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Yrkande angående Motion av Jahja Zeqiraj om 
en handlingsplan för att minska de höga 
sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå motionen av Jahja Zeqiraj om en handlingsplan för att minska de höga 
sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter. 
 

Yrkandet 
Motionären önskar att en stadenövergripande handlingsplan för att minska de höga 
sjuktalen i stadens verksamheter ska tas fram. Kommunfullmäktige antog i december 
2017 ”Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen”, som motionären hänvisar till i brödtexten. Stadsledningskontoret 
skriver i tjänsteutlåtandet att planen med åtgärder är i genomförandefas och att arbetet 
fortsatt kommer att genomföras inom ramen för Göteborgs Stads program för attraktiv 
arbetsgivare 2019–2023. 
 
Med anledning av befintliga dokument samt pågående åtgärder anser vi inte att ytterligare 
en handlingsplan behöver tas fram. Göteborgs Stad har även sedan 2019 en ny 
rehabiliteringsprocess vars implementeringsprocess började i september 2019. Under 
våren 2020 ska även en uppföljning genomföras för att säkerställa efterlevnaden. Staden 
har därtill fler rutiner och bedriver idag ett omfattande arbete för att minska 
sjukskrivningstalen. Med hänvisning till ovanstående kommer vi att yrka avslag på 
motionen. 

Kommunstyrelsen 
                                          

  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2020-02-05 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Motion av Jahja Zeqiraj om en handlingsplan 
för att minska de höga sjuktalen i Göteborgs 
Stads verksamheter  
Motionen 
Jahja Zeqiraj (D) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att återkomma med en 
stadenövergripande handlingsplan med tydliga samt konkreta aktiviteter på både 
organisations- samt individnivå för en kraftig minskning av de höga sjuktalen inom 
stadens verksamheter.  

Motionären inleder med att hänvisa till Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön 
och minska sjukskrivningstalen antagen av kommunfullmäktige i december 2017. 

Motionären skriver att hög sjukfrånvaro i stadens verksamheter innebär en risk för 
utslagning på arbetsmarknaden vilket även medför en bristande kontinuitet och service till 
göteborgaren. Att förebygga och motverka de höga sjuktalen i ett tidigt skede är helt 
avgörande för att minska sjukfrånvaron beständigt i Göteborgs Stad. För detta krävs 
insatser för rehabilitering, anpassade lösningar utifrån både person och situation. 

Ett konstaterande från motionären är att Göteborgs Stad har misslyckats med att fånga 
upp medarbetare på individnivå som är sjukskrivna – allt för mycket resurser läggs i 
stället när det är på tok för sent i rehabiliteringsprocessen. Sjukskrivningarna håller en 
väsentlig andel kompetenta medarbetare borta från arbetet. Låga sjukskrivningstal är 
därför viktigt för stadens attraktivitet som arbetsgivare och för att rekrytera och behålla 
medarbetare. 

Remissinstanser 
Stadsledningskontoret har inte remitterat ut motionen då bedömningen är att det redan 
finns en stadenövergripande plan för att förbättra arbetsmiljön och minska 
sjukskrivningstalen beslutad i kommunfullmäktige december 2017. Planens åtgärder 
genomförs under 2018–2019 och beräknas fortlöpa under 2020 – 2023 inom ramen för 
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-25 
Diarienummer 1096/19 
 

Handläggare  
Elisabet Palmér 
Telefon: 0722 55 86 36 
E-post: elisabet.palmer@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Medarbetare som arbetar i en organisation med ett systematiskt hållbart arbetsmiljöarbete 
minskar i regel sin sjukfrånvaro vilket bidrar till en högre kontinuitet för dem som 
verksamheten är till för. Att erbjuda hälsosamma arbetsplatser är viktig för att kunna 
behålla och rekrytera medarbetare och för att Göteborgs Stad ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. En god arbetsmiljö bidrar till trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen och 
för att fler ska vilja och orka arbeta ett helt yrkesliv.  

Bilaga 
Motionen  
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Stadsledningskontorets kommentar 
Kommunfullmäktige antog den 7 december 2017 § 17 Göteborgs Stads plan för att 
förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. Planen med åtgärder gäller för alla 
stadens verksamheter och den har en strategisk inriktning med fokus på förvaltnings- och 
bolagsledningars ansvar för medarbetares arbetsvillkor. Planen innehåller åtta åtgärder 
vilka sammantaget beräknas bidra till minskad sjukfrånvaro på lång sikt. Flertalet 
åtgärder är i genomförandefas vilket innebär att det är för tidigt att mäta resultat. Fortsatt 
arbete med planens åtgärder kommer att genomföras inom ramen för Göteborgs Stads 
program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023. 

