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Ekonomienheten, personalenheten

Dnr 2006/411-02

Utökning med utredartjänst, personalenheten
Socialförvaltningen har över lång tid haft sjukfrånvaro överstigande
12 %. För närvarande finns en positiv trend och förvaltningen
förväntar att sjukfrånvaron understiger 11 % på årsbasis vid årets
slut. Utifrån arbetsskadeanmälningar kan vi konstatera att en stor
del av sjukfrånvaron beror på belastningsskador i rörelseapparaten.
Det är bl.a. tunga lyft, falltillbud samt ogynnsamma vridrörelser
som ligger till grund för en grupp sjukskrivningar.
Inom förvaltningen sker det för närvarande stora insatser för att
hjälpa långtisdssjukskrivna anställda tillbaka till arbete eller till
andra lösningar. TBAKS projektet är en del i detta arbete. Detta
arbete har redan givit resultat och vi förväntar oss ytterligare
förbättringar i sjukläget vid förvaltningen. För att denna positiva
utveckling ska hålla sig stabil över tiden måste förvaltningen också
arbeta med att minska inströmningen av nya långtidssjukskrivna.
Inom området ”belastningsskador i rörelseapparaten” finns en
mängd forskning genomförd. Denna forskning är ofta på hög
akademisk nivå och/eller ofta fallstudier inom olika yrkesområden.
Även andra forskningsinsatser har genomförts och presenterats i
form av uppsatser vid universitet och högskolor. Vissa försök till
sammanställning av den samlade information är genomförd av
bland annat Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet. Dessa
sammanställningar är ofta generellt hållna och inte alla gånger
applicerbara i vår verksamhet.
Uppdraget är att arbeta med denna fråga i ett antal steg och med
särskild hänsyn till forskning som utgår från vård- och
omsorgsverksamhet.
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Sammanställa befintlig forskning i belastningsergonomi för
att skapa en informationsbank, så kallad ”metastudie”.
Metastudien utgör förstudie för uppläggning av det fortsatta
projektet.
Med utgångspunkt i den teoretiska basen pröva och
utvärdera förebyggande aktiviteter i syfte att minska
långtidssjukfrånvaron och arbetsskadorna vid
socialförvaltningen.
Överföra kunskapen till övriga förvaltningar vid Luleå
kommun
Undersöka möjligheten till extern finansiering av ett utökat
uppdrag i samverkan med kommunförbundet i Norrbotten
eller andra parter för att möjliggöra ytterligare
omvärldsbevakning.
Samverk a med personalkontoret Luleå kommun och kommunhälsan.

Förslag till beslut
_____

bevilja medel för utökning av utredartjänst, personalenheten om
485 000 kronor. Finansiering föreslås tas ur medel för omstrukturering.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
i enlighet med förslaget
_____
Socialnämnden beslutar
bordlägga ärendet till socialnämnden 2007-02-09.
_____
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