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Händelser under perioden

• Nettokostnader för C-19 har belastat periodresultatet med 2,4 mkr, 

vilket ger en månatligt takt om 600 tkr, en minskning från 

föregående period med 100 tkr. 

• Ersättning för sjuklöner erhålls för perioden dec-21 tom mar-22.

• Avslutade placeringar inom BoU med direkt resultateffekt.
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Sammanfattning av periodens 
större avvikelseposter

• Kostnadstakten för placeringar BoU är 1,4 mkr per månad för 

närvarande, med en nedåtgående trend sett till helåret.

• Covidkostnader löper med ca 0,6 mkr per månad i nuläget.

• Nedåtgående trend för försörjningsstöd har fortsatt, men en viss 

risk för avmattning då flera arbetsmarknadsprojekt har avslutats 

i närtid.

• Väsentligt lägre PO-kostnader än beräknat.
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Periodresultat t om maj 2022 
för VoO

Period 12 5 Periodbudget Periodutfall Avvikelse Periodutfall

totalt  exkl C-19*

21 294 28 093 6 799 26 848

2 208 207 208

21 295 28 301 7 006 27 056

-28 019 -30 977 -2 958 -30 970 

-205 585 -200 941 4 644 -196 816 

-15 171 -20 974 -5 803 -20 946 

-24 067 -22 472 1 595 -22 415 

-272 841 -275 364 -2 522 -271 147 

Nettokostnad -251 546 -247 063 4 483 -244 091 

Fastställd ram 251 546 251 546 251 546

-0 4 483 4 483 7 455

Driftskostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader

RESULTAT

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter

Köp av huvudverksamhet

Personalkostnader

Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 

1/12 av årsbudgeten. 

* Se specifikation av C-19 på nästa bild.
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Resultatpåverkan av C-19 
period t o m maj 2022 för VoO

Period 12 5 Periodbudget Periodutfall Återfört* Nettoutfall* Periodutfall Periodutfall

C-19 C-19 C-19 (period) C-19 (period) totalt exkl C-19

0 1 245 0 1 245 28 093 26 848

0 0 0 0 208 208

0 1 245 0 1 245 28 301 27 056

0 -7 0 -7 -30 977 -30 970 

0 -4 125 0 -4 125 -200 941 -196 816 

0 -28 0 -28 -20 974 -20 946 

0 -57 0 -57 -22 472 -22 415 

0 -4 217 0 -4 217 -275 364 -271 147 

0

Nettokostnad 0 -2 971 0 -2 971 -247 063 -244 092 

Fastställd ram 0 0 0 0 251 546 251 546

0 -2 971 0 -2 971 4 483 7 454

Driftskostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader

RESULTAT

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter

Köp av huvudverksamhet

Personalkostnader

*Återfört C-19 betyder att merkostnader som bedöms inte skulle godkännas enligt 

förordningen 2020 om ersättning för C-19 har lyfts bort. Återstående 

merkostnader benämns här nettoutfall C-19.
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Sammanfattning av prognosens 
större avvikelseposter

• 2 avslutade SiS-placeringar samt förändrade placeringsformer

• Minskat vårdtryck inom FO och SÄBO

• Minskat antal externa skolplaceringar

• Lägre PO-påslag än beräknat i budgetarbetet 

• Lägre måltidskostnader än budgeterat

*Se sista bilden för fullständig kommentar till prognosen
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Prognos och periodresultat tom 
maj 2022 per verksamhet

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. 

Totalsumma per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Ledning 8 174 8 412 -238 3 406 3 203 39%

Admin 22 254 20 500 1 754 9 991 7 920 36%

Individ och Familj 122 000 130 523 -8 523 50 837 59 424 49%

Omsorg Funktionshinder 101 342 98 337 3 005 42 229 36 747 36%

Äldreomsorg 349 939 340 539 9 400 145 820 139 770 40%

SUMMA 603 709 598 311 5 398 252 283 247 064 41%
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Prognos och periodresultat tom 
maj 2022 VoO
Resultaträkning Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Externa intäkter -51 105 -63 211 12 106 -21 296 -28 093 55%

Interna intäkter -4 -161 157 -2 -208 5200%

Summa intäkter -51 109 -63 372 12 263 -21 298 -28 301 55%

Köp av huvudvht, bidrag 67 246 70 734 -3 488 28 021 30 977 46%

Personalkostnader 493 403 484 669 8 734 205 601 200 941 41%

Övriga kostnader 36 410 48 458 -12 051 15 172 20 975 58%

Interna kostnader 57 761 57 821 -60 24 786 22 472 39%

Summa kostnader 654 820 661 682 -6 865 273 580 275 365 42%

RESULTAT 603 711 598 310 5 398 252 282 247 064 41%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och 

kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.
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Trend analyser

Personalkostnader
Övriga kostnader

Sjuklöner
Sjukfrånvaro

Semesterlöneskuld
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Nettokostnads uppföljning 2021 vs 2022
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Personalkostnader
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Placeringskostnader BoU (vht 75420)
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Sjuklönekostnad per månad 2021- 2022
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Semesterlöneskuld
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Semesterlöneskuld forts

Kommentar: 
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Sjukfrånvaro
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Kommentar till maj - prognosen

Årsprognosen för VoN är positiv om 5,4 mkr vilket är en förbättring på 

helårsbasis med 0,7 mkr jmf med aprilprognosen som visade på ett positivt 

resultat om 4,7 mkr.

De resultatstärkande effekterna som inträffade under det första tertialet har 

bestått, samt att framför allt ytterligare en placering inom IFO har avslutats i 

förtid, vilket ger en direkt effekt om 0,5 mkr.

Stor osäkerhet gäller kring tillgången till semestervikarier under sommaren 

vilket gör att prognososäkerheten stiger och bedöms nu til 4,0 mkr +/-
.
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NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING VÅRD OCH OMSORG 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG  
Mnkr  Bokslut   

2021  
Budget  

2022  
Prognos  

2022  
Avvikelse  

Vård och omsorg  612,1  603,7  598,3  5,4  
Varav c-19  11,6  0,7  3,3  -2,9  
  

Årsprognosen för VoN är positiv om 5,4 mkr vilket är en förbättring på helårsbasis med 0,7 mkr jmf med 

aprilprognosen som visade på ett positivt resultat om 4,7 mkr.    

De resultatstärkande effekterna som inträffade under det första tertialet har bestått, samt att framför allt 

ytterligare en placering inom IFO har avslutats i förtid, vilket ger en direkt effekt om 0,5 mkr.  

