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1 Sammanfattning och revisionell
bedömning

Revisorerna i Lekeberg kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommunens

ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Granskningen ska besvara följande

revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att man tar sitt arbets-

givaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering?

Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen har god kännedom om

kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering men att den interna

kontrollen kan utvecklas. Vidare bedömer vi att chefer har god kunskap och god

tillgång till kunskap om gällande lagstiftning och regelverk vad avser arbetsgivarens

ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Vår bild är att chefer och samver-

kansparter på ett engagerat sätt fullgör sin uppdragsgivares skyldigheter i frågan

om rehabilitering och inte minst personalavdelningen som har en viktig roll som

pådrivare och rådgivare.

Bedömningen baseras på:

Vår bedömning är att personalfunktionen samt intervjuade chefer har god kunskap

om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning- och rehabilitering.

Vi bedömer att samverkan är god mellan medverkande parter i rehabiliteringsked-

jan; kommunen, företagshälsovården och försäkringskassan. Vidare är vår bedöm-

ning att personalavdelningens arbete med att utveckla rutiner, processer och meto-

der för att systematisera rehabiliteringsarbetet har gett goda resultat och minskat

sjukskrivningarna.

Vår bedömning är att återrapportering till nämnd är säkerställd men skulle kunna

utvecklas.

Utifrån ovanstående bedömningar lämnar vi dock följande rekommendationer:

 Vi föreslår att personalekonomiska redovisningen kompletteras med sta-

tistik som redovisar effekterna av rehabiliteringsarbetet. En sådan statistik

bör visa på antalet långtidssjukskrivna på hel- och deltid vid årets början,

antalet anställda som återgått i arbete (hel- eller deltid). Redovisning bör

också finnas på antalet anställda som fått arbete i annan tjänst, ålderpens-

ionerats eller sagts upp. Statistiken bör också redovisa hur många långtids-

sjukskrivna som tillkommit under året (hel- eller deltid).

 Kommunstyrelsen föreslås utarbeta konkreta och mätbara mål för kommu-

nens rehabiliteringsarbete, i syfte att minska andelen långtidssjukskrivning-

ar. Rehabilitering- och arbetsmiljöfrågorna bör få ökad uppmärksamhet från
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kommunstyrelsen och en mer logisk struktur genom att koppla samman

vissa policydokument och checklistor inom området.

2 Inledning

2.1 Bakgrund
Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för den arbetsplatsinriktade rehabili-

teringen, det vill säga de åtgärder med syfte att en person ska återgå i arbetet.

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

systematiskt arbetsmiljöarbete, ett bra ledarskap och väl fungerande organisation är

avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Chefer och arbetsledare måste

också känna till vilka resurser som finns internt och samarbetet med andra parter

som företagshälsovård och Försäkringskassan måste fungera.

Arbetsmiljölagen (AML) ger inte besked om vem eller vilka personer i verksamhet-

en som ska tillskrivas ansvaret för arbetet. Det är en intern fråga vars lösning skiftar

från organisation till organisation.

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska

utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret åvilar i första hand

arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetsta-

garen utsätts för ohälsa eller olycksfall. Ett mycket omfattande regelverk komplette-

rar och utvecklar bestämmelserna i arbetsmiljölagen.

Arbetsanpassning innebär att förhållandena på arbetsplatsen ska anpassas till ar-

betstagarnas särskilda villkor för arbetet. Rehabilitering ska hjälpa den som är sjuk

att få tillbaka sin arbetsförmåga.

2.2 Revisionsfråga och kontrollpunkter
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att man tar sitt arbets-

givaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering?

Kontrollpunkter;

 Att det finns system för att följa upp personer som får åtgärder enligt dessa

insatser

 Resultat av arbetsanpassning och rehabilitering

 Att återrapportering till ansvarig nämnd är säkerställd

2.3 Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden samt

vård- och omsorgsnämnden.
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2.4 Revisionsmetod
Granskningen har genomförts genom intervjuer med personalchef, rehabsamord-

nare, kultur- och bildningschef, skolledare, verksamhetsutvecklare vård- och om-

sorg samt vd vid Ergotea (företagshälsovård). Dokumentgranskning av nämndernas

reglemente, verksamhetsplaner, delegeringar, arbetsmiljöplaner och rehabi-

literingspolicy.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.

