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Förord av  
personalchefen  

 
2016 – det finns utmaningar 
 
”Livet är inte dagar som går – livet är dagar man minns” det är ett talesätt som jag brukar dela med 
mig av, en påminnelse om att ibland stanna upp och tänka efter vad jag gör. Alla har nog ganska full 
upp i sina liv, det ställs krav på oss från olika håll och vi är ganska duktiga på att själva ställa krav. I 
arbetslivet sker utvecklingen i samma omfattning som i övriga samhället, effektivitet, nytänkande, 
resurser, arbetsmetoder och digitalisering är frekvent förekommande. 
 
Som medarbetare på Piteå kommun gör du skillnad för piteborna, ett viktigt och ansvarsfull uppdrag. 
Där verksamheterna på olika sätt ständigt arbetar för att möte de krav som finns, de förväntningar som 
uttalas och allas egna ambitioner.  
 
De är många olika utmaningar som kommunen står inför, där kompetensförsörjningen är den som 
ständigt diskuteras och analyseras. Även sjukfrånvaron är en stor utmaning, under 2016 gjordes en 
kartläggning av sjukfrånvaron i Piteå kommun vilken resulterade i ett antal förslag till åtgärder. 
Exempel på åtgärder är att tydliggöra rehabiliteringsrutinerna, arbeta för att möjliggöra ett aktivt 
medarbetarskap och skapa goda förutsättningar för ledarskap.  
 
Att minska sjukfrånvaron är en av det viktigaste åtgärderna för att klara framtidens kompetens-
försörjning. Med en sjukfrånvaro på drygt sju (7) procent så är 300 medarbetare inte på arbetet vilket 
är ett lidande för den enskilde och ett kompetensbortfall i verksamheten. Vi måste gemensamt verka 
för hälsofrämjande arbetsplatser, där medarbetare och chefer får förutsättningar att bedriva en bra 
verksamhet, trivas och må bra.  
 
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning där 82 procent av medarbetarbetarna svarade, 
vilket visar på ett intresse från medarbetare att få uttrycka sina åsikter. Det är glädjande att 9 av 10 
medarbetare svarar att man är nöjd med Piteå kommun som arbetsgivare. Men det viktigaste arbetet 
börjar när man på arbetsplatsen har fått sitt resultat och börjar arbeta för att behålla det som är bra och 
utveckla det som är mindre bra. 
 
Förhoppningen är att personalbokslutet ska vara ett bra underlag för planering och utveckling av Piteå 
kommun som arbetsgivare. 
 
 
 
 
 

Ewa Degerman 
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Personalmål 
 
Personalbokslutet är en fördjupning av personaldelen i årsredovisningen och en uppföljning av Piteå 
kommuns övergripande personalmål; 
 

 
 
För att nå det personalövergripande målet finns en personalstrategi som stöd. Allt personalarbete ska 
utgå från denna, definitionen av strategin är ”Som medarbetare i Piteå kommun gör du skillnad för 
piteborna. För att ge dig förutsättningar att göra ett bra arbete ska kommunen vara en attraktiv 
arbetsgivare som arbetar med dina villkor, din utveckling och kulturen på arbetsplatsen”. 
Medarbetar- och ledarskapspolicyn med värdegrunden våga- låga- förmåga är utgångspunkten för vad 
Piteå kommun förväntar sig av medarbetare och chefer. Dessutom finns policy för arbetsmiljö för att 
säkerställa att arbetsmiljön är god för medarbetarna. Riktlinjerna beskriver mer specifikt hur arbetet 
ska gå till inom områdena:  
 

• Alkohol och andra droger 
• Arbetsmiljö 
• Friskvård 
• Förslagsverksamhet 
• Jämställdhet 
• Lön och lönebildning 
• Rehabilitering.  
• Rekrytering 
• Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 
• Rökfri arbetstid 

 
Läsanvisningar till personalbokslutet 
Personalbokslutet inleder med en personal- och hälsobild avseende 2016. Vidare sker uppföljning av 
medarbetar-, ledarskap- och arbetsmiljöpolicy, därefter sker redovisning av riktlinjer. Avslutningsvis 
finns personalbokslut för varje förvaltning. Statistiken för dessa är uttaget vid annat tillfälle än 
statistiken till årsredovisningen vilket gör att det finns en viss differens i statistiken mellan det 
övergripande bokslutet och förvaltningarnas bokslut.  
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Personalbild 
 
Antal månadsanställda medarbetare i Piteå kommun ökar. I jämförelse med föregående år 
ökar det med 120 personer och nu arbetar 3976 medarbetare på Piteå kommun. 
Utbildningsförvaltningen står för den största ökningen, även samhällsbyggnad har fått fler 
medarbetare.   
 
Antal månadsanställda medarbetare i Piteå kommun 2006-2016  
 

 
 
 
 
Kön- och åldersfördelning 
Fördelningen mellan kvinnor och män är 
80 % kvinnor och 20 % män, det är en 
liten ökning av män vilket innebär att 
Piteå kommun närmar sig rikssnittet för 
könsfördelning inom Sveriges 
kommuner. Jämnast könsfördelning finns 
inom kommunledningskontoret, 
strategiskt stöd och samhällsbyggnad.  
 