Stor osäkerhet gäller kring tillgången till semestervikarier under sommaren vilket gör att prognososäkerheten 

stiger och bedöms nu til 4,0 mkr +/-  

     
Ledning prognosen visar på ett underskott 0,2, vilket beror på en avsättning för evt återbetalning av felaktiga avgifter inom 
hemsjkukvården  
Administration har en positiv prognos med 1,7 Mkr som avser högre intäkter i form av statsbidrag än budgeterat.  
Individ- och familj   
Prognosen för helåret är ett underskott på -8,5 mkr Underskottet byggs av kostnader för placeringar inom BoU precis som 
under 2021. Underskottet inom IFO är kommunicerat redan under budgetdialogen med KS presidium i februari månad. Om 
de placeringar som är aktuella i dagsläget avslutas enligt plan och inga nya tillkommer beräknas prognosen hålla året ut. 
Bedömningen får dock ses som osäker, notera att bedömningen i april var mycket osäker och den bedömningen kvarstår.  
Inom vuxenområdet gäller samma bedömning som i marsprognosen.  
Funktionsnedsättningsområdet har en positiv prognos jämfört med budget med 3 Mkr. Avvikelsen mot budget beror på ej 
budgeterad ersättning för sjuklönekostnader jan-mars med 0,7 Mkr.   
Inköp av huvudverksamheten blir 1,5 Mkr högre. Personalkostnaderna beräknas bli 3,3 Mkr lägre än budget och består av 
kostnader för månadsanställda samt PO pålägg. I nulägesbedömningen fortgår ett lägre resursbehov som gör att ett antal 
tjänster inte har tillsatts.    
Äldreomsorgens (ÄOs) bedömningen är ett utfall som blir 9,4 Mkr bättre än budget. Av det återfinns 5,1 Mkr inom 
hemtjänsten (Htj), 1 Mkr inom rehab och sjuksköterskegruppen samt 3,3 Mkr inom Särskilt boende för äldre (Säbo).   
För ÄO är prognosen för intäkter hela 9,1 Mkr högre än budget. Det beror på ersättningen för sjuklönekostnader (3,6 Mkr), 
övriga statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället (3,8 Mkr), högre försäljningsintäkter inom Rehab/SSK och Säbo (1 
Mkr) samt högre taxor inom Htj (0,4 Mkr).  Inköp från LOV företag beräknas samtidigt hamna över budget (-0,4 Mkr).   
Personalkostnaderna inom ÄO beräknas understiga budget med 7,1 Mkr. Kostnaderna för månadsavlönade blir lägre än 
budgeterat inom samtliga verksamhetsdelar (totalt 13,9 Mkr) medan kostnaden för timanställda blir väsentligt högre inom 
både Htj (-2 Mkr) och Säbo (-3,7 Mkr). Dessutom är PO pålägget lägre än budgeterat (4 Mkr). Redovisade sjuklönerna för ÄO 
2022 uppgår till 5Mkr.   
Övriga kostnader avviker från budget med -7 Mkr. Det förklaras främst av att rehab- och sjuksköterskegruppen inte har 
kunnat rekrytera utan istället beräknar att hyra in personal till en merkostnad av -5,7 Mkr för året.   
Interna poster för ÄO beräknas bli 0,5 Mkr lägre en budget. Inköp av matportioner beräknas bli 0,8 Mkr lägre, medan 
kostnaden för fordonshyror beräknas bli 0,3 Mkr högre än budgeterat.  

 

 

NÄMNDENS INVESTERINGSREDOVISNING  

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
Mnkr  Budget  

2022  
Ack utfall  

2022  
Prognos  

2022  
Avvikelse  

Vård och omsorg/projekt  4,1  0,1  4,1  0  
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UTVALDA NYCKELTAL 

VÅRD OCH OMSORG NYCKELTAL  
NYCKELTAL  MARS  APRIL  MAJ  AUGUSTI  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  
ANTAL HUSHÅLL MED 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD  

204  211  199          

ANTAL PLACERINGS-DYGN 
BOU  

434  499  600          

VERKSTÄLLDA   
LSS-BESLUT  

12  15  13          

BELÄGGNINGS %  
SÄBO  

  
100%  

  
99,87%  

  
100%  

        

BESLUTADE 
INSATSTIMMAR HTJ  

17 556  17 936  14598          

ANTAL KORTIDSDYGN  364  309  312          
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2022-05-18 

DIARIENR: 2022/62 
 
    
    

Vård och Omsorg 
Elisabet Pettersson 
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

 
 

MISSIV 

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 
2021 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grund-
läggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med granskningen är 
att granska och pröva om styrelsens och nämnders verksamhet bedrivs på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig 
intern kontroll.  

Kommunrevisionen önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna 
avser vidta med anledning av de utvecklingsområden som påtalas i revisions-
rapporten.  

På nämndens sammanträde 2022-05-18 fick socialchefen i uppdrag att återkomma 
med svar till nämndens sammanträde i juni.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Kommunrevisionen. 

 

Elisabet Pettersson 
Ordförande 

 

Bilagor: 
1 Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 

2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 
2021 
 

YTTRANDE 
Med anledning av de utvecklingsområden som påtalats i revisionsrapporten avser 
Vård- och omsorgsnämnden vidta följande åtgärder: 

 

• Tillse att målstyrning och uppföljning stärks genom att ingångsvärde 
anges för samtliga mått  

Kommungemensamma mallar måste upprättas för att kunna ange 
ingångsvärde. 

 

• Säkerställ att nämnden upprättar målvärden för samtliga 
verksamhetsmål för att öka mätbarheten. 

Åtgärdat genom användning av en ny mall i 2022 års verksamhetsplan. 

 

• Säkerställ att vidta tydliga åtgärder för att nå en budget i balans, samt 
att dessa är tillräckliga 

Täta och väl integrerade informationskanaler som snabbt och effektivt kan 
fånga upp och åtgärda .  

Nära samarbete mellan alla chefsled och controllers med en tydlig 
planering för arbetet och controllers som är på plats ute i verksamheterna. 

Stående punkt på ledningsgruppens agenda var 14:e dag.  

Nytt för 2022, att vi efter första tertialen har en fördjupad gemensam 
dialog mellan socialchef och verksamhetschefer. 

Utökad öppenvård och nya verktyg för uppföljning av placeringskostnader 
inom IFO Barn och unga. 

 

• Tillse om möjligt att verksamhetsmålen innehar 
indikatorer/målvärden som går att följa upp vid delår, detta för att 
tidigare kunna identifiera huruvida åtgärder behöver vidtas eller ej för 
att kunna nå verksamhetsmålen. 

Åtgärdat genom användning av en ny mall i 2022 års verksamhetsplan. 

Flera områden, exempelvis brukarenkät, har årlig uppföljning. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Vård och Omsorg 
Ingrid Strandman 
Socialchef  Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

 
 

MISSIV 

Utvecklingsinriktning i samverkan mellan 
Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd i Sala  
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att effektivt och med hög kvalitet bedriva 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder och integration. Målsättningen är att utveckla 
och stödja medborgare till egen försörjning och bidra till utveckling av människan, 
miljön och kommunens verksamheter.  
 
Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och 
har i första hand till uppgift att träda in tillfälligtvis vid försörjningsproblem som 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Uppdraget för verksamhet med ekonomiskt 
bistånd innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina 
försörjningsproblem och dels att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under 
tiden.  
 
