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Sjukskrivningstal januari-mars 2017 Verksamhet: Måltidsverksamhet   2017-06-05 

 

Kommentarer varför de är höga sjukskrivningstal och vad som redan är gjort:  

Vi hade ju ingen bra start detta år med fyra heltidssjukskrivna samt några ytterligare som var sjukskrivna två till sex veckor samt all korttidsfrånvaro. Två av 

de långtidssjukskrivna var fysiska problem som delvis kan vara arbetsrelaterade problem varav en har genomgått operation och nu jobbar 75 % och 

beräknas vara tillbaka fullt ut i slutet av juni. Den andra har också opererat sig men också bytt verksamhet i februari till äldreomsorgen. En 

långtidssjukskriven har inte arbetsrelaterade problem och är fortfarande sjukskriven. De fjärde är osäkert om det är både arbetsrelaterat och/eller andra 

orsaker men är åter i jobb fullt ut på sin tjänst. Vi hade även en som skar sig och var borta ett par veckor samt två som ramlade på fritiden och blev borta tre 

till fyraveckor. Vi hade också en medarbetare som av andra medicinska orsaker var borta sex veckor under denna period.  

Orsaker till korttidsfrånvaro är svårt att svara på, magsjukor, förkylningar, migrän och en del andra orsaker har förekommit. Vi har tre medarbetare som har 

upprepande korttidsfrånvaro och med två av dessa har rehab samtal genomförts samt insatser för en av dem. För den tredje är samtal planerat innan 

semestern. Vi hade även en tredje medarbetare anställd via bidragsstöd av arbetsförmedlingen som hade mycket korttidsfrånvaror men slutade sin 

anställning i februari.  

I dagsläget har vi en medarbetare långtidssjukskriven och en som är borta i tre-fyra veckor på grund av en operation som inte är arbetsrelaterad. Vi upplever 

även att korttidsfrånvaron har minskat något sista månaden. Vi har två medarbetare som väntar på operation som inte är arbetsrelaterade varav den ena är 

en enklare operation och beräknas bara vara borta ett par dagar för denna.  

Insatser som gjorts är att vid varje medarbetarsamtal och APT tas arbetsmiljön upp. Handlingsplan utifrån skyddsrond, medarbetarenkät och 

hälsoundersökning är upprättad.  

Vi jobbar med mål och lönekriterier vid arbetsplatsträffar för känsla av delaktighet.  

Inrättade pooltjänst som jobbar under november-april i syfte att ha en stadigvarande person som går in i köken och jobbar där någon är frånvarande så det 

inte är ny personal som kommer som vikarie. Har inte fungerat så bra då denna har varit mycket frånvarande.  

Har omplacerat personer i hopp om att det ska fungera bättre med samarbete. Till hösten blir det några till som byter arbetsplats.  

Har tagit in företagshälsovården tidigt i ett ärende för förebyggande sjukvård.  
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Som chef har jag fördelat arbetsplatsträffarna på fler tillfällen än förut för att medarbetare ska känna sig trygga och törs framföra saker samt få träffana mer 

givande för alla och känna sig delaktiga och passa deras arbetstider vilket är i stort sett omöjligt få ihop på något bra sätt då flera har deltidstjänster. Även 

för att de inte ska behöva åka alltid. Har även försökt bli en mer synlig chef, besöker köken oftare nu när jag inte är uppbunden av vikarieanskaffningen 

dagligen. Försöker besöka eller har telefonkontakt minst en gång i veckan med varje ställe. Jag jobbar mycket med information till medarbetare samt 

delaktighet i förändringar och beslut.  

Under våren har vi haft två utbildningstillfällen för kökspersonal ”fiskskola” och ”skolmat” en grupp var även iväg till Skellefteå på studiebesök vid Skellefteå 

lasarettskök samt Anderstorps skolas kök. En medarbetare har var även med mig till Lycksele för utbildning i verktyget ”Skolmat Sverige” 

Samverkan till skola och förskola är något som vi har efterfrågat länge. Det blir lätt stora problem av små saker eftersom kommunikation saknas på ett 

flertal ställen mellan grupperna. Tar kraft och energi helt i onödan.  

Fysiska arbetsmiljön tittas över vid skyddsronder samt även kontinuerligt tar vi upp detta på APT och medarbetarsamtal. Hjälpmedel har köpts in och det 

fortsätter vi också med. I år blir det nya möbler till Nyby matsal, levereras i sommar, som underlättar för städning i matsalen. Vi har även fått bort all 

servering på tallrik och hantering av brickor, vilket var ett stor arbetsmiljöproblem för kökspersonalens handleder.  
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Handlingsplan 2017 Verksamhet: Måltidsverksamhet 

 

Vad ska göras? Hur ska det göras? Ansvarig? Tidsplan/Klart när? Uppföljd när/hur? 

Öka trivsel och kontinuitet i arbetet 
för medarbetare.  

Förändring av arbetstider, arbetsuppgifter 

och arbetsställe för medarbetare.  

Kostekonom Augusti -17  

Jobba aktivt för att få 
långtidsjukskriven medarbetare 
tillbaka i arbete 
 

Boka in träff med medarbetare, lämna 
erbjudande om andra arbetsuppgifter och 
arbetsställe. 

Kostekonom Augusti -17  

Nyttja stödfunktion för att få tillbaka 
medarbetare i arbete 

Kontakt med rehab-pykolog Kostekonom Maj- 17, juni -17   

Nyttja stödfunktion för 
förebyggande arbete  
 

Kontakta företagshälsovård för 
förebyggande arbete med medarbetare 

Kostekonom April -17   

Nyttja stödfunktion för 
förebyggande arbete när det gäller 
fysisk arbetsmiljö 
 

Kontakta företagshälsovård för 
rekommendation av skoinlägg 

Kostekonom Juni -17  

Ergonomiutbildning Kolla med företagshälsovården om de kan 
hålla i den utbildningen 
 

Kostekonom September -17  

Inspirationsutbildningar 
 
 
 
 

Fortsätta satsa på inspirationsutbildningar 
och studiebesök 
Två tillfällen till hösten är inplanerade ev. 
fler tillfällen kan planeras in.  

Kostekonom Augusti -17   

Information om datasystem  Utbildning till anställda och vikarier i 
produktionssystemet AIVO samt verktyget 
Skolmatsverige är inplanerat 
 

Kostekonom Juni -17  
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Social samvaro 
 
 

Fortsätta nyttja fritidspeng för gemensam 
samvaro utanför arbetstid 

Kostekonom 30 augusti -17  

Jobba för tidiga rehab processer Uppmana medarbetare att höra av sig 
tidigare med arbetsmiljöfrågor när det 
gäller den psykosociala arbetsmiljön.  
 

Kostekonom Augusti -17   

Se över organisationen för de som är 
ensamarbetande 

De som arbetar ensamma eller ensamma 
större delen av dagen i mottagningsköken, 
kan de ingå i t.ex. förskolans verksamhet? 
 

Kostekonom/Se
ktorchef 

2017/2018  

Samverkan med andra verksamheter Samverkansträffar på skolor och förskolor 
efterfrågas av kökspersonal 

Kostekonom 2017/2018  

 