 
Medelåldern inom kommunen är 46,9 år, en föryngring med 0,5 år i jämförelse med 2015, tillsammans 
med förra årets minskning ligger kommunen lägre än på många år, något som visar att kommunen i 
generationsväxlingen lyckats rekrytera yngre medarbetare. Lägst medelålder har medarbetarna inom 
räddningstjänsten med 41,5 år, även det en minskning i förhållande till förra året (42,7 år).  
 
 
Medelålder per förvaltning  

Andel medarbetare per åldersgrupp 
 

 2016 Kv Män 2015 2014 

Fastighet o service 52,0 50,8 54,9 51,6 51,1 
KLK 49,7 48,8 51,3 50,7 49,3 
Kultur, park o fritid 49,6 48,6 51,4 48,9 48,3 
Räddningstjänsten 41,5 40,8 41,6 42,7 42,1 
Samhällsbyggnad 46,6 46,3 46,8 47,0 47,4 
Socialtjänsten 45,4 45,5 44,2 45,9 46,8 
Strategiskt stöd 49,8 47,7 52,5 50,3 52,0 
Utbildningsförvaltningen 47,3 47,2 47,5 48,0 48,5 
Totalt 46,9 46,7 47,6 47,4 47,9 
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Antal månadsanställda  2016 Kv Män 2015 2014 
Fastighet o service 311 223 88 319 325 
Kommunledningskontor 55 34 21 55 52 
Kultur, park o fritid 85 56 29 96 101 
Räddningstjänsten 45 6 39 42 43 
Samhällsbyggnad 295 166 129 233 221 
Socialtjänsten 1651 1470 181 1642 1537 
Strategiskt stöd 69 39 30 72 70 
Utbildningsförvaltningen 1469 1189 280 1395 1353 
Totalt 3976 3180 796 3854 3701 



6  | PERSONALBOKSLUT

6 
 

 
Pension 
Under året har 117 personer tagit ut 
ålderspension, 93 kvinnor och 25 män. 
Det är 13 fler än föregående år, en ökning 
med 12 %. Detta är det högsta antalet 
sedan mätningarna startade. Den 
genomsnittliga pensionsåldern bland 
kommunens medarbetare är 64,2 år, vilket 
är något lägre än 2015 (64,3år). Det är 
dock högre än riket där snittåldern enligt 
SCB är 64 år. Det är några fler i åldrarna 
61-62 som slutat under 2016 än 2015, 16 
personer i förhållande till 14 personer förra året. Det är i princip lika många som 2015 som valt att 
arbeta efter 66 år (20 stycken). Andelen kvinnor och män är lika stor i förhållande till könsfördelning 
inom kommunen. De flesta väljer att sluta när de är i 63-64 års ålder.  
 
Trygga anställningar 
Piteå kommun vill i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, därför är målet att 
antalet timanställningar ska minska till förmån för månadsanställningar. I förhållande till 
förra året minskar det och motsvarar nu 310 årsarbetare jämförelse med 321 under 2015. 
Minskningen sker i princip inom alla förvaltningar med undantag för samhällsbyggnads där 
timanställningarna ökat med nästan 50 %.  Minskningen av nyttjande av timanställda kan 
förklaras av tillskapande av personalpooler inom de stora förvaltningarna.  
 

Timmar utförda av timanställda 
 

 
 
Rätten att arbeta heltid är även den en viktig del i en 
trygg anställning, i kommunen arbetar 94 % av alla 
medarbetare heltid om man undantar faktorer 
arbetsgivaren inte kan påverka. Andelen heltid ökar i 
de flesta förvaltningar, undantaget är 
samhällsbyggnads flyktingverksamhet där andelen 
minskar betydligt på grund av de nattjänster som 
finns på HVB hem för ensamkommande 
flyktingbarn.   
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Hälsobild 
 
Sjukfrånvaro 
De senaste årens ökning av sjukfrånvaron har stannat av och under 2016 minskar den en aning i 
förhållande till 2015, från 7,5 % till 7,3 %. Det är fortfarande högt, det finns ett mål att frånvaron ska 
ligga på runt 6,0. Frånvaron minskar något för kvinnorna men ökar något för männen. Piteå kommun 
har något högre sjukfrånvaro än Luleå kommun (7,0 %) men lika hög som Umeå kommun. Även 
sjukfrånvaron i riket ligger på en mycket hög nivå och enligt försäkringskassans statistik handlar det 
framförallt om en ökning av den psykosociala ohälsan. Detta kan även påvisas inom Piteå kommun 
dels genom den kartläggning av sjukfrånvaron som är gjord och dels genom ökningen av 
arbetsskadeanmälningarna för psykisk påfrestning. Även personal-specialisterna upplever att de i 
högre grad arbetar med rehabilitering på grund av psykisk ohälsa.  
 
Av den totala sjukfrånvaron är 60,2 % långtidssjukskrivna, framförallt kvinnor i 30-49 års ålder. 
Kvinnor har generellt högre sjukfrånvaro än männen, dock sjunker den något för kvinnorna medan 
sjukfrånvaron för männen ökar en aning. Störst ökning av sjukfrånvaron sker bland kommunens 
yngsta medarbetare, en ökning med nästan 2 procentenheter de senaste två åren. Bland kommunens 
äldsta medarbetare sjunker sjukfrånvaron i förhållande till 2015, den är dock hög i jämförelse med 
2014.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 

Piteå 
2016 

Piteå 
2015 

Piteå 
2014 

Luleå 
2016 

Umeå 
2016 

Total sjukfrånvaro 7,3 7,5 6,1 7,0 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 60,2 59 56 41,3 66,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,2 8,6 7,0 7,9 8,4 
Sjukfrånvaro män 3,9 3,5 2,7 4,0 4,6 
Sjukfrånvaro <29 år 6,7 6,2 4,9 7,1 5,5 
Sjukfrånvaro 30-49 år 7,1 7,1 5,8 6,2 7,5 
Sjukfrånvaro >50 år 7,6 8,2 6,5 7,7 8,0 
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Den stora ökningen av sjukfrånvaron som skedde för de flesta förvaltningarna mellan 2014 och 2015 
har stabiliserats och i vissa fall minskat något, dock inte hela vägen till nivån för 2014.  