En granskning som genomfördes på försörjningsstöd i Sala förra året visade att 
många av de personer som sökte försörjningsstöd hade en komplex problematik.  
Personerna hade provat flera olika insatser som inte hade fungerat. Personer 
bedöms behöva individuellt sammansatta insatser som är väl samordnade. 
Personerna bedöms även behöva insatserna under en längre period för att ha en 
chans att komma till eller ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.Utifrån ovanstående så 
behöver Sala arbeta fram både metoder och arbetssätt som möter upp de behov som 
finns hos personer med försörjningsproblem. I bifogat dokument beskrivs bland 
annat en modell för att få personer på försörjningsstöd vidare till studier, arbete 
eller annan egen långsiktig försörjning utifrån personliga individuella 
förutsättningar.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att informationen läggs till handlingarna. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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 CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   

 
  

54



 

 

4 (4)  
2022-05-19 

2022/81 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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BAKGRUND   

Arbetsmarknadsenheten  (AME) 

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att effektivt och med hög kvalitet bedriva 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder och integration.  Målsättningen är att 

utveckla och stödja medborgare till egen försörjning och bidra till utveckling av 

människan, miljön och kommunens verksamheter. Enheten ansvarar även för 

sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden samt 

integration av nyanlända. Det är tydligt att de insatser som arbetar med ett 

individuellt stöd där hela individens situation beaktas har det klart bästa 

långsiktiga utfallet och ett fortsatt arbete behöver ske med syfte att säkerställa 

att Sala kommun lägger sina resurser på insatser som har hög effekt och 

måluppfyllelse där de som är i utanförskap går från att vara passivt arbetslösa till 

att vara aktivt arbetssökande.   

AME:s Jobbcenter (JC) är en jobbförberedande verksamhet där deltagares 

tidigare erfarenheter, kunskaper och framtidsplaner tas tillvara. Deltagare får en 

sammanhållen hjälp med att stärka allt från cv skrivning, förberedelse inför en 

anställningsintervju, söka arbete, samhällsinformation, samhällsinkludering, 

arbetsträning och praktik. Allt för att rusta deltagare på sin egen resa mot 

långsiktig egen försörjning.    

   

Ekonomiskt bistånd   

Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och 

har i första hand till uppgift att träda in tillfälligtvis vid försörjningsproblem som 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Uppdraget för verksamhet med ekonomiskt 

bistånd innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina 

försörjningsproblem och dels att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt stöd 

under tiden. Det ekonomiska stödet ska ge enskilda personer och familjer en 

skälig levnadsnivå. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger inte på 

inkomstbortfallsprincipen utan på en individuell behovsbedömning för hushållet 

som helhet.    

Socialtjänsten har till uppgift att bidra till långsiktiga lösningar på människors 

försörjningsproblem. För att lyckas med det behöver utredningar och planering 

göras med fokus på egen försörjning. Det innebär att handläggaren i samarbete 

med den biståndssökande skaffar sig en helhetsbild av personens resurser, 

försörjningshinder och behov av insatser för att komma i arbete. 

Försörjningsproblem är den vanligaste orsaken till att människor söker stöd från 

socialtjänsten. De senaste åren har 4-4,5 procent av befolkningen årligen fått 

ekonomiskt bistånd någon gång, vilket är en relativt låg andel. En tredjedel är 
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barn som lever i familjer som inte klarar försörjningen på egen hand. Det till 

antalet vanligaste hushållet som får bistånd är ensamstående män utan barn men 

den procentuellt största gruppen i jämförelse med totala antalet motsvarande 

hushåll i landet är ensamstående kvinnor med barn. Skälen till att människor 

behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. Hur stor andel 

av befolkningen som har svårt att klara sin försörjning på egen hand påverkas av 

flera samverkande strukturella faktorer som exempelvis tillgången på arbete, hur 

trygghetssystemen är utformade, flyktingmottagandet samt inkomst- och 

kostnadsutvecklingen. Individuella faktorer som kan påverka behovet av 

ekonomiskt bistånd är bl.a. den enskildes ålder, utbildning, vistelsetid i Sverige, 

fysisk och psykisk ohälsa, våldsutsatthet och missbruk eller beroende av något 

slag. I det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd ligger fokus i första hand på de 

individuella faktorerna. De vanligaste orsakerna till behov av ekonomiskt bistånd 

är arbetslöshet, ohälsa eller sociala problem som man behöver komma tillrätta 

med.   

Tendensen i samhället och i Sala är att siffrorna gällande långtidsarbetslösa som 

också står långt ifrån arbetsmarknaden ökar. Senaste siffrorna visar att andelen 

långvariga biståndsmottagare i Sala kommun är över 40 procent. Gällande antal 

hushåll med barn som varit aktuella på Försörjningsstöd längre än nio månader 

var under april månad i år 35 hushåll. Det är en ökning med cirka sju hushåll det 

senaste halvåret.     

 

NULÄGE   

 

Arbetsmarknaden   

I Sverige fortsätter arbetslösheten att minska, i slutet av augusti 2021 understeg 

antalet inskrivna arbetslösa 400 000. Det är närmare 76 000 personer färre än 

samma månad 2020 och därmed har arbetslösheten minskat till 7,7 procent från 

9,1 procent på ett år.  Samtidigt blir tudelningen på arbetsmarknaden allt 

tydligare. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga inskrivna arbetslösa ökar och 

närmar sig 50 procent. Det betyder att det framför allt är de med kort 

inskrivningstid som kommer i arbete. Tre av fyra som får ett jobb har varit 

arbetslösa kortare tid än ett år.    

Det är tydligt att återhämtningen efter pandemin inte kommer alla till del. 

Långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast. Fler än hälften av de 

långtidsarbetslösa har varit arbetslösa två år eller längre och har en svag 

konkurrensförmåga, exempelvis saknar gymnasieutbildning, är äldre eller 

utomeuropeiskt födda.    
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Av Socialstyrelsen rapporter framgår att de största grupperna som uppbär 

försörjningsstöd i Sverige under 2020 är: 

 Ensamstående män utan barn är den vanligaste hushållstypen även vid 
långvariga behov   
 Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshindret även vid långvariga 
behov 
 Den vanligaste åldersgruppen bland långvariga biståndsmottagare är 50-
59 år 

 

Enligt Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg gällande barn i hushåll 

med ekonomiskt bistånd ser det ut enligt nedan: 

 Cirka 130 000 barn i hushåll med ekonomiskt bistånd 2020   
 Av dem fanns 53 000 barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd    
 Det vanligaste biståndshushållet med barn är ensamstående kvinnor med 
barn, även vid långvariga behov   

   

Ekonomiskt bistånd i Sala 2021, antal hushåll efter bidragstidens längd och 

familjetyp    

Antal månader ett 

hushåll   

förekommer   

Ensam 

kvinna 

med 

barn   

Ensam 

kvinna 

utan 

barn   

Ensam 

man 

med 

barn   

Ensam 

man 

utan 

barn   

Gift/sambo 

med barn   

Gift/sambo 

utan barn   

Summa   

1   9    19    0    20    3    5    56   

2   7    7    0    8    4    3    29   

3   7    9    0    16    3    1    36   

4   3    2    1    13    1    2    22   

5   3    1    0    6    1    1    12   

6   4    5    0    6    1    0    16   

7   3    5    1    8    2    1    20   

8   1    0    0    5    1    3    10   

9   2    4    0    4    1    1    12   

10   2    5    0    4    2    0    13   

11   4    3    0    7    3    0    17   

12   8    27    0    30    11    3    79   

Summa   53    87    2    127    33    20    322   
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VAD BEHÖVER VI GÖRA FRAMÅT?   

 

Nya kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas 

och möjligheterna att öppna upp för nya vägar för människor att etablera sig på 

arbetsmarknaden behöver testas så att fler människor, snabbare, kan komma i 

egen försörjning. Långvarigt biståndsbehov riskerar att medföra utanförskap och 

svag förankring på arbetsmarknaden samt en ekonomisk utsatthet som är 

begränsande. Ur ett barnperspektiv är detta än mer bekymrande med tanke på 

vikten av att kunna bryta det sociala arvet är avgörande för generationer 

framöver.   

