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Motion av Anna König Jerlmyr, Dennis Wedin och Markus
Nordström (M) om minskning av de höga sjuktalen inom
verksamheter
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Stadens anställda allt sjukare. Det är höga sjuktal inom samtliga förvaltningar i staden. När
sjukskrivningarna blir långa innebär de kostnader för bland annat rekrytering av vikarier och
omkostnader för rehabilitering. Det har inneburit en stor ökning av kostnaderna för
sjukfrånvaro. Särskilt oroväckande är den starka ökningen av kvinnors sjukfrånvaro, inte
minst ur ett jämställdhetsperspektiv är detta en oerhört viktig fråga.
I stadens årsredovisning för 2015 går det att läsa att den totala sjukfrånvaron bland stadens
anställda under perioden 2014 till 2015 ökat med 0,6 procentenhet från 6,7 procent till 7,3
procent. Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller längre var 51,3 procent.
Motsvarande andel för 2014 var 48,6 procent. Det är en ökning med 2,7 procentenheter.
Sjuklönekostnaden har under året ökat med 14,3 procent. Den största ökningen skedde första
halvåret 2015, men en stor ökning har skett även det sista kvartalet. Den genomsnittliga
korttidssjukfrånvaron har ökat under första halvan av 2015 i jämförelse med 2014.
För stadsdelsförvaltningarna totalt har rullande 12 månaders sjukskrivningstal frän januari
2015 till januari 2016 ökat från 7, 35 procent till 8,07 procent. Det är dags att göra något. Det
går inte att som den rödgrönrosa majoriteten gör sitta på händerna och vara passiva. Inte minst
inom barnomsorgen och äldreomsorgen står staden inför en betydande utmaning. Att
sjukfrånvaron är hög och stiger är därför en allvarlig signal och kan riskera påverka
effektivitet och service i verksamheterna negativt.
Det är viktigt att vrida och vända på varenda liten detalj, med insatser för snabb rehabilitering,
hjälpa medarbetare testa nya arbeten och uppgifter och mer inflytande över den egna
arbetssituationen och på det sättet förhoppningsvis kunna bryta den negativa spiralen.
I syfte att minska sjukfrånvaron bland stadens anställda föreslår jag att kommunfullmäktige
beslutar:
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att sätta upp och arbeta mot målet att
sjukfrånvaron bland anställda i Stockholms stads verksamheter ska minska med
två procentenheter från nuvarande höga nivå fram till 2019.

Stockholm den 30 mars 2016

Dennis Wedin

(M)