 
Total sjukfrånvaro i % 

per förvaltning 2016 Kv. Män 2015 2014 2013 

Fastighet o service 7,9 9,7 3,3 8,1 5,6 6,2 
KLK 2,9 2,1 4,1 5,2 3,3 3,5 
Kultur, park o fritid 3,6 4,6 2,1 3,6 4,0 2,2 
Räddningstjänsten 2,2 3,6 2,0 2,1 2,6 1,9 
Samhällsbyggnad 4,7 5,3 4,0 5,8 5,1 4,1 
Socialtjänsten 9,7 10,1 6,6 9,8 7,9 6,9 
Strategiskt stöd 3,5 4,8 1,7 2,4 2,0 3,7 
Utbildningsförvaltningen 6,0 6,6 3,1 6,2 5,3 4,5 
Totalt 7,3 8,2 3,9 7,5 6,1 5,4 

 
 
Om all sjukfrånvaro fördelas 
mellan kommunens medarbetare 
har varje medarbetare i genom-
snitt varit sjuk 25 dagar/år, det 
är två dagar mindre än 2015.  
 
 
 
 
Trots att sjukfrånvaron är något lägre än 2015 har kostnaden ökat, från 19 till 21 mkr. En av 
förklaringarna kan vara att kommunen numer betalar sjuklön för medarbetare med indragen 
sjukersättning. En annan förklaring kan vara att frånvaron mellan 2-14 dagar, under den tid 
då arbetsgivaren har betalnings-
ansvar, också har ökat. Detta kan 
även bekräftas genom att andelen 
av kommunens medarbetare utan 
sjukdag inte har minskat trots att 
den totala sjukfrånvaron minskat, 
det är fortfarande 34 % av 
medarbetarna, samma som 2015, 
som inte haft någon sjukdag under 
2016.  
 
 
 
Inte heller andelen medarbetare med 0-7 sjukdagar, det så kallade frisktalet, har förändrats i 
förhållande till 2015.   
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Det är och har varit stort fokus på den höga sjukfrånvaron. Under 2016 genomfördes en kartläggning i 
syfte att se möjliga orsaker till sjukfrånvaron. Kartläggningens slutsatser visar att ökningen av 
sjukfrånvaron framförallt orsakas av psykisk ohälsa. Den visade också att faktorer som påverkar 
sjukfrånvaron bland annat är vilket förtroende som fanns för chefen, vilken vi-känsla gruppen hade 
och hur tydliga mål man upplevde att man hade etc. Åtgärder har vidtagits utifrån kartläggningen, 
under 2016 har personalavdelningen arbetat med att förtydliga rehabiliteringsrutinerna, kvalitetssäkrat 
arbetet i journalsystemet Adato, tagit bort funktionen att sjukdom är självbeviljande i självservice, 
chefen ska nu bevilja sjukdom i personalsystemet. Samarbete med försäkringskassan har påbörjat med 
målet att skriva en överenskommelse om fördjupad samverkan under 2017. Fortsatt arbete med 
åtgärder utifrån kartläggningen så som arbete med aktivt medarbetarskap, chefers förutsättningar, 
friskvård för hälsofrämjande arbetsplatser, interna arbetsgivarvarumärket etc. fortsätter under 2017.   
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Medarbetarpolicy 
 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en av de största 
utmaningarna inom personalområdet. Därför 
behöver kommunen marknadsföras som en attraktiv 
arbetsgivare. Marknadsföring av Piteå kommun som 
arbetsgivare sker på olika sätt och ur olika 
perspektiv. Ur ett övergripande perspektiv deltar 
Piteå kommun tillsammans med kommunerna i 
Luleå, Boden, Kalix och Älvsbyn i nätverket 
”Luleregionen”. I detta sammanhang sker 
marknadsföringen utifrån ett länsperspektiv under 
parollen ”Vi rekryterar till Luleregionen”.  
Tillsammans med Luleregionen har kommunen 
deltagit på Uniaden, Umeå universitets arbets-
marknadsdag. Utöver vikten i att synas och skapa 
kontakter med studenter resulterade dagen i ett stort 
intresse för kommunens traineeprogram (trainee i 
norr), dessutom skapades kontakter för examensjobb. Vidare representerade personalavdelningen Piteå 
kommun som arbetsgivare vid Luleregionens hemvändarevent på Fotografiska museet i Stockholm. 
En dag som gav många kontakter med intresserade hemvändare, totalt lockade eventet drygt 500 
besökare.  
 