Med tanke på det som sker i omvärlden och i Sala behöver vi gemensamt arbeta 

fram både metoder och arbetssätt som möter upp de behov som finns. Detta gör 

arbetsmarknadsenheten tillsammans med försörjningsstödsenheten genom ett 

gemensamt utvecklingsarbete där vi bättre kan kartlägga och arbeta med de 

personer som uppbär försörjningsstöd.  Utvecklingsarbetet sker inom befintliga 

resurser.  

Av kartläggningen gjord på Försörjningsstöd under 2021 visade det sig att många 

har en komplex problematik och hade provat många insatser som inte hade 

fungerat. Många språksvaga, mycket psykiatri och alldeles säkerligen en hel del 

dolt missbruk. Detta är personer som behöver individuellt sammansatta insatser 

som är väl samordnade och som kommer att behöva det under en längre period 

för att ha en chans att kommat till eller ta sig tillbaka till 

arbetsmarknaden.  Kartläggningen som gjordes gav en ökad insikt i att det 

behövs flera insatser som kan möta upp behovet hos personerna som är aktuella 

på Försörjningsstöd. Framåt behövs nu utbildning i de nya metoderna och att 

metoderna implementeras.   

I det gemensamma utvecklingsarbetet ska vi tydliggöra    

 Rollfördelning   
 Prioriterade målgrupper   
 Kartläggning   
 Behov av aktiviteter   
 Tydlig uppdragsbeskrivning    
 Samverkansbehov   
 Individuell individanpassning    
 Individbaserad systematisk uppföljning   
 Gemensam metod   
 Gemensamt arbetssätt   
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INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPPRT (IPS)   

IPS är från början en modell för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer 

med psykisk funktionsnedsättning men används idag på många 

arbetsmarknadsenheter och till fler målgrupper med lika goda resultat. 

Grundtanken är att få ett lönearbete och att ge det stöd som krävs för att lyckas 

som arbetstagare. Målet är att hitta ett ”vanligt” arbete, med avtalsenlig lön och 

på en ”vanlig” arbetsplats (dvs. där resten av arbetsstyrkan inte nödvändigtvis 

har en funktionsnedsättning).  Till skillnad från andra modeller för 

arbetsrehabilitering bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i 

förväg. I stället poängterar man vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i 

förvärvslivet. Långtidsarbetslösa är ingen homogen grupp. De skiljer sig åt när 

det gäller vilken typ av arbete och stöd de vill ha och om de vill berätta om sina 

svårigheter för arbetsgivare och arbetskamrater eller inte.   

 IPS tar hänsyn till de individuella önskemålen och skräddarsyr insatserna utifrån 

dessa. Dessutom tar man hänsyn till att de flesta har nytta av ett långvarigt stöd 

när de har börjat arbeta. Därför är tjänsterna inte tidsbegränsade och 

arbetscoachen kan finnas med i bakgrunden under flera år, samtidigt som man 

strävar efter att den anställde ska bli så självständig och självgående som 

möjligt.   

Den bakomliggande filosofin är att alla människor har förmåga att arbeta på den 

reguljära arbetsmarknaden. Villkoret är att man hittar rätt arbete och 

arbetsplats. Föreställningen om att man först ska förvandla en person till ”den 

perfekta arbetstagaren”, genom omfattande arbetsträning och successiv 

utslussning i arbetslivet, hör inte hemma i IPS. I stället letar man efter ett arbete 

som tar vara på den arbetssökandes starka sidor och motivation. Ambitionen är 

alltså inte att göra om den enskilde, utan att hitta ett arbete som matchar hans 

eller hennes talanger och erfarenheter.   

Rollen som löntagare leder ofta till att självbilden förändras. Att kunna betrakta 

sig själv som en nyttig medborgare som aktivt bidrar till samhällets utveckling 

stärker självkänslan. Dessutom minskar stigmatiseringen och den sociala 

acceptansen ökar, i takt med att omgivningen ser att långtidsarbetslösa lyckas i 

arbetslivet.    

IPS är en väldefinierad modell som hjälper långtidsarbetslösa människor att hitta 

och behålla ett konkurrensutsatt arbete. Med ”konkurrensutsatt arbete” menas 

att vem som helst kan söka det och att lönen är marknadsanpassad. Lönen ska 

vara lika hög som normallönen för samma arbete som utförs av alla individer 

utan (och inte lägre än summan av olika sociala bidrag och förmåner).    
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Den evidensbaserade modellen IPS bygger på följande grundläggande idéer:    

IPS hjälper alla som uttrycker att de vill arbeta. Ingen blir utestängd på grund 

av att han eller hon inte är ”redo”, har ”misslyckats” på tidigare arbetsplatser, 

använder droger eller har vissa symtom.     

Så fort klienten har tackat ja till att delta i programmet, hjälper 

arbetscoachen till med att söka efter ett lämpligt arbete. Man hoppar över 

den långdragna processen med att först bedöma arbetsförmågan och sedan låta 

individen passera olika mellanstationer för att arbetsträna och förbereda sig 

(t.ex. i form av övergångsanställningar, arbete med lönebidrag och skyddade 

anställningar).    

Arbetscoachens stöd fortsätter så länge klienten vill ha detta stöd. 

Insatserna från IPS-verksamheten avslutas inte förrän personen så önskar.   

Ett arbete betraktas som ett steg på vägen, inte som en slutstation. 

Arbetscoachen hjälper till att hitta ett nytt arbete så fort en anställning har 

upphört, personen vantrivs med sitt arbete eller vill prova en annan anställning.   

Arbetscoachen är integrerad i den övriga samhällsbaserade vården och 

stödet. Arbetscoacherna bildar tillsammans en egen arbetsgrupp som träffas 

varje vecka och samarbeta med eventuella andra insatser.   

Ledstjärnan i IPS-verksamheten är individens önskemål. Alla val och beslut 

om arbete baserar sig på den arbetssökandes preferenser, starka sidor och 

erfarenheter.   

   

Viktiga kännetecken för IPS   

 Varje arbetscoach har hand om upp till 20 arbetssökande.    
 Arbetscoacherna ägnar sig bara åt arbetsinriktade insatser.   
 Varje arbetscoach genomför alla faserna i programmet.    
 Arbetscoacherna är en del av den psykiatriska vården och stödet och 
fattar gemensamma beslut med denna om frågor som rör arbetslivet.    
 Arbetscoacherna hjälps åt med varandras klienter och fungerar som en 
arbetsgrupp.   
 Det finns inga lämplighetskrav för att få delta i verksamheten.   
 Arbetsbedömningen är fortlöpande och grundar sig på individernas 
erfarenheter och upplevelser av lönearbeten.   
  Sökandet efter ett reguljärt arbete sker snabbt efter inträdet i 
verksamheten.    
 Kontakten med arbetsgivare bygger på personernas önskemål om typ av 
arbete.   
  Arbetscoacherna föreslår arbetstillfällen som tillhör olika branscher och 
arbetsplatser.   
  Arbetscoacherna strävar efter att skaffa permanenta arbeten.   
  Arbetscoacherna hjälper till att avsluta ett arbete när det behövs och 
sedan leta efter ett nytt.    
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 Individuellt uppföljningsstöd erbjuds till både arbetsgivare och 
arbetstagare utan tidsbegränsning.    
 Insatserna ges på klientens naturliga platser i samhället.   
 Arbetscoacherna söker aktivt upp personer som ”försvunnit ur” 
verksamheten för att försöka knyta dem till denna igen.   

