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Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Kallelse 

Nämnd Kommunstyrelsens personalutskott 

Datum och tid 2020-10-27, kl. 08.00-09.00 

Plats SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
 

 

Ärendelista 
1. Information om lägre sjukfrånvaro, tankar och förslag 2 

Jenny Nolin, Pauliina Lundberg 

2. Information, statusrapportering av plan för sänkt sjukfrånvaro 3 
Anneli Jansson-Sumén, Elin Söderlind, Pauliina Lundberg 

3. Information 4 
Pauliina Lundberg 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 

    Dnr KS-2020-335 

1. Information om lägre sjukfrånvaro, tankar och förslag  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
2020-02-04 tog personalutskottet beslut om årshjul för personalutskottet. I enlighet med det 
beslutet redovisas statistik för sjukfrånvaro kvartal 3 2020. 

Beslutsunderlag 
Presentation, visas på sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Lednings- och verksamhetsstöd, HR: Pauliina Lundberg och Jenny Nolin.  
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 

    Dnr KS-2020-335 

2. Information, statusrapportering av plan för sänkt sjukfrånvaro  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens personalutskott fattade under våren 2020 beslut om att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. I april 
informerades personalutskottet om förslag på åtgärder att vidta för att sänka sjukfrånvaron i 
Östhammars kommun. 
Arbetet med att sänka och stabilisera sjukfrånvaron har nu påbörjats och information om 
arbetet med nedanstående tre huvudspår delges.  

• Bättre arbetsmiljöarbete / Friskfaktorer 
• Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap / med rätt förutsättningar 
• Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering 

Utifrån kartläggning av kommunens sjukfrånvarostatistik har Socialförvaltningen prioriterats 
för extra insatser. Under hösten pågår en nulägesanalys av verksamheten vård och omsorg. 
Resultatet av nulägesanalysen kommer att leda till ett antal aktiviteter för att sänka 
sjukfrånvaron. Redogörelse för upplägget och status gällande nulägesanalysen delges. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

Beslutet skickas till 
Lednings- och verksamhetsstöd, HR: Pauliina Lundberg, Anneli Jansson Sumén och Elin 
Söderlind 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 

    Dnr KS-2020-1 

3. Information  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens personalutskott och tjänstemän informerar. 
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