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§ 117
Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2020 (KS 2020.266)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare givit kommundirektören i uppdrag att årligen
informera om kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen och redovisa antal 
rehabiliteringsärenden. Utöver det informeras vilka rehabiliteringsärenden som under senaste 
året avslutats och där personer återgått delvis eller helt till arbete eller avslutat sin anställning.

HR-avdelningen arbetar med att styra rehabiliteringsprocessen och i den stödja kommunens 
chefer i olika rehabiliteringsärenden och rehabiliteringssamtal, vilket närmaste chef ansvarar 
för att genomföra med medarbetare som behöver. Syftet med rehabiliteringsarbetet är att 
förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbetet. Det är av stor vikt att 
medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. Målet är att den anställde återgår i arbete 
och arbetskapaciteten behålls så långt det är möjligt.

HR-stöd som ges kan till exempel vara att medverka till att upprätta skriftliga 
rehabiliteringsplaner med åtgärder för medarbetare vars arbetsförmåga varit nedsatt i 30 
dagar, eller om medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsutredning ska 
även göras om eller när en medarbetare visar tecken på att må dåligt, eller inte klarar av att 
utföra arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. Aktiva anpassningar som 
tidsbestäms följs upp och utvärderas, vilket är en omfattande del i rehabiliteringen.

Bilagt finns kommunens rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning
(utdrag från intranätet).

Nedan redovisas statistik över antal långtidssjukskrivna personer, hel- eller deltid
som varit sjukskrivna i 30 dagar eller mer per den 31 augusti 2020.

Antal personer i aktiv rehabilitering den 31 augusti 2020 var totalt i kommunen 66
personer (70 personer den 31 augusti 2019).

Fördelning per nämnd, och jämförelse med föregående års mättidpunkt inom parentes:

Barn- och ungdomsnämnden: 23 personer (27 personer)
Bygg- och miljötillsynsnämnden: 3 personer (3 personer)
Fritidsnämnden: 0 personer (1 personer)
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Kommunstyrelsen: 9 personer (7 personer)
Kulturnämnden: 0 personer (1 personer)
Socialnämnden: 28 personer (28 personer)
Utbildningsnämnden: 3 personer (3 personer)

Av de 70 personer som per 31 augusti 2019 redovisades som pågående rehabiliteringsärenden 
har flera vid mättillfället 31 augusti 2020 återgått helt- eller delvis i arbete, avlidit, slutat sin 
anställning av egen begäran eller pensionsavgång och blivit föräldralediga. Redovisning per 
nämnd enligt nedan :

Barn- och ungdomsnämnden (27 ärenden): 22 personer har avslutad rehabilitering helt eller 
delvis. Dessa fördelas i 11 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två personer som nu 
är helt föräldralediga, en person har avlidit, åtta har slutat sin anställning i kommunen (av 
dessa har fyra gått i pension). De som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31 
augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering tillsammans med de fem personer som är 
fortsatt heltidssjukskrivna.

Bygg- och miljötillsynsnämnden (tre ärenden): Tre personer har avslutad rehabilitering helt 
eller delvis. Dessa fördelas i en person som återgått deltid i arbete, och två som slutat sin 
anställning. Den som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020 
som fortsatt i aktiv i rehabilitering.

Fritidsnämnden: (En person): En person har återgått helt i arbete och rehabiliteringen är 
avslutad.

Kommunstyrelsen: (Sju personer): Fyra personer har avslutad rehabilitering helt eller delvis. 
Dessa fördelas i en person som återgått delvis i arbete, en person är helt föräldraledig, två 
personer har slutat sin anställning. Den som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen 
per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering tillsammans med de tre personer som 
är fortsatt heltidssjukskrivna.

Kulturnämnden: (En person):En person har återgått helt i arbete och rehabiliteringen är 
avslutad.

Socialnämnden: (28 personer): 18 personer har avslutad rehabilitering helt eller delvis. Dessa 
fördelas i 12 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två personer som är 
föräldralediga, två avlidna personer, två som slutat sin anställning (av dessa två har en gått i 
pension). De som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020 som 
fortsatt i aktiv i rehabilitering. tillsammans med de tio personer som är fortsatt 
heltidssjukskrivna.