Sedan juni 2019 har Göteborgs Stad en ny rehabiliteringsprocess som följer Statens 
Kommuner och Regioners (SKR) rekommendation och arbetsrättslig praxis. Den nya 
processen syftar till att medarbetare ska kunna återgå i ordinarie arbete så snart som 
möjligt genom att Göteborgs Stad som arbetsgivare bedriver en effektiv rehabilitering 
och agerar både tidigt och aktivt i varje rehabiliteringsärende. Här är samverkansarbetet 
mellan arbetsgivare, vårdgivare och Försäkringskassan avgörande. Styrande dokument 
och stöddokument finns på stadens intranät sedan beslut togs, för samtliga chefer att ta 
del av. Dessa har också bearbetats tillsammans med fackliga parter under våren 2019.   

Den nya processen ska bidra till hur Göteborgs Stad som arbetsgivare arbetar med att 
sätta in anpassningar och stöd för medarbetare i det ordinarie arbetet. Processen bidrar till 
en systematik och en tydlig utredningsmetodik, vilket skapar struktur för chefer att ta sig 
an rehabiliteringsarbetet. Implementering av processen har pågått sedan september 2019 
med centrala utbildningar för både HR, fackliga representanter och chefer. Fram till 
december månad 2019 har ca 750 personer genomfört utbildningssatsningen. Våren 2020 
genomförs en uppföljning för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna.  

Göteborgs Stad har även infört ny rutin om att chef ska utreda behov av anpassningar och 
stöd vid upprepad korttidsfrånvaro om fyra tillfällen på en löpande tolvmånadersperiod 
utifrån forskning sammanställd från SKR för att minska risken för långtidsfrånvaron, våld 
i nära relationer, hedersrelaterat våld eller andra arbetsmiljöproblem som konflikter, 
kränkningar eller brister i utförande och uppdrag.  

Ett omfattande arbete pågår på stadennivå för att minska sjukskrivningstalen i Göteborgs 
Stads verksamheter. Därav finns inte behov av ytterligare en plan. Däremot behöver 
redan påbörjade arbeten fortlöpa utifrån; Göteborgs Stads plan för att förbättra 
arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen med åtgärder, Göteborgs Stads Program för 
attraktiv arbetsgivare samt pågående arbete i stadens verksamheter för fortsätt effekt. 

 

 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR- direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Jahja Zeqiraj (D) om en 
handlingsplan för att minska de höga 
sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter 
 

 
I december 2017 antog kommunfullmäktige en plan med åtta åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. Sjukfrånvaron i kommunens verksamheter 
minskar nämnvärt inom vissa yrkesgrupper, även om den är fortsatt högt parkerad på, 8,6 
procent. Sjukfrånvaron är som tidigare betydligt högre för kvinnor än män. Under 2018 
medförde sjukfrånvaron en kostnad för stadens förvaltningar på 623 mnkr för sjuklön 
och intjänad semesterlön inklusive sociala avgifter).  

De höga sjukskrivningstalen är ett av Göteborgs kommuns stora problem och 
Demokraterna vill som stadens näst största parti bidra med konkreta lösningar. Att 
förebygga och motverka de höga sjuktalen i ett tidigt skede är helt avgörande för att 
minska sjukfrånvaron beständigt i Göteborgs Stad. I grund och botten handlar det om att 
de politiska majoriteterna inte gjort tillräckligt för att rusta de förebyggande insatserna. 
Nuvarande minoritetsyre visar tyvärr samma häpnadsväckande brist på handlingskraft här 
som inom andra politikområden. När vi tar del av årsberättelsen för 2018 finner vi inte ett 
ord om företagshälsovården, rehabilitering eller att någon samverkansöverenskommelse 
med Försäkringskassan finns tecknad. Mycket pekar, enligt vår uppfattning, på ett 
stadenövergripande systemfel som kräver förändring.  

Trots partiernas löften kan vi i dag konstatera att Göteborg har misslyckats med att fånga 
upp medarbetare på individnivå som är sjukskrivna – allt för mycket resurser läggs i 
stället när det är på tok för sent i rehabiliteringsprocessen. Sjukskrivningarna håller en 
väsentlig andel kompetenta medarbetare borta från arbetet.  