Utöver Luleregionen representeras kommunen som egen organisation. Ett exempel är Nolia karriär, en 
mässa som riktar sig till högstadie- och gymnasieungdomar från länet. Piteå kommuns monter 
attraherar stort antal besökare och många viktiga kontakter med ungdomar tas. Några har rekryterats 
till sommarjobb inom vård och omsorg. I syfte att hitta sommarvikarier har personalavdelningen även 
anordnat egna rekryteringsevent på Kaleido. För aktiviteter riktat mot specifika yrken samarbetar 
personalavdelningen med förvaltningarna. Exempel på detta är lunch för lärarstudenter, annons-
kampanj för personliga assistenter, deltagande på LTUs arbetsmarknadsdag för ekonomer etc.  
 
Piteå kommun tillsammans med Örnsköldsvik-, Umeå- och Skellefteå kommun genomförde för tredje 
gången ett traineeprogram i syfte att locka unga akademiker till yrken inom offentlig sektor. Till denna 
omgång rekryterades en trainee till strategiskt stöd bland annat med uppdraget att utreda samarbete 
kring kosten mellan fastighet- och service förvaltningen och socialtjänsten. Kommunen genom 
avdelningen för kompetensförsörjning erbjuder samtliga ungdomar mellan 16 och 18 år feriejobb. 
Personalavdelningen bjöd in dessa till en kort introduktion för att informera om Piteå kommun som 
arbetsgivare och att belysa deras betydelse för kommunen. ca 200 ungdomar deltog, en fördubbling i 
jämförelse med föregående år. För att locka ungdomarna att delta bjuder kommunen på filmvisning i 
samband med introduktionen.  
 
Personalavdelningen driver ett personalnätverk med representanter från näringslivet, där syftet, utöver 
samarbete och erfarenhetsutbyte, är att underlätta för medföljanderekryteringar. Nätverket samlas 4 
gånger per år och har olika teman för träffarna.  
 
För att motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar ska Piteå kommun vara en attraktiv arbets-
givare. Villkor, utveckling och kultur har identifierats som nyckelord för att vara en attraktiv arbets-
givare.  
 
Villkor 
Kommunens medarbetare ska vara säkra på att lagar och avtal följs. Piteå kommun har 
samverkansavtal med de flesta fackliga organisationer för att främja inflytande. Så långt det är möjligt 
ska kommunen erbjuda trygga anställningar, det vill säga erbjuda heltid och månadsanställningar 

 
Ur medarbetarpolicyn 
• VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till 

sina arbetskamrater, ta initiativ, vara öppen och 
tänka nytt, stå upp för sitt uppdrag och fatta 
beslut inom sitt ansvarsområde.  

• LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa 
engagemang, ta ansvar och medverka i 
utvecklingen av arbetet, aktivt ta del av vad 
andra gör och lära dig av det.  

• FÖRMÅGA – att använda sin kompetens i 
arbetet och dela med sig i arbetslaget, delta i 
utveckling av verksamhet och följa fastställda 
dokument, se att sin arbetsinsats är en del i 
helheten för Piteå kommun och att genom 
service och gott värdskap gör skillnad för 
medborgarna i Piteå. 
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istället för timanställningar. Utvecklingen inom området har varit positiv, både andelen heltider och 
månadsanställningar ökar. Räddningstjänsten, socialtjänsten och strategiskt stöd är de förvaltningar 
med högst andel heltidsanställningar medan samhällsbyggnadsförvaltningen har lägst andel. Detta 
förklaras dels av det fortsatta öppnandet av boenden för ensamkommande flyktingbarn, och dels på 
grund av de nattjänster som finns på HVB hem för ensamkommande flyktingbarn. För att främja 
balans i livet erbjuder arbetsgivaren semesterväxling, något som drygt 20 procent valt att göra. 
Fastighet- och serviceförvaltningen och strategiskt stöd är de förvaltningar där flest medarbetare, nära 
hälften. Inom räddningstjänsten har endast 10 procent valt att semesterväxla.  
 
Utveckling 
Flera undersökningar visar att möjlighet till utveckling är en starkt bidragande faktor för medarbetare 
att vilja arbeta kvar. I syfte att skapa interna karriärvägar samt säkra framtida chefsförsörjning har 
Luleå- och Piteå kommun tillsammans anordnat ett program för framtidens chefer. Programmet som 
har fokus på personlig utveckling och förståelse för chefens roll och vardag, har pågått under 6 
månader och bestått av 7 utbildningsdagar. Från Piteå har 7 personer deltagit, 1 man och 6 kvinnor, 
varav en av hittills rekryterats till en chefsbefattning.  
 
Central introduktion har genomförts, vilken syftar till att ge medarbetarna en helhetsbild av 
kommunens organisation och vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation, det är 
dessutom ett tillfälle att skapa förståelse för att kommunen är en arbetsgivare. Introduktionen är även 
ett tillfälle för arbetsgivaren att poängtera betydelsen av att de valt att arbeta inom kommunen.  
 
I en fas av stor generationsväxling är det viktigt att systematisera överföring av kompetens och norm-
givande kunskaper med utgångspunkt i kommunens styr- och ledningssystem, därför genomförs ett 
fördjupat introduktionsprogram. Målgruppen är förvaltningschefer, ekonomer, strateger, verksam-
hetsutvecklare, avdelningschefer samt informatörer/kommunikatörer. Under året deltog ca 20 personer 
från de olika förvaltningarna. Vidare har en utbildning för ”framgångsrika presentationer” genomförts 
i samarbete med företaget Framfot.  20 personer från olika förvaltningar deltog, samtliga var mycket 
nöjda med utbildningen.  
 