Utbildningsnämnden: (Tre personer) ): En person har helt avslutad rehabilitering och gått i 
pension. Två personer är fortsatt helt sjukskrivna och ingår i 31 augusti 2020 års 
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sammanställning som aktiva i rehabilitering.

Under perioden 1 september 2019 till 31 augusti 2020 finns det också personer som varit 
långtidssjukskrivna men tillfrisknat och kommit åter helt i arbete, slutat sin anställning eller 
av annan anledning blivit avslutade i rehabiliteringen. Dessa personer är inte med i redovisad 
statistik.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivningar 2020
 Rutin för arbetet med rehabilitering 2020
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Tjänsteskrivelse

Rehabilitering och statistik över 
långtidssjukskrivna 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen har tidigare givit kommundirektören i uppdrag att årligen
informera om kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen och redovisa antal 
rehabiliteringsärenden. Utöver det informeras vilka rehabiliteringsärenden som 
under senaste året avslutats och där personer återgått delvis eller helt till arbete eller 
avslutat sin anställning. 

HR-avdelningen arbetar med att styra rehabiliteringsprocessen och i den stödja 
kommunens chefer i olika rehabiliteringsärenden och rehabiliteringssamtal, vilket 
närmaste chef ansvarar för att genomföra med medarbetare som behöver. Syftet med 
rehabiliteringsarbetet är att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång till 
arbetet. Det är av stor vikt att medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. 
Målet är att den anställde återgår i arbete och arbetskapaciteten behålls så långt det är 
möjligt. 

HR-stöd som ges kan till exempel vara att medverka till att upprätta skriftliga 
rehabiliteringsplaner med åtgärder för medarbetare vars arbetsförmåga varit nedsatt i 
30 dagar, eller om medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro. 
Rehabiliteringsutredning ska även göras om eller när en medarbetare visar tecken på 
att må dåligt, eller inte klarar av att utföra arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare 
klarat av. Aktiva anpassningar som tidsbestäms följs upp och utvärderas, vilket är en 
omfattande del i rehabiliteringen.

Bilagt finns kommunens rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning
(utdrag från intranätet).

Nedan redovisas statistik över antal långtidssjukskrivna personer, hel- eller deltid
som varit sjukskrivna i 30 dagar eller mer per den 31 augusti 2020.

Antal personer i aktiv rehabilitering den 31 augusti 2020 var totalt i kommunen 66
personer (70 personer den 31 augusti 2019).
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Fördelning per nämnd, och jämförelse med föregående års mättidpunkt inom 
parentes:

Barn- och ungdomsnämnden: 23 personer (27 personer)
Bygg- och miljötillsynsnämnden: 3 personer (3 personer)
Fritidsnämnden: 0 personer (1 personer)
Kommunstyrelsen: 9 personer (7 personer)
Kulturnämnden: 0 personer (1 personer)
Socialnämnden: 28 personer (28 personer)
Utbildningsnämnden: 3 personer (3 personer)

Av de 70 personer som per 31 augusti 2019 redovisades som pågående 
rehabiliteringsärenden har flera vid mättillfället 31 augusti 2020 återgått helt- eller 
delvis i arbete, avlidit, slutat sin anställning av egen begäran eller pensionsavgång och 
blivit föräldralediga. Redovisning per nämnd enligt nedan :

Barn- och ungdomsnämnden (27 ärenden): 22 personer har avslutad rehabilitering 
helt eller delvis. Dessa fördelas i 11 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två 
personer som nu är helt föräldralediga, en person har avlidit, åtta har slutat sin 
anställning i kommunen (av dessa har fyra gått i pension). De som återgått deltid i 
arbete ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i 
rehabilitering tillsammans med de fem personer som är fortsatt heltidssjukskrivna. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden (tre ärenden): Tre personer har avslutad 
rehabilitering helt eller delvis. Dessa fördelas i en person som återgått deltid i arbete, 
och två som slutat sin anställning. Den som återgått deltid i arbete ingår i 
sammanställningen per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering.