 

Hur vet man att IPS är effektivt?   

IPS ger resultat. Modellen är den mest vetenskapligt undersökta när det gäller 

arbetsinriktad rehabilitering för människor med psykisk funktionsnedsättning. 

Arbetssökande och arbetscoacher från olika kulturer har framgångsrikt använt 

modellen i många slags miljöer, både i USA och i Europa. En litteraturstudie av 17 

undersökningar visar genomgående att program med IPS gav bättre resultat i 

arbetslivet än program som inriktade sig på arbetsträning, arbete på skyddad 

verkstad eller övergångsanställning.    

I denna litteraturstudie framkom att 58 procent av dem som slumpmässigt hade 

tilldelats IPS fick arbete på öppna arbetsmarknaden, i jämförelse med 21 procent 

av dem som hade deltagit i något av de jämförande programmen (Bond et al. 

2001). Dessutom arbetade de som deltagit i IPS fler timmar per månad och hade 

högre lön (Bond et al. 2001) (Se också en uppdaterad genomgång av den 

vetenskapliga dokumentationen och rekommendationerna i Nationella riktlinjer 

för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 

(Socialstyrelsen 2011)).   

För långtidsarbetslösa är chansen att få anställning på den öppna 

arbetsmarknaden troligen större med individanpassat stöd till arbete (IPS) än 

med vanlig arbetsrehabilitering. Så kommenterar Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) resultatet av en aktuell översikt. När 

personer med nedsatt psykisk funktion, som vid schizofreni, först får hjälp att 

hitta ett arbete som passar och därefter ges ett individanpassat stöd, får de 

troligen oftare anställning än om hjälpen börjar med arbetsinriktad 

rehabilitering, bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning. Det visar en 

systematisk översikt och analys som SBU har granskat och kommenterat. Det 

vetenskapliga underlaget för detta har måttlig tillförlitlighet, enligt den 

bedömning som SBU har gjort.   

Översikten tyder på att effekten av så kallat individanpassat stöd till arbete 

(individual placement and support, IPS) är likartad i olika länder, trots skillnader 

i välfärdssystem och arbetsmarknad. Även om ett starkt rättsligt skydd mot 

uppsägning, som i Sverige, innebär en något svagare effekt, är SBU:s samlade 

bedömning att IPS ökar möjligheten för personer att få ett arbete på den svenska 

arbetsmarknaden.   

IPS respektive sedvanlig arbetsrehabilitering har gett påtagligt olika resultat, 

framhåller SBU. I internationella studier är den andel som får anställning med IPS 

55,3 procent jämfört med 19,5 procent i kontrollgruppen. Motsvarande andel i 
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den svenska studie som ingår är att 46 procent i IPS-gruppen hade fått arbete 

efter 18 månader och 11 procent i kontrollgruppen.  

 

Stort fokus läggs på arbetsgivarrelationer   

Att stötta individer att hitta, få och behålla ett varaktigt arbete kräver att det 

finns någon på andra sidan som anställer. Att skapa relationer med arbetsgivare 

blir därför ytterst viktigt för de medarbetare som arbetar med modellen.   

Tidigare erfarenheter visar, inte helt otippat, att en god relation mellan 

arbetsgivare och arbetsmarknadskoordinator markant ökar möjligheten för att 

arbetsgivaren ska anställa en individ.   

Det handlar om att ha en systematik i arbetet med arbetsgivare, och att ta hänsyn 

till att detta arbete kräver tid och planering vilket kräver lite eftertanke från 

organisationen. Det är viktigt att en arbetsmarknadskoordinator håller sig 

uppdaterad och har kunskap om arbetsmarknaden och vilka vägar det finns till 

arbete.   

Enligt vår erfarenhet bör en arbetsmarknadskoordinator lägga ca ¼ av sin 

arbetstid på aktiviteter kopplat till arbetsgivare. Detta är också en given 

omständighet för att kunna hitta arbetsplatser till de individer de arbetar med 

utifrån deras individuella förutsättningar. Det krävs att en 

arbetsmarknadskoordinator har en väl genomtänkt plan med varje placering på 

en arbetsplats. Det finns mycket material att hämta kunskap från när det gäller 

hur man bygger bra relationer med arbetsgivare.  

   

Uppföljning sker på individ-, modell- och effektnivå    

Progression, modelltrohet och effekt är de tre delarna i uppföljningspaketet. 

Progression, eller stegvis förflyttning, är direkt kopplat till individen. Den 

stegvisa förflyttningen grundar sig i individens upplevelse om var denne befinner 

sig i förhållande till målet; varaktig anställning. Detta mäts kontinuerligt i IPS-

modellen med hjälp av självskattning, och används i syfte att säkerställa att vi är 

på rätt väg samt tydliggöra förflyttning.   

Effektmätningen innebär att ha koll på var individen tar vägen direkt efter avslut 

samt var individen befinner sig sex månader efter att behovet av insatsen 

upphört. Ett lyckat resultat är ett varaktigt arbete. Studier, kommunala 

tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar eller andra statligt finansierade 

tidsbegränsade anställningar, kortare vikariat och liknande ses inte som ett 

slutresultat utan endast som steg, om än nog så viktiga, mot det varaktiga 

arbetet.    
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Förutsättningar för god effekt   

Individen måste känna att hen äger sin egen planering och att det är hens ansvar 

att följa denna planering. Det är viktigt att redan från första mötet vara tydlig 

med detta. Tydliga krav och tydligt individuellt stöd är ledorden. Anledningen till 

att modellen behövs är att många saknar förutsättningar för på egen hand 

hantera kraven i en långsiktig planering. Modellen skapar förutsättningar för att 

dessa personer ska klara att hantera dessa krav genom att stötta upp där det 

behövs.   

Medarbetarna i Sala Kommun tar avstamp i goda relationer och tillit till att alla 

individer vill och kan ta ansvar utifrån sina egna förutsättningar. Det är därför 

avgörande att personer som arbetar utifrån modellen är bra på att skapa goda 

relationer, och att de på riktigt tror att alla kan hitta ett varaktigt arbete om vi 

bistår med rätt stöd. Det handlar inte bara om att skapa goda relationer till de 

individer som får stöd, utan också till de professioner de samverkar med. Om  

framgång skall nås i att stötta individer, så är det viktigt att de aldrig ger upp och  

varje hinder som upptäcks vänds till möjliga lösningar. Det är dessutom viktigt 

att de har eller är villig att skaffa sig goda kunskaper om kompletterande 

samhällsinsatser, samt om arbetsmarknaden och vilka vägar till arbete som 

finns.    

 

Organisationens värdegrund överensstämmer med grundtanken i IPS 

Organisationens värdegrund behöver överensstämma med det individuella 

anslaget i IPS. Värdegrunden behöver vara tydligt utformad och väl förankrad på 

alla nivåer i organisationen. Tron på att individuellt stöd och ansvar fungerar, 

fokus på vägen till arbete istället för fokus på bidragsadministration och kontroll, 

snabba processer istället för långa utredningar är av avgörande betydelse för IPS-

modellens framgång och bör på något sätt kunna förankras i organisationens 

värdegrund.    

