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Sjukfrånvaroanalys 2020

FSN-2021-344
Sammanfattning

I ärendet presenteras en rapport med övergripande sjukfrånvarostatistik för helår 2020 samt
tillhörande analys.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner sjukfrånvaroanalys för året 2020.
Särskilda yttranden
Josefin Anselmsson (M) och Lars-Eric Nelderup (C) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se bilaga 4)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(se bilaga 5)
Anfal Saad Mahdi (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (se bilaga 6)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare en och en
muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god
demokratisk ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att en enig nämnd godkänner sjukfrånvaroanalys för året 2020.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrive FSN210322 Sjukfrånvaroanalys - helår 2020
Rapport - Sjukfrånvaro årsanalys 2020
Beslut FSN-AU 210311 (§66) Sjukfrånvaroanalys 2020
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210322
Ärende: FSN-2021-344
Moderaterna och Centerpartiet ser med hoppfullhet mot målet om högst 6%
sjukfrånvaro 2022. Däremot behöver vi ha tillförlitliga analyser och statistik för att
nämndens åtgärder i direkt mening ska kunna påverka de hälsofaktorer och
arbetsmiljöförhållanden som ligger till grund för nuvarande sjukfrånvarosiffror.
Sjukfrånvarorapporten för 2020 påvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro trots de många
åtgärder som vidtagits inom förvaltningens förebyggande arbete och den särskilda
satsning som gjorts på tjänster via företagshälsovård. Om man jämför med
föregående sjukfrånvaroanalys så kan man förvisso se en inverkan av Covid-19 då
korttid och medelfrånvaro har en marginell ökning under 2020 vilken är jämn både
inom förvaltningen och staden. Analysen för detta bör då vara den nationella prägeln
över råd och rutiner kopplade till symtom och smittriskminimering samt
förändringarna avseende sjukintyg m.m. Vi ser därtill att långtidsfrånvaron ligger kvar
på samma nivå vilket sammantaget skulle kunna påvisa att de åtgärder som
implementerades 2019 inte haft någon direkt inverkan på de faktiska
omständigheterna bakom den totala sjukfrånvaron. Utifrån detta behöver vi en
djupare analys och med det se till att den är tillräckligt omfattande och objektiv så att
åtgärderna framöver får en märkbar effekt för individerna bakom våra siffror. Den
pedagogiska strukturen som implementerats successivt under ett par år tycks inte ha
medfört några positiva förändringar som kan skildras i avvikelser, frånvaro eller
personalomsättning. Även arbetsmiljö och svårigheterna att rekrytera stödpedagoger
belyser en viss utmaning där det kanske nu är motiverat att göra en genomlysning av
denna metod som faktiskt utgör åtgärd/svar på merparten av nämndens problem
som framkommer i de systematiska undersökningarna.
Moderaterna och Centerpartiet reagerar även på den höga siffran avseende psykisk
ohälsa som uppmäts till nästan hälften (49%) av sjukfrånvaro över 21 dagar. Under
sjukfrånvaroanalysen för 2019 har vi en siffra på 55% men den uppmäts på
sjukfrånvaro över 14 dagar varpå vi inte får ut en tydlig bild mer än att den psykiska
ohälsan är en huvudsaklig sjukorsak där vi då också bör sätta in merparten av
förebyggande åtgärder och arbetsmiljöundersökningar för förbättrad handlingsplan i
praktiken. Det är resultatet av respektive åtgärd som uppnår målsättningen, inte
antalet åtgärder i rapporten.
Vi noterar även att där klargörs en högre risk för kvinnliga anställda att drabbas av
sjukdom och ohälsa samtidigt som vi har en ojämn könsfördelning vilket också kan
påverka siffrorna. Vad som är förunderligt är att man 2020 lyfter fram jämställdhet i
familjeliv som en orsak till könsskillnaden där man 2019 lyfte att könen hade olika
preferenser för sjukskrivning och mötte olika bemötande och behandling utifrån
normstrukturer. Dessa två olika analyser kräver nämligen helt olika åtgärder vilket i
vår mening problematiserar årets analys. För vår uppgift är det viktigt att vi har en
tydlig bild för att våra beslut och åtgärdsförslag faktiskt ska kunna generera en bättre
arbetsmiljö och hälsa för våra anställda.
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För det är ju så att välmående personal är grunden för hög kvalitet och goda
levnadsvillkor för de malmöbor som har insatser i vår förvaltning.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: 08. Sjukfrånvaro analys, FSN‐2021‐344 (FSN 210322)

Vi har tagit del av den rapporterade sjukfrånvaro analysen inom
funktionsstödsnämnden som påvisar ännu ett år är sjukfrånvaron inom
förvaltningen, procentuellt sett, högre än inom Malmö stad som helhet för år
2020.
Vi ser att den långa sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med tidigare år.
Kortidsfrånvaron ligger på samma nivå som tidigare år medan den medellånga
frånvaron ligger på en högre nivå än tidigare. Vänsterpartiet anser det bra att
chefer utbildas om rehabiliteringsprocessen men eftersom den största orsaken
till sjukskrivning är depression och utmattningssyndrom ser vi det som ännu
viktigare med fler anställda inom välfärden för att minska stress och skapa
utrymme för medarbetare till återhämtning på arbetstid. Sjukfrånvaro analysen
visar att den psykiska ohälsan motsvarar 49 procent av förvaltningens
sjukfrånvaro över 21 dagar. De vanligaste diagnoserna enligt analysen är
depression och utmattnignssyndrom.
Målsättnignen är att sjukfrånvaron ska vara högst 6 procent till år 2022. Om
man jämför med 2019 så var den totala sjukfrånvaron 7,5 procent. Om vi ska
kunna nå målen och minska sjukfrånvaron krävs det krafttag. Vänsterpartiet
vill understryka att vi anser funktionsstöds förvaltningens verksamheter
vara underfinansierade och grundbemanningen inom många verksamheter
är för låg. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser för att skapa
förutsättningar för god kvalitet och för att säkerställa en god arbetsmiljö
om vi vill nå målet med att minska sjukfrånvaron inom
funktionsstödsnämnden.
Malmö 2021‐03‐22
Anfal Mahdi
Vänsterpartiet Malmö

