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Att rapportera lokala
nyheter, korrekt och
relevant, är vår högsta
prioritet. Vi har en
ansvarig utgivare och
följer de pressetiska
reglerna.

Mera
Kundklubben Mera
är alltid fylld med
mängder av utvalda
erbjudanden för dig som
är prenumerant. Om du
ofta tar del av erbjudanden är chanserna goda
att du sparar in hela
prenumerationsavgiften
på ett år.
Som prenumerant har
du även tillgång till
följande förmåner och
tjänster, exempelvis:
● Halva priset på Lokus
köp- och sälj.
● Halva priset på familjeannonser.
● Alla våra digitala
nyheter på sajten.
● Rabatter på konsertbiljetter, resor och andra
upplevelser.
www.vimmerbytidning.se/mera

Följ våra
nyheter på
vimmerbytidning.se
och i appen
dygnet
runt

Främst är det personal inom kommunernas omsorgsverksamhet, skola och förskola som deltagit i projektet, som fått ner antalet heltidssjukskrivna.
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Vimmerby kommun
i sjukskrivningsprojekt
VIMMERBY

Aktiv chef och tidiga insatser får ner
sjuktalen – det visar ett projekt där
Vimmerby är en av tre deltagande
kommuner. ”Det här har verkligen
gett resultat”, säger Peter Karlsson,
områdeschef på Försäkringskassan.
När arbetsgivare tidigt kommer in i sjukskrivningsprocessen och chefen har en tydligare roll i samverkan med
vården och Försäkringskassan så leder det till friskare
medarbetare och snabbare
återgång i arbete. Det visar
samarbetsprojektet 4 Ess där
kommunerna Vimmerby,
Ljungby och Torsås, Försäk-

ringskassan och lokala vårdgivare deltagit. Deltagarna
i projektet, varav ett 30-tal
från Vimmerby kommun, har
främst arbetat inom omsorg,
skola och förskola, med generellt hög sjukfrånvaro.
Under projekttiden minskade heltidssjukskrivningarna bland de medverkande
från 46 procent till 7 procent

och 45 procent av deltagarna
hade helt kommit tillbaka till
jobbet.
– Det vi gjort är dels att
genom rätt stöd förebygga
ohälsa hos de som visat signaler på att vara på väg in
sjukskrivning, dels ta vara på
den arbetsförmåga som finns
hos de som varit sjukskrivna,
så att man kan gå tillbaka till
arbetet på den nivå man befinner sig, kanske med alternativa och anpassade uppgifter. Cheferna har hållit i tidiga
avstämningsmöten och fått
utbildning att hålla de svåra samtalen med sina medarbetare och i att ta bättre rehabiliteringsansvar, säger Peter Karlsson, områdeschef för
Småland Sydost, Försäkringskassan.

Finns det inte risk att sjukskrivna känner sig pressade att komma tillbaka tidigare än man orkar?
–Arbetsgivaren är skyldig
att ta hand om ohälsa hos
sin personal oavsett om det
är projekt eller inte, här har
vi tryckt på den ansvarsdelen. När vi pratat med deltagarna har de sett det som en
fördel att cheferna tagit större ansvar och mer aktivt haft
en plan för att de ska komma
tillbaka i arbete. Kan man
jobba exempelvis halvtid, istället för att vara heltidssjukskriven, vinner medarbetaren
på det socialt och arbetsplatsen vinner på att den anställdes arbetsförmåga tas tillvara.
Vad händer nu?
– Projektet har visat på

goda resultat och tanken är
att arbetssättet ska fortsätta. Försäkringskassan har erbjudit en överenskommelse
om fortsatt samarbete i linje med projektet och det har
Vimmerby och de andra kommunerna nappat på. Jag har
nog aldrig varit med om att
så många olika aktörer, Försäkringskassan, tre kommuner, två regioner och Arbetsmiljöverket, varit så överens
om att det här ska vi fortsätta med.
Projektet har delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Rebecca Malmström
Forsgren
Rebecca.MalmstroemForsgren
@ostmedia.se

Ny kommunal chef på plats
VIMMERBY
Andreas Horste har tillträtt som samhällsbyggnadschef. Men någon ny
gatuchef är inte anställd
ännu.

– Vi har ett antal sökande och
Unika Resurs håller på att intervjua kandidater, säger Ola
Gustafsson (KD) ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet.

I somras blev det klart att
tidigare gatuchefen Andreas
Horste blir ny samhällsbyggnadschef efter Miklos Hatazhi som går i pension. Andreas Horste tillträdde sin nya
tjänst den 1 november.
– En spännande och rolig
utmaning för mig som tror
på kommunens framtid, säger Andreas Horste.
Miklos Hatazhis anställ-

ning upphör vid årsskiftet.
– Han jobbar kvar ett tag
för att avsluta några projekt,
sen har han en del semester
kvar, säger Ola Gustafsson.
När en ny gatuchef kan
vara på plats är ovisst.
– Vi ska kunna ha ett besked de närmaste veckorna.

Jimmy Karlsson
Jimmy.Karlsson@ostmedia.se

Andreas Horste har tillträtt som samhällsbyggnadschef, men
hans efterträdare som gatuchef är ännu inte utsedd.
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