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Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro - statistik
och analys

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en rapport över arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro för
perioden januari – juni 2021 med tillhörande statistik och analys.
Beslut
1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av arbetsskador och tillbud samt
sjukfrånvaro för perioden januari – juni 2021.
Särskilda yttranden
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 7)
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande. (Bilaga 8)
Beslutsgång
Mötesordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är att godkänna
redovisningen av arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro för perioden januari till juni
2021.
Mötesordförande frågar nämnden om detta är korrekt uppfattat och om nämnden i så fall
kan besluta i enlighet med förslaget.
Mötesordförande finner att ett en enig nämnd godkänner redovisningen.
Ajournering
Efter ärendet tar mötet en paus (ajourneras) i 20 minuter.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro
- statistik och analys

Arbetsskador tillbud och sjukfrånvaro januari - juni 2021

Beslut FSN-AU 211014 (§201) Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro statistik och analys

Presentation FSN 211025 - Arbetsskador, tillbud samt sjukfrånvaro
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 21102
Ärende: 04. Arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro - statistik och analys,
FSN-2021-1718
Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven rapport för arbetsskador, tillbud och
sjukfrånvaro under perioden januari-juni 2021 och vill ge beröm för dess utformning. Det är
glädjande att se mer analyser görs men Vänsterpartiet efterlyser ännu mer analyser kring
kopplingen mellan tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro; från fackligt håll ges rapporter om
att AGERA är ett bra system för att ta fram statistik men att hoppet till att dra slutsatser om
arbetsmiljö är för stort. Systemet AGERA kan inte dela upp statistiken efter
kön/könstillhörighet men däremot kan systemet KOLL redovisa efter kön/könstillhörighet.
Att diskutera tillbud och arbetsskador kan te sig som något av en paradox; samtidigt som
Vänsterpartiet önskar en hög rapporteringsgrad vill vi gärna se en minskning av
tillbud/arbetsskador. Under perioden har fler allvarliga arbetsskador rapporterats men färre
tillbud och något färre arbetsskador i sin helhet.
Målsättningen för funktionsstödsförvaltningen är att sjukfrånvaron ska vara högst 6% 2022.
Under perioden januari-juni 2021 är sjukfrånvaron 9,44% och det är framförallt de två
kategorierna av längre sjukfrånvaro som ökar. Det är således inte främst korttidsfrånvaro
pga. ex smittspårning som ger en ökad sjukfrånvaro medan andra mer långtgående effekter
av coronapandemin inte kan uteslutas. Enligt information från Försäkringskassan vad gäller
ansökan om sjukpenning står psykisk ohälsa för 46% av ansökningarna.
Utredningarna av såväl sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador behöver göras noggrant. Vad
orsakar vad? Hur kan ett proaktivt arbetssätt ersätta ett reaktivt? Dessa utredningar
behöver kopplas samman med det övergripande arbetet med systematiska arbetsmiljö och
kvalitet, kompetensutveckling samt omställningen till heltid som norm och minskandet av
timanställningar för såväl arbetstagares som brukares bästa.
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Vänsterpartiet

Än en gång noteras brister i hur statistiska analyser presenteras. Inga analyser eller
beräkningar av eventuella signifikanta skillnader har gjorts utan procent jämförs. Detta har
Vänsterpartiet under lång tid nu påpekat i särskilda yttranden vid den löpande
rapporteringen gällande specifikt arbetsskador och tillbud. Skillnaden mellan två värden i
statistiken kan bero på en faktisk skillnad men även på olika typer av osäkerheter i
statistiken. Vid jämförelser mellan olika värden i statistiken finns ett behov av att klargöra
statistiskt säkerställda skillnader. Detta för att klargöra är skillnaden inte bara kan förklaras
av slumpen. Det är därför vanskligt att dra slutsatser utifrån skillnader som inte är statiskt
säkerställda, eftersom att skillnaderna kan bero på slumpen. Det går därför, statistiskt sett
inte att säga vilken förvaltning i Malmö som har sk ”högst” sjukfrånvaro.
I de framtida korrelationsanalyserna efterfrågas således bättre undersökningar av samband,
eftersom korrelation inte behöver peka på ett orsakssamband. Om kausalitet råder mellan
två variabler (ex anmälda tillbud och sjukfrånvaro) utesluts inte en tredje möjlig variabel; tex
att funktionsstödsnämndens verksamheter under lång tid varit och fortsatt är
underfinansierade samt att grundbemanningen inom många verksamheter är för låg.
Vänsterpartiet hoppas att föreslagna åtgärder ger effekt för både personal och brukare samt
ser fram emot fortsatt återkoppling kring arbetet med sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud
i samband med årsanalys 2021
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