   

VAD VILL VI GÖRA OCH VAD KRÄVS DET AV SALA KOMMUN 
OCH RESPEKTIVE VERKSAMHET?   

 

Implementera Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP)   

BIP är både nationellt i Danmark och i internationell jämförelse hittills den mest 

omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt 

gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete. Forskningsprojektet 

inleddes 2011 och datainsamlingen var klar i slutet av 2016. Projektet har 

utvecklat indikatorer för arbetsmarknadsberedskap baserat på nationella och 
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internationella studier. Indikatorerna är testade i fyra år. Gemensamma 

nämnaren för de valda indikatorerna är att de är möjliga att påverka med olika 

ansträngningar.   

Resultaten visar att dessa indikatorer kan spegla om en person rör sig närmare 

ett arbete samt vilka områden som personen behöver utveckla. Uppföljningar 

sker kontinuerligt. I vårt arbete har vi översatt det danska materialet och 

samarbetat med Samordningsförbundet Halland.   

 

Syftet med BIP var att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på 

anställningsbarhet och sannolikheten för att komma i anställning för personer 

med komplex problematik. Forskningsprojektet har gett kunskap som kan 

användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av 

arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå 

arbete/studier.  Följande faktorer var mest avgörande för att en person med 

komplexa problem skulle komma i arbete 

 

 Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.   
 Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.   
 Kontinuerliga insatser utan avbrott.   
 Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, 
praktik etc. parallellt   
 Hela tiden fokus på arbete/studier.   

 

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott etc backade individen i sin progression 

mot arbete.  Materialet har arbetats fram av Væksthusets Forskningscenter och 

översatts till svenska.   

   

Utreda grundligare   

En del i Salas arbete med långtidsarbetslösa är att vi behöver utreda grundligare 

för att bättre kunna utröna behov och förutsättningar. Vi kommer använda oss av 

Socialstyrelsens rekommenderade metod FIA- Förutsättningar inför arbete. 

Metod och material finns och kommer starta upp under hösten 2022. Till att 

börja med ska det användas på dem som räknas som långvariga 

biståndsmottagare dvs. aktuella 10-12 månader.  

FIA-förutsättningar inför arbete    

 Standardiserad bedömningsmetod att använda i förändringsarbete inom 
ekonomiskt bistånd   
 Riktar sig särskilt till arbetslösa som haft bistånd fem månader eller mer   
 Syftet är att ge en samlad bild av personens förutsättningar och behov av 
stöd   
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Implementera IPS   

Som stöd vid implementering finns ett verktyg som fungerar som stöd för att den 

organisation som vill använda modellen inte ska missa viktiga delar och för att 

identifiera områden där utveckling behövs. Verktyget fyller också en viktig 

funktion när det gäller att vidmakthålla det arbetssätt som modellen 

förespråkar.  Det gäller att hålla i och att hålla ut. Exakt metod för hur verktyget 

bör användas är beroende av flera variabler, t.ex. organisatoriska förutsättningar, 

volymen människor som arbetar med modellen och den ambitionsnivå 

organisationen har. Vi föreslår att man använder sig av intervjuer, genomgång av 

arbetsmaterial och stickprovskontroller och gör en samlad bedömning kring 

varje fråga. Hur upplägget ska utformas och genomföras samt av vem, är en fråga 

för varje organisation.    

 

För att skapa kontinuitet och kvalitet i uppföljningsarbetet, bör någon i 

organisationen ha uppföljning som ett tydligt uppdrag. Personen i fråga bör också 

ha god kännedom om modellen och dess funktionsmekanismer. Vidare är det 

viktigt att det finns en tydligt uttalad rutin för hur utfallet av uppföljningarna 

redovisas och därefter hanteras i organisationen. Att göra en uppföljning där 

resultatet ligger till grund för organisationens verksamhetsplanering kan vara en 

god idé.   

   

Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att lyckas med IPS-

modellen?   

1. Organisationens värdegrund överensstämmer med intentionen i 
modellen.   
   
2. Tillgängliga interna arbetsmarknadsinsatser, samt utbildningar möter 
individens och arbetsmarknadens behov.   

   

3. Antalet individer en medarbetare arbetar med är beroende av 
komplexiteten i ärende.   

   

4. Det finns en systematiserad samverkan med kompletterande 
samhällsinsatser.   

   

5. Det finns implementerade kända, förankrade rutiner som reglerar 
samverkan och dessa fungerar.   
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6. Det finns en samordning och samsyn kring modellen på alla beslutsnivåer 
i den egna organisationen.   

   

7. Alla nivåer har tillräcklig kunskap kring det arbetssätt som modellen 
förespråkar.   

   

8. Det finns en fungerande ärendehandledning.   

   

9. Det finns en hög delaktighet i planering av vägen till ett varaktigt arbete 
för klienten.   

   

10. Kontinuitet och koordination präglar hela processen till ett varaktigt 
arbete.   
11. Varaktigt arbete är alltid målet.   

   

12. Arbetsmarknadsplaneringen beaktar individens hela livssituation.   

   

13. Stödet är individuellt anpassat och inte begränsat i tid.   

   

14. Stort fokus läggs på arbetsgivarrelationer.   

   

15. Arbetet följs upp på individ, effekt och modellnivå.   
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MISSIV 

Långsiktigt arbete med sjukfrånvaro inom Vård och Omsorg 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2022 att uppdra till socialchefen 
att till nämndens sammanträde i juni ta fram en plan för att långsiktigt sänka 
sjuktalen inom Vård och Omsorg.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna planen gällande långsiktigt arbete med sjukfrånvaron inom Vård och 
Omsorg. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 
1 Plan: Långsiktigt arbete med sjukfrånvaro inom Vård och 

Omsorg. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☐ NEJ ☒ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Titel 

 
 

Långsiktigt arbete med sjukfrånvaro inom Vård- och 
omsorgskontoret 

Inledning 

Vård- och omsorgskontoret ska skapa goda förutsättningar för friska medarbetare. Ett 
gemensamt arbetssätt där man agerar på ohälsa i ett tidigt skede och skapar 
förutsättningar för god arbetsmiljö är en viktig faktor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Chefer ansvarar för att arbeta proaktivt och förebyggande vilket främjar en 
god arbetsmiljö, förebygger sjukdomar och arbetsskador. Cheferna arbetar nära sina 
medarbetare och följer kontinuerligt upp och analyserar sjukfrånvaron inom 
verksamheten. Som stöd i arbetet kan chefer vända sig till Sala kommuns HR samt 
företagshälsovården Avonova.  

Rehabiliteringsprocessen 
Vård- och omsorgskontoret arbetar utifrån den process för sjukskrivningar som HR tagit 
fram. Utifrån processen har Vård- och omsorgskontoret skapat en rutin för 
korttidssjukfrånvaro. Rutinen omfattar det förebyggande arbetet, tillfälligt anpassade 
arbetsuppgifter, upprepad korttidsfrånvaro, uppföljning av frånvaro samt 
rehabiliteringsprocessen.  