Göteborg behöver varenda medarbetare, friska medarbetare som inspirerar fler att välja 
staden som arbetsgivare. Vi måste också lära av de förvaltningar och bolag som idag gör 
rätt satsningar och prioriterar allehanda arbetsmiljöinsatser, men också snegla på andra 
kommuner som lyckas hantera problemen med höga sjukskrivningstal, jag läser om 
Torsby kommun, som genom ett aktivt arbete gått från höga sjukskrivningstal till lägst i 
landet. Hög sjukfrånvaro i stadens verksamheter innebär bland annat en risk för 
utslagning på arbetsmarknaden, den höga sjukfrånvaron i stadens verksamheter innebär 
vidare en bristande kontinuitet för dem som verksamheten finns till för, den riskerar 
vidare att påverka effektivitet och service i verksamheterna negativt, både näringsliv och 
invånare har höga krav och förväntningar på att få valuta för sina skattepengar.  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 176 
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För att minska sjukskrivningstalen krävs både insatser för rehabilitering, anpassade 
lösningar utifrån person och situation. Låga sjukskrivningstal är viktigt för stadens 
attraktivitet som arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:  
 
Återkomma med en stadenövergripande handlingsplan med tydliga samt konkreta 
aktiviteter på både organisations- samt individnivå för en kraftig minskning av de 
höga sjuktalen inom stadens verksamheter  

 

Jahja Zeqiraj (D) 



Motion Göteborgs Fullmäktige 

  

   
 

 

 

  

  

Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter  
 

  

  
I december 2017 antog kommunfullmäktige en plan med åtta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön 

och minska sjukskrivningstalen. Sjukfrånvaron i kommunens verksamheter minskar nämnvärt 

inom vissa yrkesgrupper, även om den är fortsatt högt parkerad på, 8,6 procent. Sjukfrånvaron är 

som tidigare betydligt högre för kvinnor än män. Under 2018 medförde sjukfrånvaron en kostnad 

för stadens förvaltningar på 623 mnkr för sjuklön och intjänad semesterlön inklusive sociala 

avgifter). De höga sjukskrivningstalen är ett av Göteborgs kommuns stora problem och 

Demokraterna vill som stadens näst största parti bidra med konkreta lösningar. Att förebygga och 

motverka de höga sjuktalen i ett tidigt skede är helt avgörande för att minska sjukfrånvaron 

beständigt i Göteborgs Stad. I grund och botten handlar det om att de politiska majoriteterna inte 

gjort tillräckligt för att rusta de förebyggande insatserna. Nuvarande minoritetsyre visar tyvärr 

samma häpnadsväckande brist på handlingskraft här som inom andra politikområden. När vi tar 

del av årsberättelsen för 2018 finner vi inte ett ord om företagshälsovården, rehabilitering eller att 

någon samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan finns tecknad. Mycket pekar, enligt 

vår uppfattning, på ett stadenövergripande systemfel som kräver förändring. Trots partiernas löften 

kan vi i dag konstatera att Göteborg har misslyckats med att fånga upp medarbetare på individnivå 

som är sjukskrivna – allt för mycket resurser läggs i stället när det är på tok för sent i 

rehabiliteringsprocessen. Sjukskrivningarna håller en väsentlig andel kompetenta medarbetare 

borta från arbetet. Göteborg behöver varenda medarbetare, friska medarbetare som inspirerar fler 

att välja staden som arbetsgivare. Vi måste också lära av de förvaltningar och bolag som idag gör 

rätt satsningar och prioriterar allehanda arbetsmiljöinsatser, men också snegla på andra kommuner 

som lyckas hantera problemen med höga sjukskrivningstal, jag läser om Torsby kommun, som 

genom ett aktivt arbete gått från höga sjukskrivningstal till lägst i landet. Hög sjukfrånvaro i 

stadens verksamheter innebär bland annat en risk för utslagning på arbetsmarknaden, den höga 

sjukfrånvaron i stadens verksamheter innebär vidare en bristande kontinuitet för dem som 

verksamheten finns till för, den riskerar vidare att påverka effektivitet och service i 

verksamheterna negativt, både näringsliv och invånare har höga krav och förväntningar på att få 

valuta för sina skattepengar. För att minska sjukskrivningstalen krävs både insatser för 

rehabilitering, anpassade lösningar utifrån person och situation. Låga sjukskrivningstal är viktigt 

för stadens attraktivitet som arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

  
1: Återkomma med en stadenövergripande handlingsplan med tydliga samt konkreta 
aktiviteter på både organisations- samt individnivå för en kraftig minskning av de höga 
sjuktalen inom stadens verksamheter  

 
Jahja Zeqiraj , ledamot kommunfullmäktige.  
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