkät och om aktiviteter som genomförs.

Personalavdelningens arbetsmiljöhandbok finns att tillgå på kommunens intranät. Denna
innehåller bland annat policy och riktlinjer, till exempel för friskvård, samt stödmaterial,
till exempel för rehabiliteringsarbetet.

Det nya personaladministrativa systemet kommer att ge arbetsledarna tidigare och bättre
information om sjukfrånvaron inom sina ansvarsområden.

Uppföljningarna till nämnderna sker i samband med att boksluten behandlas.

3.2 Åtgärder

Arbetsmiljöhjulet är en modell som sammanfattar det löpande arbetsmiljöarbetet under ett
år. Modellen omfattar bland annat tidpunkter för samverkansgruppernas möten, arbets-
platsträffar, lönedialog, medarbetarsamtal, skyddsronder och kommunens centrala sam-
verkansform CESAM.

Till arbetsmiljöhjulet finns en kompletterande ledarkalendarium för året. I denna ingår ut-
bildning i arbetsmiljö, samtalsmetodik, ”den goda arbetsplatsen” och arbetsmotivation,
hanteringen av AFA-enkäten och utarbetande av handlingsplaner, egen kompetensutveck-
ling som chef och uppföljning av tillbud.

I kommunen finns 52 hälsoinspiratörer. I princip finns en eller flera hälsoinspiratörer på
varje arbetsplats. Deras uppdrag är att inspirera övriga medarbetare till friskvårdsaktivite-
ter och att vara informatör i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö. Vanliga aktiviteter är till
exempel promenader, bio och måltider. Hälsoinspiratörerna bidrar också till diskussioner
på arbetsplatser och på arbetsplatsträffar.

Idag har utvecklingsledare ansvar och kontakt med hälsoinspiratörerna. Detta ansvar
kommer att flyttas över till hälsocenter inom arbets- och näringslivskontoret.
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En enkät om arbetsmiljön genomfördes vid första tillfället under 2005 och vid ett andra
tillfälle 2007. Resultatet från den så kallade AFA-enkäten/Sunt Liv blev klart under mars
månad i år. Första linjens chefer svarar för att tillsammans med sina medarbetare ta fram
handlingsplaner. Handlingsplanerna är arbetsställenas egna planer för att förbättra arbets-
miljön. En redovisning lämnas till kontorscheferna.

Enkäten innehåller ett avsnitt om arbetsmiljön och ett avsnitt om den individuella hälsan.
De personer som har låga värden i avsnittet om den individuella hälsan erbjuds kontakt
med företagshälsovården. Få personer har vänt sig dit.

I jämförelse mellan åren ligger det samlade resultatet för kommunen på ungefär samma
nivå som 2005. Resultatet avviker heller inte nämnvärt från referensvärden från andra ar-
betsplatser. De faktorer som skiljer sig något åt är att benägenheten till stress har ökar, att
alkoholkonsumtion som innebär en ökad risk har ökat samt att tilliten till ledningen mins-
kat. Frågor om mobbning och trakasserier ligger på ungefär samma nivå vid båda mättill-
fällena.

Med start under 2004 träffar utvecklingsledare anställda som är långtidssjukskrivna. Träf-
farna som är frivilliga sker en gång i månaden. Innehållet är bland annat deltagarnas egen
livssituation, bemötande och kontakt med sin arbetsplats och sina arbetskolloger.

Insatserna för att minska sjukfrånvaron för långtidssjukskrivna kommer att struktureras
starkare. Samverkan har inletts med företagshälsovården med avsikten är att inleda projek-
tet under våren 2008. I projektet ska man bland annat förbättra rehabiliteringskedjan,
genomföra arbetsbedömningar och starta gruppaktiviteter efter indelning i problema-
tik/diagnoser. Målet är att halvera den sammanlagda sjukskrivningstiden för de anställda
som deltar i projektet.