3 Resultat av granskningen

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar sikte på arbets-

givarens rehabiliteringsansvar. Innebörden av rehabiliteringsansvaret hämtar bland

annat sitt innehåll från AML och lagen om allmän försäkring (AFL) samt indirekt

genom reglerna om saklig grund för uppsägning i lagen om anställningsskydd

(LAS). Enligt AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att före-

bygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska an-

passa arbetet efter arbetstagarens individuella förutsättningar. Av AML framgår att

även arbetsgivaren ska arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett sys-

tematiserat sätt. AFL anger att arbetsgivaren ska svara för att de åtgärder vidtas

som behövs för en effektiv rehabilitering.

Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren med arbetslivsinriktad rehabili-

tering ska göra allt som är möjligt för att den sjuke arbetstagaren ska återgå i arbete

hos arbetsgivaren.

Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med arbetstagaren och utgå från

dennes individuella förutsättningar och behov.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagaren blir sjuk. Arbetsgi-

varens rehabiliteringsarbete bör vara påbörjat senast 3 veckor efter arbetstagarens

insjuknande.

3.1 Att det finns system för att följa upp personer
som får åtgärder enligt dessa insatser

Lagen om allmän försäkring ger arbetsgivaren ett ansvar för att kartlägga sjukskriv-

nas behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är också arbetsgivaren som ser

till att, om så behövs, att rehabilitering påbörjas.

Förutom den lagstiftning som nämns ovan styrs rehabiliteringsprocessen av kom-

munens interna styrdokument; Arbetsmiljöpolicy, Friskvårdspolicy och Rehabi-

literingspolicy. Dessa dokument är fastställda av kommunstyrelsen som har ett an-

svar för kommunens personalpolitik. Utöver dessa policydokument finns ett par
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kompletterande riktlinjer och checklistor1 inom området som mer kan ses som ett

stöd i rehabiliteringsfrågor.

I rehabiliteringspolicyn uppges att i Lekebergs kommun är arbetet med förebyg-

gande insatser och rehabilitering en viktig del av en god personalpolitik. Vidare

anges att kommunen som arbetsgivare enligt lag har ett förstahandsansvar att

uppmärksamma och utreda behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Ansvarig

chef har ett ansvar för att det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet påbörjas

omgående. Det är likaså chefens ansvar att sprida kunskap om kommunens rehabi-

literingspolicy och ge information om villkoren i rehabiliteringen till berörda med-

arbetare. Chefen har också ett ansvar att samordna tillgängliga resurser i rehabilite-

ringsarbetet och fortlöpande dokumentera åtgärder som bestämts i samråd med

medarbetaren. Medarbetaren har ansvaret att efter bästa förmåga aktivt medverka i

sin rehabilitering. Arbetsgivaren har det ekonomiska ansvaret för rehabiliteringen

och kostnader tillkommer berörd förvaltning.

Personalavdelningens roll är att vid behov ge service och stöd till arbetsle-

dare/chefer och de anställda i rehabiliteringsarbetet. På personalavdelningen finns

en samordnare med särskilt rehabiliteringsansvar. Samordnaren arbetar med sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete och har en rådgivande roll till förvaltningschefer inom

hela kommunen. Likaså tar samordnaren initiativ till träffar med respektive chef 1

gång per år för att gå igenom och stödja chefer i arbetet med rehabiliteringsären-

den. Våra genomförda intervjuer bekräftar också att samarbetet och stödet fungerar

mycket väl. Vid behov vänder sig förvaltningscheferna till personalfunktionen och

rådgör inför att ett rehabiliteringsärende startar upp. Även om samarbetet fungerar

väldigt bra finns det ingen garanti för att personalavdelningen kontaktas tidigt i

rehabiliteringsärenden.