Fritidsnämnden: (En person): En person har återgått helt i arbete och 
rehabiliteringen är avslutad. 

Kommunstyrelsen: (Sju personer): Fyra personer har avslutad rehabilitering helt eller 
delvis. Dessa fördelas i en person som återgått delvis i arbete, en person är helt 
föräldraledig, två personer har slutat sin anställning. Den som återgått deltid i arbete 
ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering 
tillsammans med de tre personer som är fortsatt heltidssjukskrivna.

Kulturnämnden: (En person):En person har återgått helt i arbete och rehabiliteringen 
är avslutad. 

Socialnämnden: (28 personer): 18 personer har avslutad rehabilitering helt eller 
delvis. Dessa fördelas i 12 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två personer 
som är föräldralediga, två avlidna personer, två som slutat sin anställning (av dessa 
två har en gått i pension). De som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen 
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per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering. tillsammans med de tio 
personer som är fortsatt heltidssjukskrivna.

Utbildningsnämnden: (Tre personer) ): En person har helt avslutad rehabilitering och 
gått i pension. Två personer är fortsatt helt sjukskrivna och ingår i 31 augusti 2020 års 
sammanställning som aktiva i rehabilitering.  

Under perioden 1 september 2019 till  31 augusti 2020 finns det också personer som 
varit långtidssjukskrivna men tillfrisknat och kommit åter helt i arbete, slutat sin 
anställning eller av annan anledning blivit avslutade i rehabiliteringen. Dessa 
personer är inte med i redovisad statistik.

Handlingar

- Rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning.

Victor Kilén Annika Colding
Kommundirektör Personalchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
HR-avdelningen 
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Rutin för arbete med rehabilitering och 
arbetsanpassning

Målet med rehabiliteringen 

 Målet är att den anställde återgår i arbete och att rehabiliteringsärendet 
kan avslutas.

 Medarbetarens arbetskapacitet behålls så långt det är möjligt.
 Medarbetarens fysiska som psykiska hälsa behålls eller fås tillbaka.
 Medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. 

Ansvar och arbetsuppgifter i rehabiliteringsarbetet

Rehabiliteringsutredning/rehabsamtal ska göras när en medarbetare är 
sjukskriven eller haft upprepad korttidssjukfrånvaro, det vill säga fler än fyra 
tillfällen med kort sjukfrånvaro under de senaste 12 kalendermånaderna.

Rehabiliteringsutredning/rehabsamtal ska även göras om eller när en 
medarbetare visar tecken på att må dåligt, eller inte klarar av att utföra 
arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. Det är viktigt att både 
chef och medarbetare skriver på det man kommit överens om i 
rehabiliteringsplanen. 

Dokumentera i en rehabiliteringsplan, plan för återgång i arbete

Från och med 1 juli 2018 är vi som arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan 
för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 
30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från 
arbetet mer än 60 dagar. Rehabiliteringplanen finner du till vänster i sökträdet 
"skapa rehabiliteringsplan".

 Det är medarbetarens närmaste chef som har ansvaret för att hålla 
kontakt med medarbetaren under sjukskrivningen och för att 
rehabiliteringen påbörjas, genomförs och följs upp.
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 Medarbetaren har skyldighet och ett stort eget ansvar för att bidra till 
och delta i sin egen rehabilitering. 

 Vid behov kan även företagshälsovården, skyddsombud, facklig 
representant, Försäkringskassan, HR, vårdcentralen eller annan 
specialist delta i rehabiliteringsutredningen. 

 För att rehabiliteringsarbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att 
följa upp och stämma av att rehabiliteringen går framåt och ger 
resultat. Det är medarbetarens närmaste chef som ansvarar för 
uppföljningen.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassans rutiner för utbetalning av sjukpenning innebär inte att de 
per automatik betalar sjukpenning i och med att de får ett läkarintyg.

