
Sjukfrånvaro 2017 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 44% ingen sjukfrånvaro alls under 2017 (jmf 2016 40 %) och 28 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2017 
(jmf  2016 29%). 
 
Efter senaste årens ökning av sjukfrånvaron har trenden brutits och det sker en minskning. Detta följer de nationella undersökningar som gjorts. En tänkbar 
förklaring till minskningen är Försäkringskassans striktare tillämpning av sitt regelverk och ett förbättrat samarbete mellan Falköpings Kommun, 
vårdcentralerna och Försäkringskassan. Antalet kommunanställda med pågående sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat (1 jan 2017 -  198 
st  till 1 jan 2018 -  174 st). 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. 
Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro. 

Falköpings Kommun ingår i samverkansprojekt med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för 
kvinnor i kontaktyrken genom samordning och tidiga insatser. Regionens rehabiliteringsmottagningar utvecklar metoder och arbetssätt för att möta psykisk 
ohälsa och smärttillstånd och arbetar med förebyggande och efterhjälpande insatser.  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i 
rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att fånga upp medarbetare med 
korttidsfrånvaro (6 tillfällen/år).   

Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än männen. Medarbetare i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa och risken är 
större för kvinnor än för män.  

En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan är en blandning mellan privata förhållanden och arbetsförhållanden. Den icke 
arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat från föregående år. 

Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjukfrånvaron är konstant jämfört med föregående år.  De vanligast förekommande 
sjukskrivningsorsakerna är sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. 

Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. 

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar.  

 



Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 2016 2017 Kv 
2016 

Kv 
2017 

Män 
2016  

Män 
2017 

Varav över 
60 dgr 2016 

Varav över 
60 dgr 2017 

 – 29 år 
2016 

 – 29 år 
2017 

30 – 49 år 
2016 

30 – 49 år 
2017 

50 år -
2016 

50 år - 
2017 

Totalt 5,2 % 4,8 % 5,9 % 5,5 % 3,0 % 2,4 % 40,8% 41,8% 5,2 % 5,7 % 5,0 % 4,0 % 5,5 % 5,5 % 

 

Den totala sjukfrånvaron inom Barn-och utbildningsförvaltningen är 4,8 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,2 %.  

Sjukfrånvaron i Barn-och utbildningsförvaltningen är något lägre jämfört med 2016. Andelen som är sjuka mer än 60 dagar ökar. Sjukfrånvaron ökar något i 

gruppen 29 år och yngre, minskar i gruppen 30-49 år och är oförändrad i åldersgruppen 50 år och äldre 

Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2017 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr 

Förskola  8,1 % 8,2 % 7,2 % 42,2% 

Grundskola  4,2 % 4,3 % 3,4 % 36,1% 

Gymnasium  3,7 % 5,5 % 1,0 %  66,0 % 

Musikskola  2,7 % 1,6 % 4,0 %  67,8% 

SPC  2,5 % 4,2 %  1,1 %  0,0 % 

 

För verksamhetsområdena  har förskolan högst sjukfrånvaro. 

SPC har lägst sjukfrånvaro.  Musikskolan är näst lägst, däremot är procenttalet högst på över 60 dagar. 