Ett flertal förebyggande aktiviteter som riktas till anställda i kommunen finns:
 Samtliga anställda har fått ett så kallat ”Hyperkort” som berättigar till fem gratis

aktiviteter, till exempel simning, bio, bowling, våffla på Lintalund och minigolf.
 Anställda har fri tillgång till simning och friskvård i Örnahallen
 Stegtävling har erbjudits alla anställda
 Må-bra-aktiviteter har erbjudits; under våren 2008 finns aktiviteterna SPA-kväll,

after work, blomsterarrangemang, mingelkväll, påskbuffé, vildmarksafton, förfat-
tarafton och resa till Helsingör

 Föreläsning i stresshantering, bemötande, mobbning på arbetsplatser
 Teambuildning
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3.3 Riskfaktorer

De intervjuade på personalavdelningen uppger att man har relativt goda kunskaper om de
riskfaktorer som hör samman med den fysiska miljön och det fysiska arbetet, som lyft och
ergonomi. De riskfaktorer som anses mest aktuella idag hör samman till de psykiska fak-
torerna.

Mer allmänna risker, som resultat från AFA-enkäten visar, är stress och balans mellan
krav och kontroll på vissa arbetsplatser. Dessutom hade inga förändringar skett när det
gäller mobbning på arbetsplatser.

Omorganisation är en faktor som i sig kan öka risken för trivsel och för ökad sjukfrånvaro.
Man är medveten om att den senaste större omorganisationen och ombyte av personer i
ledningsfunktionen påverkar riskerna för sjukfrånvaron på kort sikt.

4 Kontoren

4.1 Arbets- och näringsliv

Utvecklingen av sjukfrånvaron
På kontoret finns totalt drygt 30 anställda, varav 13 inom Arbetsmarknadsenheten, åtta i
Örnahallen samt 8 på Lärcentrum.

Förra året var tre personer långtidssjukskrivna.

Hälsa och trivsel
Resultatet från AFA-enkäten finns för kontoret i sin helhet och för arbetsmarknadsenhe-
ten. Överlag är resultatet positivt, vilket de intervjuade ser som tecken på att de anställda
trivs. Handlingsplaner har tagits fram tillsammans med medarbetarna. Framåt kommer
man att arbeta med att förbättra medarbetarnas uppfattning om sammanhang, mobbning
och att skapa tydliga interna mål och verksamhetsplaner.

Omorganisationen i sig upplevs vara positiv. Det finns en optimistisk framtidstro att man
kommer att göra något bra av verksamheten.

Riskfaktorer i arbetet
Kontoret har genomfört skyddsronder om arbetsmiljön enligt mallen på kommunens intra-
nät.

Inom socialtjänsten dominerar de psykosociala riskerna. Det är ibland tungt att arbeta med
människor som har omfattande och svår problematik. Riskerna består i utbrändhetssyn-
drom och hot och våld från klienter. Socialsekreterarna får handledning, från extern person
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när det gäller att införa ny metodik och individuellt samtalsstöd. Inom gruppen sker också
kontinuerliga diskussioner.

Badmästarna på Örnahallen är utsatta för en hög ljudnivå och kyla. Man har minskat ut-
sattheten genom att införa arbetsrotation.

Resultatet från AFA-enkäten om mobbning medför att man kommer att genomföra diskus-
sioner om mobbning och hur man kan motverka det.

Förebyggande åtgärder
Kommunens friskvårdspolicy är viktig för inriktningen av det förebyggande arbetet. Ett
stöd i att utforma förebyggande insatser hämtas från resultatet i AFA-enkäten. Allmänt
sett har ledarna stor betydelse för att det finns en systematik i arbetsmiljöarbetet och för att
arbetsvillkoren ska vara bra.

Åtgärder som är unikt förebyggande är:
 Hälsocoach gör individuella träningsprogram och samtal med samtliga anställda.
 Hälsoinspiratörer finns på alla enheter. Hälsoinspiratörerna kan behöva mer eller

mindre stöd i sitt uppdrag.

Mycket av det förebyggande arbetet sker i samarbete med personalavdelningen.

För långtidssjukskrivna kommer man att utveckla riktade insatser. För dessa samarbetar
man också med företagshälsovården. Kontoret håller regelbundet kontakt med dem som är
långtidssjukskrivna.

På Örnahallen finns en hälsocoach som riktar sin verksamhet till samtliga medarbetare i
kommunen.