Förebyggande åtgärder 

För att förebygga ohälsa med syftet att medarbetaren kan behålla sin arbetsförmåga i 
ordinarie arbete ska chef: 

• Observera tidiga tecken på ohälsa 
• Kalla till samtal mellan chef och medarbetare 
• Vid behov bjuda in representant från HR eller företagshälsovården 
• Konsulterar HR och/eller företagshälsovården för eventuell 

utredning/bedömning 
• Föra dialog om eventuellt behov av anpassning 
• Upprätta individuell handlingsplan 
• Följa upp handlingsplanen kontinuerligt 

 
Tidiga tecken på ohälsa 
Genom att uppmärksamma tidiga signaler är det möjligt att fånga upp och förhindra att 
medarbetare riskerar långvarig nedsättning av arbetsförmågan. 
Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare 
sjukfrånvaro.  
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Omtankessamtal 
När man upptäcker tidiga signaler är det viktigt att som chef samtala med 
medarbetaren. Syftet är att få veta hur medarbetaren mår och ta reda på om något kan 
göras på arbetsplatsen. Ibland kan det räcka med samtalet och ibland får man gå vidare 
med hjälp till exempel från företagshälsovården. För råd och stöd i dessa frågor finns 
även HR att tillgå. 
 
Tillfälligt anpassade arbetsuppgifter 

Huvudregeln är att den faktiska arbetsförmågan avgör närvaro eller frånvaro.  

Vi kan tillfälligt anpassa arbetsuppgifter med syfte att medarbetare trots skada/sjukdom 
ska kunna närvara och delta i arbetet. Anpassning av arbetsuppgifter ska alltid 
dokumenteras och tidsbestämmas.  

 
Upprepad Korttidsfrånvaro 
Upprepad korttidsfrånvaro är när en medarbetare har haft fyra frånvarotillfällen under 
en sexmånadersperiod eller sex frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod.  
En rehabiliteringsutredning för korttidssjukfrånvaro ska då genomföras.  
Här ska chef och medarbetare ta ställning till huruvida företagshälsovården ska kopplas 
in. Genom ett tidigt samtal med medarbetaren har chefen bättre möjlighet att hjälpa till 
och hitta orsaken till upprepad korttidssjukfrånvaro. Inför samtalet informerar chef 
medarbetaren om rätten att ha en facklig representant närvarande vid samtalet. 
 
Fortsätter korttidsfrånvaron trots genomförda insatser för att minska frånvaron ska 
förnyad kontakt tas med medarbetaren för ytterligare dialog och eventuella beslut om 
kompletterande insatser och åtgärder.  
 
Trepartssamtal 
Trepartssamtal bör initierats inför ett förstadagsintyg, där medarbetare, chef och 
HR/företagshälsovården deltar. Vid ett sådant möte diskuteras vilka åtgärder som 
planeras.  
 
Förstadagsintyg 

I AB § 28 mom. 2 framgår att arbetsgivaren kan begära läkarintyg från första sjukdagen, 
s.k. förstadagsintyg. Användningen av förstadagsintyg är en del av rehabiliteringen och 
används när detta är nödvändigt. 
Upprepad korttidsfrånvaro kan vara en anledning till att man som chef vill begära 
förstadagsintyg av medarbetare. Det är viktigt att det i första hand sker en dialog mellan 
chef och medarbetare kring orsaken till korttidsfrånvaron. Vid behov ska chef erbjuda 
stöd till medarbetaren för att komma till rätta med den upprepade korttidsfrånvaron. 

76



 

Vård och Omsorg  

3 (7)  
2022-05-23 

 

 
 

Det kan ske exempelvis via någon form av anpassning av arbetssituationen eller någon 
insats via företagshälsovården. 
Om medarbetaren trots detta har fortsatt upprepad korttidsfrånvaro, och man ser ett 
behov av att redan från första sjukdagen få en läkares bedömning av arbetsoförmågan, 
kan förstadagsintyg vara aktuellt.  
  
Förebyggande sjukpenning 
Om en medarbetare behöver medicinsk behandling eller rehabilitering för att förebygga 
eller förkorta sjukdomstiden kan medarbetaren söka om förebyggande sjukpenning från 
Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar ut ersättning för den tid som 
medarbetaren genomgår behandlingen eller rehabiliteringen och därför inte kan arbeta. 
Övrig tid arbetar medarbetaren med lön som vanligt. Behandlingen eller rehabiliteringen 
ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan 
 
Uppföljning frånvaro 
För att bedöma om insatser som satts in vid upprepad frånvaro fungerat behöver en 
uppföljning göras. Det innebär att man utifrån samtal som genomförts och 
handlingsplaner som upprättats kontrollerar om genomförandet har fått önskad effekt 
och att de insatser man gjort har genomförts. Om insatserna inte hjälpt behövs en ny 
undersökning och nya åtgärder. Om de planerade insatserna inte är genomförda 
behöver man undersöka varför och om det fört med sig risker. Därefter behöver 
handlingsplanen uppdateras. Det är chef som ansvarar för uppföljning.  
 
HR redovisar statistik på sjukfrånvaro i Personalhandboken. Detta är ett sätt att följa upp 
frånvaron kontinuerligt över tid. Genom att analysera orsakerna till frånvaron kan chef 
aktivt arbeta med arbetsmiljön och insatser för att motverka ohälsa. 
 
Rehabiliteringsprocessen dag 1-90 
 

 

 

 
1 
 
 
Dag 1  
Medarbetaren sjukanmäler sig enligt rutin för sjukanmälan i aktuell verksamhet. Första 
dagen i sjukfrånvaron är karensdag och ingen ersättning utgår till medarbetaren. 

 
1 Processkarta över sjukskrivningsperioden, HR Sala kommun 
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Dag 3 
Chef kontaktar medarbetare telefonledes för att stämma av hälsoläget och undersöka 
eventuella möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter.  
Det ska framgå hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan och när medarbetaren 
beräknar kunna återgå i arbete. Syftet med samtalet är omsorg, personalplanering samt 
att utreda behov av eventuella åtgärder. Det är inte ett kontrollerande samtal.  

 
Dag 8  
Medarbetaren ska inkomma med läkarintyg som styrker sjukfrånvaron. Chef ska fram till 
dag 14 bedöma rätten till sjuklön utifrån medarbetarens möjlighet (förmåga till arbete 
trots sjukdom) att med eller utan anpassning kunna arbete hel/deltid under 
sjukskrivningsperioden. Bedöms sjukskrivningen pågå i mer än 14 dagar ska tid för 
rehabiliteringsutredning bokas in. Vid rehabiliteringsutredningstillfället ska ställning tas 
till företagshälsovårdens medverkan. Därefter ska kontinuerliga uppföljningar ske såvida 
inte särskilda omständigheter råder.  
 
Dag 14-30 
Lönekontoret anmäler sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Chefen har möte med 
medarbetaren för att utreda eventuellt rehabiliteringsbehov. Medarbetaren ska 
informeras om rätt till facklig medverkan innan mötet. 
Chef ansvarar för att senast dag 30 i sjukperioden upprätta en skriftlig plan för återgång i 
arbete i det fall antagandet är att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 
60 dagar. I de fall Försäkringskassan begär in planen ska den skickas till 
Försäkringskassan.  

 
Dag 31-90 
Chef och medarbetare bokar in regelbundna rehabiliteringsmöten i syfte att följa upp- 
och vid behov revidera handlingsplanen. Innan dag 90 ska arbetsförmågebedömning 
eller tidig utredning av arbetsförmåga (TUA) göras. Detta beställs av 
företagshälsovården.  
 
