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Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har PwC granskat kommunens
arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelse,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaro.
Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaro.

Vi lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och socialnämnd:
•

Några av de styrande och stödjande dokumenten är upp emot 10 år gamla vilket innebär att
verksamheter och regelverk har förändrats. Se över de äldre dokumenten inom området!

•

I granskningen framgår att det finns en ambition om att närmare utvärdera kommunens egna
rehabiliteringsinsatser. Vi anser att det är viktigt att nämnderna säkerställer att detta sker som
grund till att om möjligt kunna utveckla insatserna ytterligare.

•

Granskningen visar att stöd rörande rehabiliteringsinsatser som Försäkringskassan kan bevilja,
bland annat stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering, nyttjas i begränsad utsträckning. Nämnderna bör därför säkerställa att det skapas bättre förutsättningar för att nyttja dessa stöd, dels för
att det visar sig vara en framgångsfaktor, dels då det kan bidra till lägre kostnader.

•

Utveckla den interna samverkan inom området rörande främst goda exempel och förutsättningar för arbetsträning och omplacering i annan förvaltning. Säkerställ även att samverkan med
Försäkringskassan och vårdcentral utvecklas.

•

Vi bedömer som helhet att det finns en god kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för
att utveckla arbetet ytterligare och det är därför viktigt att nämnderna säkerställer att det tas
fram tydliga handlingsplaner för att det förebyggande arbetet och rehabiliteringsåtgärder ska
utvecklas i önskad riktning.
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Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige
antagna rutinerna för rapportering.

Vi önskar svar från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden senast
2020-04-30.
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