Det är personalfunktionens uppgift att vara behjälplig i kontakter med företagshäl-

sovården (Ergotea) och Försäkringskassan. Det är också deras uppgift att informera

om lagar och avtal som berör personalsocial verksamhet. Personalavdelningen arbe-

tar också mycket med att informera och ge information om de lagar och avtal som

berör personalsocial verksamhet.

Våra intervjuer bekräftar att vissa chefer håller en mer tillbakahållen roll i rehabili-

teringsprocessen och förlitar sig desto mer på rehabsamordnaren som en samord-

nande part. För att förstärka kompetensen inom området har personalavdelningen i

samverkan med företagshälsovården genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer

och skyddsombud. Vidare erbjuds alla nya chefer i kommunen en individuell ge-

nomgång av styrdokument och rutiner inom personalområdet. Företrädare för per-

sonalavdelningen beskriver samverkan och kontakterna inom kommunen såväl

med Försäkringskassan och företagshälsovården som mycket goda.

Vid tidpunkten för granskningen fanns inga formuleringar i rehabiliteringspolicyn

om att chefer och arbetsledare med personalansvar företräder arbetsgivaren och

hur ansvaret för rehabiliteringsarbetet har delegerats. Rehabiliteringspolicyn sak-

1
Rutinbeskrivning för anmälan av arbetsskada, rutiner vid sjukfrånvaro och chefens check-

lista vid sjukfrånvaro dag 1-90.
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nar också ett mål med rehabiliteringen. Det finns inte heller några övergripande

uppföljningar som visar hur följsamheten är till policydokumenten och tillhörande

interna riktlinjer.

Enligt arbetsmiljöpolicyn är det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet att

åstadkomma en långsiktig effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk

och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga medarbetare

och som förhindrar att olycksfall uppstår. Vidare säger arbetsmiljöpolicyn att chefer

och arbetsledare ska ha kunskap, befogenheter och resurser för att sätta in åtgärder

vid tidiga signaler på ohälsa. Tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet ska finnas och

revideras kontinuerligt. Varje förvaltning ska lämna in en handlingsplan för ar-

betsmiljöarbetet till personalavdelningen. Sedan ansvarar kommunstyrelsen för

upprättandet av en kommunövergripande handlingsplan för arbetsmiljöfrågor. Ar-

betsmiljöpolicyn anger att det är kommunfullmäktige som har det övergripande

ansvaret för arbetsmiljön och att det är fullmäktige som tillser att arbetsmiljöupp-

gifterna fördelas och att resurser och befogenheter först ut i verksamheten. Varje

chef har i dess tur ett ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs. Medarbe-

tarna ska ta ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet ge-

nom att följa givna instruktioner och rutiner. Vidare är policyn tydlig med att de

chefer som fått arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräckliga kunskaper, befogenheter och

resurser för att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete.

Därutöver finns en kommunal friskvårdspolicy som anger att friskvårdsarbetet ska

ses som en naturlig del arbetsmiljöarbetet.

Det finns ett antal rutinbeskrivningar och checklistor inom området. Det finns dels

en rutin vid sjukfrånvaro (daterad 2008-08-19) och så finns det en checklista vid

sjukfrånvaro dag 1-90, som har rubriken ”för en aktiv sjukskrivningsprocess”. Dessa

två dokument har en nära samhörighet. Det nämns i rutinen vid sjukfrånvaron att

planering och dokumentering görs på en särskild blankett benämnd ”anteckning

från rehabiliteringsmöte” och att blanketten finns att hämta på intranätet.

Vidare finns en rutinbeskrivning för anmälan av arbetsskada när arbetsgivaren är

skyldig att anmäla om en arbetsskada2 till försäkringskassan. Det finns även en ru-

tinbeskrivning för anmälan av tillbud3

När det gäller kontakt med företagshälsovården så behöver inte personalansvarig

chef skriva en rekvisition, men man måste alltid gå via personalavdelningen. Denna

rutin finns för att se vilken hjälp som behövs och för att säkerställa att det är arbets-

relaterade problem som ligger till grund för besöket.

