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Ulricehamns kommun 

 

 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Kommunfullmäktiges presidium  

            

 

Granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen  

 

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka 

sjuktalen”.  

 

Kommunfullmäktige har inom ramen för god ekonomisk hushållning beslutat att sjuktalen 

skall sänkas. Dessa mål uppfylldes ej 2014 och enligt bedömning i delårsrapporten kommer 

målen ej heller uppfyllas 2015. Därför har vi genomfört en granskning av kommunstyrelsens 

arbete med dessa mål. Observera att de sjuktal som redovisas i rapporten omfattar både 

arbetsrelaterad sjukfrånvaro och icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro. 

 

I jämförelse med ”liknande” kommuner och ”alla” kommuner uppvisar Ulricehamns 

kommun förhållandevis låg sjukfrånvaro men ökningstakten av sjukfrånvaron är högre i 

Ulricehamns kommun än i kommungruppen som helhet.  

 

Vi vill särskilt lyfta fram följande iakttagelser ur rapporten: 

 

 För att öka tydligheten och konkretisera fullmäktiges mål ser vi att målet behöver 

anpassas till respektive verksamhet. De enheter som har ett utfall på 2,5 procent kan 

exempelvis ha som mål att bibehålla den låga nivån, och enheter med utfall på 9 

procent bör ha målet att sänka sjukfrånvaron till ett uppnåeligt målvärde 

 

 Vår bedömning är vidare att tydliga mål för förebyggande arbete och rehabilitering 

saknas. De mål som finns angivna i Arbetsmiljöpolicyn är inte SMARTA (Specifikt, 

Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt) och därmed svåra att följa upp. Det 

framgår heller inte att målen är kända i organisationen  

    

 Till stor del saknas ett lärande inom kommunkoncernen och graden av samverkan är 

låg (exempelvis uppvisar UEAB mycket låga sjuktal) 

 

 Fackliga företrädare pekar på bristande gehör vid larm om missförhållanden  

 

Vi erbjuder både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en redovisning av rapporten. 

 



 

   

 

Vi ser det som angeläget att kommunfullmäktiges mål om sänkta sjuktal uppnås och vill 

därför att kommunstyrelsen bjuder in oss till en redovisning av vilka åtgärder 

kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av rapporten.  

  

 

 

För valda revisorer 

 

 

 

 

Lars-Erik Josefson 

Ordförande        