Kultur 
För att få en lägeskoll för kulturen på arbetsplatserna genomfördes under hösten en medarbetarenkät. 
Sammantaget visar medarbetarenkäten att 9 av 10 är nöjda med kommunen som arbetsgivare. Nöjd 
medarbetarindex förbättras något i förhållande till 2014, från 4,9 till 5,0 på en 6-gradig skala. 
Sammantaget tenderar kvinnorna vara mer nöjd i förhållande till männen. Fastighet- och service-
förvaltningen, socialtjänsten och utbildningsförvaltningen är de förvaltningar med högst medarbetar-
index (5.0). Framförallt anser medarbetarna att de har ett meningsfullt arbete som är till nytta för 
brukarna. De har stort engagemang och känner sig trygga i sin arbetsgrupp och de hjälper och stöttar 
varandra i arbetslagen. De tycker att de har god kompetens och de vet vad som förväntas av dem. 
Möjlighet att påverka sin lön är det område som får sämst resultat.  
 
Då kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för kommunen måste kommunen ta tillvara 
all kompetens. I syfte att ta reda på hur Piteå kommun kan arbeta för att ändra de normer som 
begränsar organisationen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt genomfördes projektet Norm-alla. 
Slutsatsen blev att det går att ändra men att det kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete på 
arbetsplatserna, drivet av närmaste chef. Det finns inga genvägar utan arbetet måste ske processinriktat 
under längre tid för att nå verklig verkan. Detta kräver en tydlig styrning både från politiker men också 
från organisationens tjänstemannaledning. 
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Ledarskapspolicy 
 
Cheferna är arbetsgivarens förlängda arm för att nå 
uppsatta mål. I kartläggningen av sjukfrånvaron kan 
konstateras att ledarskapet har en viktig roll för 
friska organisationer, särskilt ett närvarande 
ledarskap betonas som en av de viktigaste 
friskfaktorerna. Därför behöver arbetsgivaren 
tillhandahålla stöd till cheferna i deras arbete. Att 
vara uppdaterad och delta i det som erbjuds är den 
enskilda chefens ansvar. Även chefens chef har ett 
ansvar för att deras underställda tillgodogör sig det 
stöd som erbjuds. Piteå kommun har nästan 200 
chefer, dessa har under året blivit inbjudna till 3 
chefsfrukostar i syfte att inspireras i ämnet 
utveckling/innovation. Bland annat berättade 
socialchefen och personalchefen från Bodens 
kommun om deras arbete om hur man går från -25 
mkr till + 9 mkr. Även chefsforum har haft samma tema men varit mer inriktat på utbildning. Det har 
varit ett högt deltagande både på frukostarna och chefsforumen.  
 
Alla nya chefer genomgår ett introduktionsprogram vilket pågår i 6 månader och innefattar utbildning 
i bland annat kommunens styr- och ledningssystem, ledarskap, ekonomi, rehabilitering, systematisk 
arbetsmiljö etc. Behovsstyrda utbildningar genomförs löpande, som exempel kan nämnas utbildning i  
den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken genomfördes i samarbete med 
Jobbhälsan i norr AB där ca.300 chefer och skyddsombud deltog.  
 
Piteå kommun är en av samarbetsparterna till konferensen ”Nolia HR & Ledarskap” vilken 
genomfördes i Piteå. Syftet med detta är att skapa förutsättningar till utbildning och inspiration på nära 
håll samt främja nätverkande mellan aktörer inom det privata näringslivet och offentliga 
organisationer.  
 
 
 

Arbetsmiljöpolicy 
 
I december beslutade kommunfullmäktige om en 
arbetsmiljöpolicy. Att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljöfrågor är en av de viktigaste frågor när det 
gäller goda villkor för kommunens medarbetare. Från 
april 2016 gäller en ny författning; organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA). Den omfattar alla 
organisatoriska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. Särskilt utvalda faktorer som 
ohälsosam arbets-belastning, arbetstider samt kränkande 
särbehandling har lyfts upp som särskilt viktiga områden 
att jobba med. Den tillsammans med systematiskt 
arbetsmiljöarbete ger oss bättre förutsättningar att skapa 
en god arbetsmiljö och främja hälsa för medarbetarna vid 
Piteå kommun. 

Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador ökar med 15 %, från 132 till 152 stycken. De flesta anmälningarna är 

 
Ur ledarskapspolicyn 
• VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till 

sina medarbetare, bryta mönster och tänka 
nytt, stå upp för sitt uppdrag och fatta 
nödvändiga beslut.  

• LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa 
engagemang, driva utveckling och ta ansvar, 
visa nyfikenhet och intresse för omvärlden.  

• FÖRMÅGA – att ha kompetens och 
handlingskraft, leda och utveckla verksamhet 
och personal i enlighet med fastställda 
styrdokument, verka för kommunnytta och 
helhetssyn.  

 

 
Ur arbetsmiljöpolicyn 
• Den fysiska, organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön i Piteå kommun ska vara god 
och tillfredsställande för alla medarbetare 
och elever.  

• Allt arbetsmiljöarbete utgår från 
arbetsmiljölagen och från 
arbetsmiljöverkets författningssamlingar.  

• Arbetsmiljöansvaret är kopplat till rollen 
som arbetsgivare. Utgångspunkten är att 
de förtroendevalda i varje nämnd och 
styrelser med verksamhetsansvar 
ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen, 
kommunens interna arbetsmiljöpolicy 
samt rutiner följs.  
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gjorda av kvinnor vilket är naturligt då den största delen av kommunens medarbetare är kvinnor, men 
sett till andelen av kvinnorna (3,7 % )och av männen (3,2 %) som anmält arbetsskada är den i stort sett 
lika stor. Ökningen beror framförallt på anmälningar om psykosocial belastning. 