Vid en längre sjukfrånvaro eller en upprepad korttidsfrånvaro (4 ggr eller fler under

6 månader, 6 ggr eller fler under 12 månader) kallar rehabsamordnaren till ett möte

2
Med arbetsskada menas arbetsplatsolyckor, olyckor vid färd till och från arbetet, samt

annan skadlig inverkan i arbetet.
3

Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat leda till personskada eller sjukdom.
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för att informera om att en handlingsplan för återgång i arbete (HÅA)4 ska göras.

Medarbetaren får information om vad detta innebär och om möjligheten att ta hjälp

av ett personligt stöd till exempel en facklig representant. Medverkande i ett inle-

dande skede kan vara rehabsamordnaren, företagshälsovården, facklig representant

eller annan resurs från personalavdelningen.

Det är arbetsledarens ansvar att tyda signaler om eventuell otrivsel och ohälsa hos

de anställda och åtgärda dem. Våra intervjuer visade att tiden som läggs ned på

uppföljning av personalens sjukfrånvaro är liten. Vård- och omsorg uppger att deras

enhetschefer går igenom sjukfrånvaron ett par gånger per månad och på förekom-

men anledning. Genom det ekonomiadministrativa systemet finns möjligheten för

alla chefer att på ett metodiskt sätt följa upp sjukfrånvaron. Granskningen kan inte

svara på vilka som använder sig av denna funktion eller inte.

Iakttagelser och bedömning
Vår bedömning är att personalfunktionen samt intervjuade chefer har god kunskap

om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning- och rehabilitering. Vidare är vår

bedömning att personalavdelningen aktar sig för att ta över chefens/arbetsledarens

roll utan förblir rådgivare.

Vid vår genomgång av de interna årsplanerna för arbetsmiljöarbetet inom kultur-

och bildning såväl inom vård- och omsorg visar dessa ett systematiskt och strate-

giskt arbetssätt som motsvarar de krav som finns enligt lag (AML).

Det finns för närvarande ett stort antal styrande interna dokument och riktlinjer.

Vår bedömning är att policydokument, rutiner och checklistor bör ses över. Fram-

förallt med syftet att få ned antalet styrande dokument, underlätta och stämma av

hur hela bilden ser ut.

3.2 Resultat av arbetsanpassning och rehabilite-
ring

Lekebergs kommun har sänkt sina sjuktal och statistiken visar att sjukskrivningarna

på de granskade enheterna har minskat de senaste åren.

Den totala sjukfrånvaron under 2012 har minskat enligt årsredovisningen. Minsk-

ningen har skett bland kvinnor, medan männens sjukfrånvaro ökat i liten grad. Un-

der 2012 var 13 medarbetare långtidssjukskrivna (> 90 dgr) medan i maj månad

2013 hade antalet minskat till enbart 7 medarbetare. Vad gäller rapporteringen av

arbetsskador och tillbud har även dessa anmälningar varit färre i början på året

jämfört med samma period för ett år sedan.

4 En upprättad handlingsplan beskriver arbetsförmågebedömning i relation till rehabilite-

ringskedjan, förslag på anpassning och rehabiliteringsåtgärd och vem som ansvarar för

uppföljning.
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Vår granskning har också bekräftat att personalfunktionen arbetar systematiskt

med ett aktivt arbetsmiljöarbete. Deras arbetsmiljöarbete präglas av att utveckla

goda rutiner för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser. Som ett exempel på

detta är de ergonomiska genomgångar som löpande utförs på alla arbetsplatser.

Vid samtal med representanter från företagshälsovårdens bekräftas bilden av att

kommunen har en hög ambition och ett högt ansvarskännande vad gäller arbetsmil-

jöfrågor för sina anställda. Företagshälsovården bekräftar också att samarbetet fun-

gerar bra och att de oftast kommer in tidigt i rehabiliteringsärenden. Avtalet med

företagshälsovården omfattar bland annat utbildningar i ergonomi, föreläsning om

droger och alkohol i arbetslivet och utbildningar i grundläggande arbetsmiljö. Möj-

ligheten finns också att använda sig av en läkare med arbetsmedicinsk kompetens i

rehabiliteringsprocesser.