Ledarskapet
Inom kontoret strävar man efter ett nära och relationsorienterat ledarskap. Delaktighet
skapas bland annat genom arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och verksamhetsträffar.
Generellt sett strävar man efter att skapa diskussionsforum i verksamheterna. Ledarna kan
i vardagen stödja medarbetarna och omfördela arbetsuppgifter om det behövs.

Personalavdelningen har inlett ett bra arbete med att utveckla åtgärder för att förbättra an-
ställdas hälsa och minska sjukfrånvaron, bland annat med rehabiliteringspolicyn.

Ledarna är väl försedda med utbildningar i arbetsmiljö och följer åtgärderna enligt arbets-
miljöhjulet. Arbetsmiljöhandboken på intranätet anges vara ett bra stöd. Ledarna kan häm-
ta stöd från personalavdelningen och från företagshälsovården.
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Tillgången till statistik om sjukfrånvaron har förbättrats i och med att det nya personalad-
ministrativa systemet införs.

Ledarna kan påverka möjligheterna till delaktighet, skapa bra förutsättning för arbete och
för arbetsklimatet samt vara observant på medarbetarnas situation. Ledarskapet ska göras
tydligt genom att alla ska veta vem som är deras chef (även om de har delade tjänster).

4.2 Barn- och utbildning

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron har minskat sedan förra året och ligger på en låg nivå.

Hälsa och trivsel
Trivseln är god och kamratskapet positivt. Överlag är det ett tillåtande diskussionsklimat.
Enligt intervjuerna har besvären med ryggar inom förskolan minskat.

Respektive enhet har utarbetat egna handlingsplaner från resultatet i AFA-enkäten. Var
och en av förskolorna och respektive arbetslag inom grundskolan bearbetar sitt resultat.
Enkäten visar att anställda inom förskolan upplever stress och har en stor arbetsbörda. Si-
tuationen är annorlunda idag i och med att sociala aspekter hos barn/elever och deras fa-
miljer tar en större del av arbetet. Medarbetare har oftast kunskap och vilja att arbeta med
detta men saknar praktiska möjligheter.

Det finns en viss sjuknärvaro i verksamheten, att anställda går till arbetet med förkylning.

Riskfaktorer i arbetet
En riskfaktor är den osäkerhet som uppstår med de större organisationsförändringar som
troligen kommer. Ovissheten med eventuella uppsägningar och små möjligheter att kunna
påverka sina arbetsvillkor skapar oro.

Inom förskolan anges att arbetssituationen är ansträngd eftersom barngrupperna är relativt
stora och att vikarier inte tillsätts vid frånvaro. Förskolelärare får ofta flytta runt på de oli-
ka enheterna. Arbetssituationen kan därför upplevas som slitig och ledningen möter ibland
tecken på trötthet. De anställdas ålder är relativt hög.

En allmän riskfaktor för anställda inom skolan beror på att de har ett stort engagemang
och en stark motivation för sin uppgift. I kombination med att regleringen av arbetstid och
uppdrag är oprecisa kan det leda till att de känner sig otillräckliga. Lärarna som yrkes-
grupp är idag mycket bevakade av media och legitimiteten hos yrkesgruppen har ändrats.

Hot och våld kan förekomma inom skolvärlden. Utbildningsdagar har genomförts med
detta tema.
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Förebyggande åtgärder
Det förebyggande arbetet i kommunen anges vara omfattande.

På arbetsplatserna finns två eller tre hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörerna träffar samord-
nare på personalavdelningen för information, utbyte och utbildning. De har en återkom-
mande punkt på dagordningen för arbetsplatsträffarna. En stor del handlar om trivselakti-
viteter.

Andra insatser är träningskort, stegtävling, möjligheter att pröva aktiviteter i Örnahallen.
De anställda har också egna trivselgrupper som tar initiativ till aktiviteter.

De intervjuade försöker motverka upplevelsen av stress och otillräcklighet med flera olika
åtgärder, till exempel studiebesök, motiverande samtal, handledning, prioriteringar, ut-
bildning i samhälle och ungdomskultur samt nedtoning av ambitioner.

Om någon anställd är borta en längre tid eller upprepade tillfällen får ledarna information
från personalavdelningen.

Få personer är långtidssjuka. Om någon är sjukskriven en längre period håller arbetsplat-
sen kontakt med personen.