Av dessa har 48 av arbetsskadeanmälningarna lett till sjukfrånvaro, det är färre än föregående år då 55 
arbetsskadeanmälningar ledde till sjukfrånvaro. Tillbudsanmälningarna minskar något vilket dels kan 
tyda på att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, men även för att definitionen av vad ett tillbud 
är blivit tydligare. Anmälan om hot och våld ökar med 20 %, framförallt inom socialtjänsten.  Flera 
utbildningssatsningar har genomförts under året till chefer och skyddsombud. Bland annat via 
introduktions utbildning för nya chefer, kunskapsverkstad för chefer, grundutbildning samt 
påbyggnadsutbildning för skyddsombud.  

Anmälda arbetsskador 
per nämnd 

Fysisk belastning Psykosocial belastning 

Tillbud 
Anmälan om hot 

och våld Totalt Kv Män Totalt Kv Män 
Barn och utbildning 40 31 9 0 0 0 63 12 
Fastighet och service 27 22 5 2 2 0 6 0 
Kommunstyrelse 3 2 1 0 0 0 6 0 
Kultur och fritid 3 1 2 0 0 0 3 0 
Miljö och tillsyn 0 0 0 0 0 0 1 0 
Samhällsbyggnad 4 2 2 0 0 0 5 10 
Socialnämnden 68 61 7 5 5 0 32 254 
Totalt 145 119 26 7 7 0 116 276 

 

 

Personalpolitiska riktlinjer 
 
Alkohol och andra droger 
 
Alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från 
alkohol och andra droger. Gällande rutin innebär att 
chefer/arbetsledare, skyddsombud och andra nyckel-
personer ska få djupare kunskap i ämnet. Vid introduktion 
för nya chefer uppmärksammas riktlinjerna om alkohol och 
andra droger samt vilka krav de ställer på 
arbetsledaren/chefen. 
 
 
Friskvård 
 
Piteå kommun ska stödja och uppmuntra god hälsa hos 
medarbetarna, dock ligger ansvaret för den egna hälsan hos 
individen. Kommunen erbjuder samtliga anställda oavsett 
anställningsform ett friskvårdsbidrag om högst 800 kr. 
Vidare erbjuds en timmes friskvård på arbetstid i veckan om 
verksamheten tillåter, i motprestation mot att lägga minst en 
timme på fritiden till friskvård. Under året har nära 2000 
medarbetare använt sitt friskvårdsbidrag till en kostnad på 
ca 1,4 mkr. vilket är något mer än föregående år.  
 
För att uppmuntra medarbetare till daglig motion kan de 
fylla i sina aktiviteter på ett aktivitetskort och delta i en utlottning en gång i månaden.  

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Kommunens arbetsplatser ska ha ett 

gemensamt förhållnings- och arbetssätt 
angående alkohol och andra droger.  

• Alla arbetsplatser inom Piteå kommun 
ska vara fria från alkohol och andra 
droger under arbetstid.  

 

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Friskvård är en del av Piteå kommuns 

strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen. 
Med friskvård menas alla aktiva 
åtgärder som vidtas för att främja 
hälsan främst på individ- och gruppnivå 
med focus på levnadsvanor och livsstil.  

• Målet är en god hälsa och trivsel på 
arbetsplatsen. 
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Varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsombud vilken har till uppgift att sprida information 
och inspirera till olika friskvårdsaktiviteter. För att stärka dem i deras uppdrag har 
kommunen tillsammans med Jobbhälsan i norr anordnat föreläsning i ”Medarbetarskapets 
betydelse för hälsan på arbetsplatsen” vilken utgick från den nya föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö från arbetsmiljöverket.  
 
Varje år genomförs kommunjoggen. Ett event som stärker gemenskapen på arbetsplatserna 
utifrån allas förutsättningar samtidigt som hälsa är i fokus. Drygt 500 personer deltog i 
loppet.  
 
 
Förslagsverksamhet 
 
Innovation och verksamhetsutveckling är prioriterad som en 
långsiktig strategi för att främja Piteå Kommuns kompetens-
försörjning och möta förändringar i behov av service och 
tjänster. För att stimulera och främja utveckling finns potter 
och fonder med syfte att finansiera och sprida goda idéer. 
Förslagsverksamheten är en av dessa fonder. Under året har 
28 förslag lämnats in, av dessa har 13 bifallits och belönats 
med totalt 10 200 kr. Socialförvaltningen är den förvaltning 
med flest förslag, 16 stycken, därefter kommer fastighets- 
och serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen med 
3 förslag vardera. De senaste tre åren har antalet inlämnade 
förslag minskat. Några exempel på belönade förslag är: 

 
• Enkät som självskattningsverktyg på Studiecentrum 
• Locköppnare för skurmaskiner inom Städ 
• Användning av Elevspel på webben för att stimulera brukarna inom Gästgivarens 

dagverksamhet 
• Motorisk träning och personalvård genom en uppskottad snölabyrint utomhus för 

grovmotorisk träning för våra brukare och personalvård på Onyxens dagcenter 
• Tekniktavla som erbjuder barn utforska enkel teknik på egen hand i vardagen på 

Rönnens förskola 
 
Utöver förslagsverksamheten finns även en verksamhetsutvecklingspott. Under året har 6 av 8 
ansökningar ur verksamhetsutvecklingspotten beviljats, totalt har 251 000 kr betalats ut. Exempel på 
projekt är test av positioneringslarm inom ÄO, samverkan mellan språksluss och Öjebyns simhall, 
standardisering för Praktisk Professionell Planering (PPP) inom socialtjänsten.  