Att det systematiska arbetsmiljöarbetet har gett goda resultat och minskad sjuk-

frånvaro går också att läsa i den personalekonomiska delen i årsredovisningen. Det

finns dock ingen redovisning av själva effekterna av rehabiliteringsarbetet.

Iakttagelser och bedömning
Vi bedömer att samverkan är god mellan medverkande parter i rehabiliteringsked-

jan; kommunen, företagshälsovården och försäkringskassan. Vidare är vår bedöm-

ning att personalavdelningens arbete med att utveckla rutiner, processer och meto-

der för att systematisera rehabiliteringsarbetet har gett goda resultat och minskat

sjukskrivningarna.

Vi föreslår att personalekonomiska redovisningen kompletteras med statistik som

redovisar effekterna av rehabiliteringsarbetet. En sådan statistik bör visa på antalet

långtidssjukskrivna på hel- och deltid vid årets början, antalet anställda som åter-

gått i arbete (hel- eller deltid). Redovisning bör också finnas på antalet anställda

som fått arbete i annan tjänst, ålderpensionerats eller sagts upp. Statistiken bör

också redovisa hur många långtidssjukskrivna som tillkommit under året (hel- eller

deltid).

3.3 Att återrapportering till ansvarig nämnd är
säkerställd

I en nämnd är ansvaret för verksamhetens personal och arbetsmiljö kollektivt för

alla medlemmar. De förtroendevalda har ansvaret att se till att chefer och arbetsle-

dare får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens att

driva verksamheten med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Det är viktigt att det

finns skriftliga överenskommelser (delegationer) undertecknad både av den chef

som fördelar arbetsmiljöuppgiften och av den chef som åtar sig uppgiften.

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1, reglerar att det

är obligatoriskt för alla arbetsplatser att skriva ned alla riskbedömningar som

undersökningar av arbetsförhållanden lett till. En handlingsplan för arbetsmiljöar-

betet är obligatoriskt, skriftliga instruktioner för undvikande av allvarliga risker är

också obligatoriskt. Har arbetsgivaren fler än 10 medarbetare är det också obligato-



Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

21 maj
Lekebergs kommun 8 av 8

riskt med arbetsmiljöpolicy och att rutiner/resultat av den årliga uppföljningen

skrivs ned.

Sjukfrånvaron hos anställda i kommuner kan redovisas på olika sätt. Obligatorisk

sjukfrånvaroredovisning ingår enligt lag i årsredovisningen. Sedan finns en obliga-

torisk årlig datainsamling av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

I den årsplan som beskriver personalfunktionens arbete beskrivs de rutiner som

finns för uppföljning av arbetsmiljöplaner, sjukfrånvaro, statistik på arbetsskador

och medarbetarenkät. Förvaltningarna redovisar handlingsplan för arbetsmiljö,

inklusive skyddsrondsprotokollen till personalavdelningen en gång per år. Dessa

handlingsplaner sammanställs och redovisas sedan till kommunstyrelsen. Statistik

på sjukfrånvaron redovisas till samverkansgruppen5 två gånger per år. Samverkans-

gruppens genomgång redovisas sedan vidare till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden följer upp sin re-

spektive förvaltnings arbete med arbetsmiljöfrågor minst 2 gånger per år i samband

med bokslut och delårsbokslut. Företrädare för kultur- och bildning tror att mer tid

skulle läggas vid uppföljning om det fanns en controllerfunktion inom den egna

förvaltningen.

Iakttagelser och bedömning
Vår bedömning är att återrapportering till nämnd är säkerställd men skulle kunna

utvecklas. Kommunstyrelsen föreslås utarbeta konkreta och mätbara mål för kom-

munens rehabiliteringsarbete, i syfte att minska andelen långtidssjukskrivningar.

Rehabilitering- och arbetsmiljöfrågorna bör få ökad uppmärksamhet från kommun-

styrelsen och en mer logisk struktur genom att knyta samman vissa policydokument

och checklistor inom området.

5
Samverkansgruppen består av kommunens ledande tjänstemän.