Ledarskapet
De intervjuade anger att ledarskapet har betydelse för arbetsmiljön. Det är viktigt att le-
darna löser frågorna direkt när de uppstår och är närvarande hos medarbetare, är observant
på utvecklingen, informerar om de regler som gäller för verksamheten och att ge medarbe-
tare stöd i och redskap för arbetet.

Rektorsgruppen har inlett ett visionsarbete. Arbetet ska bland annat leda fram till tydliga
mål för verksamheterna. En viss specialisering för att ta tillvara kompetens inom gruppen
diskuteras.

Ledarna har bra stöd i arbetet med sjukfrånvaro och personalfrågor. Kommunens intranät,
personalavdelningen och företagshälsovården utgör bra stöd.

Arbetet i samverkansgruppen har utvecklats till det bättre. Det finns inte lokala samver-
kansgrupper på alla arbetsplatser. Samarbetet med de fackliga organisationerna fungerar
inte särskilt väl, vilket bland annat leder till att delaktighet och utbytet av information för-
svåras.
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4.3 Kommunledningskontoret

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Kommunledningskontoret har drygt 40 anställda. Sjukfrånvaron har varit låg sedan flera
år tillbaka.

Hälsa och trivsel
Trivseln är bra bland de anställda på kontoret. Det finns inga starka gränser mellan avdel-
ningarna. Några personer är relativt nyanställda och fördelningen mellan könen är relativt
jämt.

Riskfaktorer i arbetet
En vanlig riskfaktor i arbetet på kommunledningskontorets avdelningar består av stress,
att inte få fullfölja en påbörjad arbetsuppgift utan avbrott. Många av handläggarna är spe-
cialister och många arbetar självständigt. Personerna har egna höga ambitioner vilket kan
leda till utmattningssyndrom.

Kontoret är en liten organisation med stor sårbarhet. Man försöker motverka detta med
ersättare.

Förebyggande åtgärder
De fyra avdelningarna på kommunledningskontoret har gemensamma arbetsplatsträffar,
samverkansmöten och utbildningar, till exempel om stresshantering.

På arbetsplatsträffarna tar man ofta upp diskussioner om hur man kan ändra arbetet, vad
man kan prioritera bort eller rationalisera. Den nya organisationen för nämndssekreterarna
och ett nytt dokumentationssystem kommer att förbättra arbetet.

Hälsoinspiratörer finns på varje avdelning. De har kontakt med samordnaren på personal-
avdelningen och informerar om aktiviteter på arbetsplatsträffarna. Ledarna har träffar med
inspiratörerna.

Andra förebyggande insatser är träningsmöjligheter på Örnahallen, besök hos hälsocoach,
hälsoprofil och kostråd hos företagshälsovården.

Inom kommunledningskontoret har det de senaste åren inträffat endast ett fall med lång-
tidssjukskrivning.

Ledarskapet
Ledarskapet är centralt, man måste veta sin egen betydelse, sina befogenheter och ansvar.
Ledarskapet påverkar trivsel och tillit på arbetsplatsen, bland annat som förebild och till
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exempel genom att skapa ett gott kamratskap och att förmedla respekt för varandra och för
organisationen.

Anställda på kommunledningskontoret arbetar i gränslandet mellan politik och förvalt-
ning, man kommer i nära kontakt med politiker och politiska institutioner i kommunen.
Därför är det väsentligt att respektera varandras roller och ha förståelse för den politiska
styrningen.

Ledarna får bra stöd från kommunens personalavdelning och från företagshälsovården.
Kommunstyrelsen visar intresse för frågor om arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

4.4 Omsorgskontoret

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Omsorgskontoret har omkring 400 anställda. Omsättning är relativt låg och sjukfrånvaron
har minskat senaste åren.

Sjuknärvaron uppges ha ökat.

Hälsa och trivsel
I det stora hela trivs medarbetarna bra, sammanhållningen är god och man har lätt för att
hjälpa varandra på arbetsplatserna. Enligt AFA-enkäten litar medarbetarna på sin ledning
och sina kollegor. De anser också att deras insatser i samhället är värdefulla.