Utbildning rehabiliteringsprocessen 
Samtliga chefer inom Vård- och omsorgskontoret har den 11 februari 2020 fått genomgå 
en utbildning i rehabiliteringsprocessen och hur man arbetar med den tillsammans med 
företagshälsovården Avonova och Sala kommuns HR. Syftet var fördjupade kunskaper i 
rehabiliteringsprocessen och en ökad kontakt med Avonova.  

Lärande exempel 

Vård- och omsorgskontoret arbetar genom att lära av goda exempel på arbete som varit 
framgångsrikt. Som exempel så har Björkgårdens enhetschef utifrån höga sjuktal i 
verksamheten aktivt arbetat med rehabiliteringsprocessen. Utifrån arbetet som 
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genomförts har sjuktalen sjunkit från 2019 då den låg på 17,8% för de som arbetar dag, 
kväll och helg till 9,1 % 2021. I och med det arbetet som gjorts har enhetschef berättat i 
olika forum om hur arbetet med att få ned sjuktalen genomförts och vad som är viktigt 
att tänka på för att andra ska få inspiration och kunskap.  

Vad gör medarbetare och chefer sjuka och varför går de till jobbet 
En enhetschef anställd på Vård- och omsorgskontoret har under våren 2020 skrivit en 
magisteruppsats med titeln, Vad gör medarbetare och chefer sjuka och varför går de till 
jobbet? Under hösten 2020 har alla chefer inom Vård- och omsorgskontoret läst 
uppsatsen och plockat fram områden att arbeta vidare med.  
De områden som valts ut för vidare arbete är: 
 
för enhetschefer:  

• Antalet medarbetare/enhetschef 
• Administrativt stöd till enhetschefer 
• Tydlig information från ledningen 
• Tydliga mål med en enhetlig strategi som sen förmedlas ut till alla medarbetare 

inom Vård och Omsorg.  
 
för medarbetare: 

• Arbeta med frisknärvaro för att uppnå stabila arbetsgrupper med bra 
arbetsklimat. 

• Säkerställa att medarbetare får enhetlig information.  
• Forum att föra fram sina åsikter.  

Projekt Hållbart arbetsliv 
I januari 2022 startade projektet Hållbart arbetsliv. Syftet med projektet är att pröva nya 
eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att 
långsiktigt stärka ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Målet är att hållbart 
arbetsliv och hälsa ska öka och leda till att fler medarbetare är friska i arbetet. Projektet 
pågår under två år.  

Statistik sjukfrånvaro Vård- och Omsorgskontoret 
Från och med 2022 så ändras det kommunövergripande målet gällande sjuktal till att 
försöka sänka sjuktalen till under det snitt som finns för de senaste fem åren. För 2022 
så innebär det 7,7 procent. På de enheter där sjukfrånvaron överstiger målet med mer 
än två procentenheter (9,7 procent) ska analys göras i samverkan med HR. Indikatorer är 
sjukfrånvarostatistik från del- och helårsbokslut.  

I statistiken för Vård- och omsorgskontoret är samtliga enheter ihop slagna. Det finns 
enheter som ligger under Sala kommuns mål om högst 7,7 % sjukfrånvaro. Vissa enheter 
ha få medarbetare vilket innebär att om en medarbetare blir sjuk så blir sjuktalen höga 
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på en gång. Det är därför viktigt när man tittar på statistiken att man känner till 
verksamheterna och dess förutsättningar för att göra en korrekt tolkning av statistiken. 

Statistiken visar sjuktalen för Vård- och omsorgskontoret för kvartal 1 år 2019-2022. 

 

Sjuktalen för kvartal 1 har sedan 2020 kontinuerligt ökat. Initialt 2020 var sjuksiffrorna i 
januari och februari lägre än 2019. I mars ökade sjuktalen, det har sin förklaring i Covid-
19 som den 11 mars 2020 deklarerades av WHO som pandemi. I och med det vidtogs 
åtgärder för att förhindra samhällsspridning och skydda de grupper som ligger i 
riskzonen, äldre och personer med underliggande sjukdomar. Medarbetare som 
uppvisar symtom såsom feber, hosta, trötthet, halsont, huvudvärk, diarré, värk och 
smärta eller nedsatt lukt- och smaksinne ska stanna hemma från arbetet och sjukskriva 
sig. Försäkringskassan har gjort en kort analys 2021 gällande sjukfrånvaron med fokus på 
pandemiåret 2020.2 I analysen framkommer att sjukfrånvaron ökat i alla branscher på 
arbetsmarknaden under pandemin, största ökningen fanns inom transportbranschen 
samt inom vård- och omsorg. Under februari 2022 lyftes de flesta restriktioner som 
funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället. För medarbetare inom vård- 
och omsorgsyrken kvarstod flera restriktioner. Fortfarande ska medarbetare stanna 
hemma om de har symtom.  

Långtidssjukskrivning 

Långtidssjukskrivningar har under första kvartalet 2022 sjunkit. 2018 låg 
långtidssjukskrivningar som högst för att sedan sjunka, 2020 ökar 

 
2 Mäns sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnors under pandemin - Försäkringskassan 
(forsakringskassan.se) 

Kvinnor Män 20 år och 
yngre 30-49 år 50 år och 

äldre
Sjuk > 60 

dagar Total

2018 Q1 12,2% 7,4% 9,9% 11,2% 12,0% 44,1% 11,4%
2019 Q1 12,1% 6,3% 12,2% 10,5% 11,4% 33,8% 11,1%
2020 Q1 12,6% 8,3% 13,4% 11,1% 12,6% 35,0% 12,0%
2021 Q1 13,7% 9,3% 18,2% 11,9% 12,7% 40,9% 13,0%
2022 Q1 14,1% 9,1% 13,3% 11,5% 15,2% 28,1% 13,2%
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långtidssjukskrivningarna igen för att sedan öka ytterligare år 2021. Kvartal 1 2022 ligger 
låntidssjukrivningarna på 28,1 % vilket är en markant sänkning från tidigare år.  

Vecka 19 2022 hade Vård- och omsorgskontoret långtidssjukskrivningar motsvarade 24 
heltidsarbetande samt 4 deltidsarbetande medarbetare. Av de medarbetare som var 
långtidssjukskrivningarna vecka 19 2022 var det ingen sjukskrivning som var 
arbetsrelaterad.  

 

Sjuktal under pandemin 

När WHO i mars 2020 deklarerade Covid-19 som en pandemi och Regeringen 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten (FHM) började informera om 
begränsningar och åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 agerade 
Vård- och omsorgskontoret med att sätta in flertalet åtgärder. En av åtgärderna som 
påbörjades 16 mars 2019 var att dagligen inhämta sjukfrånvaron från samtliga 
verksamheter inom Vård- och omsorgskontoret. Enhetschefer har varje dag 
rapporterat in hur många sjuka medarbetare de har och vilka som har 
förkylningssymtom, övrig sjukdom eller är långtidssjukskrivna. Dessa 
rapporteringar har sedan dagligen sammanfattats och skickat till 
verksamhetschefer, MAS samt socialchef. Sjuktalen följs upp i samtliga 
verksamheter av enhetschefer.  

Nedan visas ett diagram med antal korttidssjuka v. 20 är 2020, 2021 samt 2022. 
Sifforna är hämtade från den rapporteringen enhetschefer gör dagligen. Sjuktalen är 
per dag, det innebär att samma individer förekommer i rapporteringar under flera 
dagar beroende på hur lång sjukfrånvaro de har.  
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