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Förslagsverksamheten är ett system för 

insamling, bedömning och ersättning för 
idéer och förslag som kommer från de 
anställda.  

• Förslagsverksamheten kan därigenom 
medverka till att utveckla kommunen 
genom att tillvarata den erfarenhet och 
det kunnande som finns hos de 
anställda. 
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Jämställdhet 
 
Jämställdhetsarbetet i Piteå kommun har två 
perspektiv, medarbetarfokus och medborgar-
fokus. Målet med arbetet för medarbetarna är 
kommunens övergripande personalmål och 
innebär att kommunen ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv och jämställd 
arbetsgivare. Målet med arbetet för 
medborgarna är ”Bemötande och service 
utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter” vilket är ett av kommunens 
övergripande mål.  
 
Fördelningen i ledningsgrupperna når inte 
målet med 50/50 utan har under 2016 bestått 
av 57 % kvinnor och 43 % män, detta är dock bättre än föregående år och ligger inom 
spannet 40/60, vilket är att betraktas som jämställt.  
 
I Piteå kommun mäts antal dagar med föräldrapenning som tas ut per person. Under 2016 
har både kvinnor och män tagit ut fler dagar per person jämfört med 2015. Kvinnorna har 
tagit ut fler dagar än tidigare år både totalt och per person. Mellan 2015 och 2016 har antalet 
dagar som män tar ut ökat, precis som antalet män som har tagit ut dagar, till skillnad från 
mellan 2014 och 2015 då det minskade. I jämförelse med riket1, Norrbotten och Piteå har 
kvinnorna tagit ut fler dagar per person. Gällande männen inom Piteå kommuns organisation 
tar de ut nästan lika mycket som männen i Riket och i Norrbotten och fler dagar än männen i 
Piteå som geografisk ort.  Det har förändrats i jämförelse med 2015 när männen i Piteå 
kommun tog ut minst antal dagar. 
 
Antal uttagna dagar med föräldrapenning 

 

 
 

                                                        
1 Siffrorna om uttagne föräldrapenning kommer från försäkringskassans hemsida och grundar sig på 

nettodagar, dvs. delar av dagar är sammanräknade till hela dagar. 
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Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Piteå Kommun är en jämställd arbetsplats där kvinnors 

och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas 
tillvara. Därmed är kommunen en attraktiv arbetsgivare 
med got arbetsklimat och hög kvalitet I verksamheten.  

• RÄTTVISA – alla människor är lika mycket värda och ska 
behandlas därefter. Jämställdhet är en fråga om 
mänskliga rättigheter.  

• ATTRAKTIVITET – en organisation som är öppen för 
varje individ, för dennes erfarenheter, kunskaper och 
skiftande behov är en attraktiv arbetsgivare. En 
organisation som också är öppen mot omvärlden har 
lättare att utvecklas. 
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Piteå kommun har som ambition att erbjuda trygga anställningar. Detta mäts bland annat 
genom andelen heltidsanställningar. För 2016 ökar andelen heltidsanställningar ytterligare 
jämfört med de senaste åren. Männen minskar något i förhållande till 2015 och även tidigare 
år. Andelen heltidsanställda i Piteå kommun är 85 procent för kvinnor och 88 procent för 
män. Nyckeltalet för heltid tar inte hänsyn till faktorer om arbetsgivaren inte kan påverka 
som t.ex. faktorer som sysselsättningsgrad för personliga assistenter, journattspersonal inom 
Stöd och omsorg samt personer med tidsbegränsad sjukersättning på deltid (inom de grupper 
som undantas från heltidsmåttet arbetar fler kvinnor). Om man bortser från dessa faktorer 
har 94 procent kvinnor och 95 procent män i kommunen heltidsanställningar. Det innebär att 
andelen heltidsanställningar är desamma som 2015 

 
Antal enkönade yrkesgrupper inom kommunen är 16 %, det är samma som för 2015 men 
sämre än både 2013 (15 %) och 2014 (13 %). Andelen yrkesgrupper med en jämställd 
könsfördelning (40/60) är resultaten likadant som 2015 men sämre i förhållande till de 
föregående fem åren. 
 
 
 

 
Nyckeltal för 
jämställdhet 

2016 
Kv 

2016 
Män 

2015 
Kv 

2015 
Män 

2014 
Kv 

2014 
Män 

2013 
Kv 

2013 
Män 

 
Andel som har heltid 
 

85 % 88 % 84 % 90 % 80 % 89 % 82 % 90 % 

 
Fördelning i ledningsgrupp 
 

43 % 57 % 30 % 70 % 25 % 75 % 38 % 62 % 

 
Uttagen föräldraledighet – 

antal dagar 
 

45 478 3513 39738 2693 34845 2910 29230 2500 

 
Uttagen föräldraledighet – 

antal personer 
 

510 95 462 83 458 92 440 94 

 
Uttagen föräldraledighet – 

dagar i genomsnitt 
 

89 37 86 32 76 322 66 27 

 
 
 

Nyckeltal för jämnare 
könsfördelning 2016 2015 2014 2013 

 
Andel enkönade arbetsgrupper 
 

16 % 16 % 12 % 15 % 

 
Andel grupper med fördelning 40/60 
 

11 % 11 % 13 % 16 % 

 
Totalt antal yrkesgrupper 
 

70 70 69 68 
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Lönepolitik 
 
Utrymmet för årets lönebildning blev 26 800 000 kr. 
Inom ramen för utrymmet beslutade samtliga fack och 
förvaltningar samt KS APU att prioritera: 
• Lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare. 