87 procent besvarade AFA-enkäten. Resultatet har bearbetats av samtliga 12 enhetschefer
tillsammans med grupperna. De har tagit fram handlingsplaner. I handlingsplanerna kom-
mer man bland annat att genomföra insatser för att motverka mobbning och trakasserier.
En enhet, där resultatet var bra, ordnar man aktiviteter för samtliga anställda i kommunen.
Det finns ett behov av att medarbetare i de olika grupperna lär känna varandra bättre.

Riskfaktorer i arbetet
Enligt intervjuerna är de vanligaste orsakerna som kan leda till sjukfrånvaro inom äldre-
omsorgen förslitningar i nacke, rygg och axlar och beror på förflyttningar av äldre. Några
av de äldre har problem med värk. Den största orsaken till frånvaro uppges annars vara
förkylningar. Det förekommer också att anställda är sjukskrivna på grund av stick- och
skärsår, hot- och våld samt stress.

Inom verksamheten för psykiskt funktionshindrade kan arbetet vara psykiskt påfrestande.

Inför verksamhetsförändringar gör man riskbedömningar och försöker utarbeta förebyg-
gande information.
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Förebyggande åtgärder
Intervjuade anger att man i samarbete med kommunrehab arbetar för att minska antalet
lyft och får hjälp med liftar. Inriktning på vardagsrehabilitering i arbetet och utbildning i
förflyttningsteknik är viktigt liksom vikten av att använda hjälpmedel.

Det förebyggande arbetet har förbättrats sedan personalavdelningen ökat omfattningen av
aktiviteter för samtliga anställda i kommunen. Man försöker uppmuntra medarbetarna att
träna sin fysik. Till hösten är avsikten att inleda erfarenhetsutbyte bland medarbetarna.
Inom kontoret finns en etikgrupp och det är vanligt med diskussioner i etiska frågeställ-
ningar på arbetsplatsträffarna. Etikdiskussionerna har lett till större samstämmighet och ett
öppnare klimat.

För att minska inslaget av stress försöker man att se över schemat. Avsikten är att medar-
betarna i Torup, Hylte och Unnaryd ska samverka så att bemanningen anpassas till om-
sorgstyngden i områdena. För att minska stressen är det enhetschefens uppgift att omdis-
ponera arbetsuppgifter och medarbetare utan att det påverkar andra i gruppen negativt. I
och med detta kan man undvika att arbetet leder till rehabiliteringsutredningar.

Inom verksamheten för psykiskt funktionshindrade motverkar man riskerna i arbetet med
relativt täta och återkommande diskussioner på arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten.

Mer allmänt anges att kontoret behöver skapa ordning och reda i många frågor.

Det finns en hälsoinspiratör i varje arbetsgrupp. Dessa informerar och stimulerar övriga
medarbetare att delta i sociala aktiviteter och nyttja träningsmöjligheterna ibland annat
Örnahallen. De har en permanent punkt på dagordning för arbetsplatsträffarna. Inspiratö-
rerna diskuterar aktiviteter med enhetschefer och träffare regelbundet personalavdelning-
ens utvecklingsledare.

Medarbetare i arbetsgrupperna håller kontakt med de kollegor som är långtidssjukskrivna.
Enhetscheferna kan ha mer regelbundna samtal med anställda. Personalavdelningens pro-
jekt för långtidssjukskrivna berör kontoret.

Ledarskapet
Enhetscheferna är angelägna om att vara närvarande och synliga i verksamheten. Enhets-
chefen har det övergripande ansvaret för att brukare får hjälp samt för medarbetarna. Där-
för är enhetscheferna angelägna om att ta del av och medverkar i de diskussioner och den
planering som förs om arbetet. Särskilt viktigt är det att enhetscheferna bevakar så att det
finns en balans mellan behov av insatser och resurser. Medarbetarsamtalen är en del i en-
hetschefernas arbete.
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En lagom stor arbetsgrupp är ett villkor för att enhetschefen ska ha goda möjligheter att
arbeta förebyggande.

Arbetsmiljöhandboken är ett bra stöd för enhetscheferna. Stödet från Support och service
inom kontoret och personalavdelningen med bland annat rehabiliteringsutredningar och
svåra samtal fungerar bra. Företagshälsovården anlitas till exempel för bedömning av ar-
betsförmåga, problematik i arbetsgrupper och hälsoprofiler.