När och om en medarbetare får sin sjukpenning indragen på grund av att 
Försäkringskassan anser att det finns arbetsförmåga, kan AFA Försäkring 
träda in och utreda och besluta om att eventuellt betala sjuklön istället för 
Försäkringskassan. För att arbetsgivaren ska få kännedom om detta och kunna 
hänvisa medarbetaren till AFA försäkring så behöver chef och HR-
avdelningen få ta del av Försäkringskassans beslut som medarbetaren fått.  

Som närmaste chef är det bra om du frågar din medarbetare om ansökan om 
sjukpenning beviljats eller inte för varje sjukskrivningsperiod med nytt 
läkarintyg och be att få en kopia på Försäkringskassans beslut om 
sjukpenningen beviljats eller inte.

Medarbetaren ansöker via http://www.afa.se/ om försäkringen. Kontakta HR 
om din medarbetare får ett beslut av Försäkringskassan, det är alltså 
medarbetaren som på eget initiativ visar beslutet för dig.

Chefsbyte under pågående rehabilitering 

Om du som chef avslutar din anställning så behöver du överlämna den 
dokumentation som eventuellt finns och är påbörjad för din medarbetares 
rehabilitering. Du behöver också meddela företagshälsovården alternativt din 
kontakperson på HR-avdelningen om att ett chefsbyte kommer att ske. Finns 
det en pågående rehabiliteringsutredning hos företagshälsovården så behöver 
de vetskap om chefsbytet för att kunna ge återkoppling till rätt chef på den 
beställda insatsen för din medarbetare.

http://www.afa.se/
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Beställa behörighet till företagshälsovårdens tjänster 

Du som ny chef behöver få behörighet till företagshälsovårdens tjänster. Under 
"boka, beställa och köpa" kan du som ny chef, eller din närmaste chef, beställa 
den behörigheten. Du behöver där uppge ditt referensnummer. Klicka på 
länken nedan och sedan på behörighet HR-system:

Arbetsanpassning och arbetsträning

Arbetsgivaren behöver anpassa arbetet så att det underlättar för medarbetaren 
att återgå i arbete. Det är viktigt att ansvarig chef i ett så tidigt skede som 
möjligt under sjukskrivningsperioden (under de första 180 dagarna), 
rekommenderar sin medarbetare att ansöka om rehabiliteringsersättning från 
Försäkringskassan. Det är för att öka möjligheterna för medarbetaren att 
eventuellt kunna arbetsträna under tiden med sjukpenning/rehabersättning.

Förstadagsintyg - läkarintyg från första dagen

Vid upprepad korttidssjukfrånvaro kan ansvarig chef överväga att kräva ett 
läkarintyg från första sjukdagen (förstadagsintyg) i rehabutredningssyfte. Stöd 
för detta finns i Allmänna bestämmelser § 28 mom. 2. 

Beslut om förstadagsintyg görs mellan arbetsgivare, arbetstagare och 
företagshälsovård. Läkarintyg från första dagen skrivs ut av läkare på 
företagshälsovården, men kan i undantagsfall skrivas av annan vårdgivare som 
ska vara godkänd av arbetsgivaren. Läkarbesök vid förstadagsintyg bekostas 
av arbetsgivaren och ska ges till arbetsgivaren senast andra 
sjukskrivningsdagen.

Skulle orsaken till omfattande korttidssjukfrånvaro bero på en 
långvarig/kronisk sjukdom, finns det oftast inte någon anledning till 
förstadagsintyg. Undersök då istället om medarbetaren har fått godkänt ett 
Särskilt högriskskydd från Försäkringskassan. Då slipper medarbetaren 
karensdag och arbetsgivaren får ersättning från Försäkringskassan för utbetald 
sjuklön. Ersättning för särskilt högriskskydd rekvireras till kommunen från 
Försäkringskassan av HR-support två gånger per år.

Årlig uppföljning

I samband med den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) ska arbete med arbetsanpassning och rehabilitering 
följas upp.



SID 4/4

TFN: 

Sekretess gäller för allt rehabiliteringsarbete och för alla som arbetar 
med rehabiliteringsutredningen.
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