4.5 Samhällsbyggnadskontoret

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Utförarenheten har 21 anställda fördelat på VA, park och vaktmästare. Den största grup-
pen är vaktmästare med 10 anställda. Inom utförarenheten finns inga gruppledare.

För närvarande är tre anställda långtidssjukskrivna, varav en av dem är relaterat till arbe-
tet.

Inom kost finns 39 anställda. I Örnaskolan och i Unnaryd finns tillagningskök. I övrigt
finns åtta mottagningskök och två serveringskök. Inom kostenheten finns fem gruppledare
med ett fastställt uppdrag.

Hälsa och trivsel
Inom kost är trivseln bland anställda i huvudsak god. De tycker att deras arbete betyder
något och oftast att det är roligt att gå till arbetet. Medelåldern är relativt hög. Det är vik-
tigt att medarbetarna blir sedda.

De flesta anställda inom utförarenheten trivs med sitt arbete. De svarade dock inte på
AFA-enkäten, vilket är ett tecken på att de inte känner sig delaktiga i gemensamma frågor
i kommunen.

Riskfaktorer i arbetet
Inom utförarenheten kör man mycket bil. Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion. Efter
inspektionen kommer man att skaffa telefoner med bättre täckning och införskaffa and-
ningsmasker. Inom park kommer man att byta ut maskiner samt förbättra arbetsrutiner och
genomföra utbildning i ergonomi. Inom gruppen vaktmästare är man något underbeman-
nad.

Inom utförarenheten har arbetet med att skapa rutiner och tydliggöra ansvar/uppgifter varit
eftersatt. Bland annat saknas underlag för att ta ställning till bemanning i förhållande till
uppdragens omfattning, arbetsbeskrivningar, förtydligande av ansvarsfördelning för fas-
tighetsskötsel och verksamhetsservice och rutiner för beställning och fakturering av arbe-
ten.
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Inom kost är det vanligt med risker som ger förslitningar av axlar och brännskador. För-
slitningar försöker man motverka genom arbetsrotation och utbildning i ergonomi och ar-
betsmetodik. Man saknar rutiner för introduktion, instruktioner för arbetet och för ledar-
skapet.

AFA-enkäten inom kostenheten har bearbetats i grupperna och varje grupp har tagit fram
tre åtgärder som ingår i det fortsatta arbetet. Man kommer att arbeta vidare med medarbe-
tarskap, tydliggöra chefskapet och mobbning.

Anställda inom kostenheten har fått utstå mycket kritik och varit föremål för diskussion
om förändringar. En stor del av informationen har nått dem via media och de har inte fått
information eller svar från ansvariga i kommunen. Kostnadsfördelningen mellan kostenhe-
ten och de beställande kontoren är inte klargjord.

Förebyggande åtgärder
Medarbetarna använder friskkort, vänder sig till coach på Örnahallen och medverkar på
gemensamma aktiviteter. Det finns hälsoinspiratörer i verksamheten. Kontakterna med
dessa får stå tillbaka för ett mer grundläggande arbete med verksamhetens planering och
utveckling av rutiner.

Inom driftenheten pågår ett arbete med att skapa klarhet i många av dessa frågor. Inom
kostenheten kommer olika ansvarsområden att skapas och fördelas bland medarbetarna,
till exempel ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete, för introduktion av nyanställda och
för golv/säkerhet.

Man är observant på situationer när någon anställd är borta flera korta perioder. Om det är
mer än sex tillfällen under ett år kan man inleda en rehabiliteringsutredning. Inom driften
har man inte haft något sådant fall.

Ledarskapet
Inom driften och kostenheten är arbetsställena utspridda i kommunen. Ett gott ledarskap
innebär att man bör vara ute på arbetsställena ofta. För tillfällen konkurrerar tiden med
arbetet att skapa grundläggande ordning och rutiner i verksamheterna.

De intervjuade strävar efter att göra medarbetarna delaktiga, bland annat genom besök och
arbetsplatsträffar.

De intervjuade får god hjälp från personalavdelningen. I några fall har man använt före-
tagshälsovården. Kontakterna med arbetstagarorganisationerna är bra.