Förskolechefer och områdeschefer. 
• Avsättning för att kunna göra en satsning på 

vuxenutbildningen liknande lärarlönesatsningen 
eftersom de inte omfattas av lärarlönelyftet. 

En statlig satsning på lärare, Lärarlönelyftet, 
genomfördes under hösten. Piteå kommun satsade på 
särskilt skickliga lärare. Totalt fick 289 lärare i 
genomsnitt 2 500 kr i lönelyft. För tjänstemän och 
lärare betalades lön ut i april 2016. Avtalsrörelsen för 
kommunal blev en utdragen process då de centrala 
parterna inte kom överens, avtalet blev klart i slutet av april och datum för löneöversyn var satt till 1 
maj 2016. Kommunals avtal innebar en satsning på medarbetare med titel undersköterska. Kommunal 
drev frågan om att andra yrkesgrupper med utbildning motsvarande undersköterska inom 
Socialförvaltningen också skulle ingå i satsningen. Förhandlingar om detta genomfördes och 
kommunen vidhöll att det i enlighet med det centrala löneavtalet är medarbetare med titel 
undersköterska som omfattas av satsningen. Satsningen innebar att varje undersköterska genererade 
1020 kr varav 220 kr skulle gå till en grupp motsvarande 25 % av de särskilt skickliga 
undersköterskorna. Övriga medarbetare inom Kommunals avtalsområde genererade 520 kr. Avtalets 
satsning på undersköterskor gjorde löneöversynen särskilt svår att genomföra då olika grupper skulle 
skapas där olika utrymmen fanns att fördela. Det ställde stora krav på cheferna som skulle särskilja 
medarbetare ur samma yrkesgrupp för att ingå i den grupp av 25 % som skulle få en extra satsning. 
Även att avstämma utfallet av satsningen var mer komplex än vanligt då alla olika grupper med 
respektive satsningar skulle redovisas. Trots avtalets komplicerade konstruktion med satsningen på 
undersköterskor lyckades kommunen betala ut de nya lönerna i Kommunals avtalsområde i oktober 
2016. 
 
Medellönen för tillsvidareanställda kvinnor 
2016 är 92,1 % av männens och kvinnors 
medianlön är 94,1 % av männens vilket är en 
liten ökning jämfört med 2015. Medellönen har 
ökat mellan 2,5 % och 2,8 % för varje år med 
undantag från 2014-2015 då medellönen ökade 
med 2 %.  
 
Utveckling medellön 2006-2016 
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Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Lön är en del av verksamhetsstyrningen och 

ska ses som ett sätt att utveckla 
verksamheten.  

• Arbetsgivaren vill uppmuntra goda 
prestationer och vill att kommunens 
medarbetare ska känna att arbetsinsatsen är 
betydelsefull.  

• Lönen ska lönen vara individuell och 
differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat.   

 

Medellön 2016 2015 2014 2013 

Kvinnor 27 854 27 039 26528 25 862 
Män 30 286 29 846 29203 28 441 
     
Totalt 28 344 27 580 27 044 26 369 
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Rehabilitering  
 
Under året har personalavdelningen arbetat aktivt med 
rehabilitering. När arbetsgivaren fullföljt rehabiliterings-
kedjans tre steg har stora satsningar gjorts med att omplacera 
medarbetare som varit sjuk under en längre tid. Under 2016 
har 12 personer omplacerats till annat arbete, samtliga är 
kvinnor. Av dessa har 7 arbetat inom socialförvaltningen och 
5 har arbetat inom utbildningsförvaltningen. Där det inte 
fanns möjlighet till omplacering till annat arbete har 
överenskommelse om avslut skett, under året har 26 
överenskommelser genomförts 25 kvinnor och 1 man. Detta 
är betydligt fler än föregående år då det gjordes 5 överenskommelser.  
 
I förebyggande och rehabiliterande syfte anordnar personalavdelningen i egen regi olika livsstilskurser 
med fokus på personlig utveckling, dessa är Ett steg i livet, Steget vidare och Ett medvetet liv. Totalt 
har 69 personer deltagit, 66 kvinnor och 3 män. Dessutom har medarbetare haft möjlighet att ha 
enskilda samtal med utbildad beteendevetare och gestalt terapeut. Till stöd för chefernas arbete med 
rehabilitering finns journalsystemet Adato, där cheferna dokumenterar. Samtliga nya chefer genomgår 
ett avsnitt om rehabilitering inom ramen för introduktionen.  
 
Företagshälsovård 
Under 2016 har nyttjandet av företagshälsovård fortsatt att öka, totalt har Jobbhälsan AB levererat 
5 322 timmar. Av dessa är 4 983 uppdrag kopplade till bastjänster. Det är en ökning med 817 timmar, 
motsvarande 20 %, i förhållande till 2015 trots att sjukfrånvaron har minskat något. 
 
Knappt hälften av timmarna är relaterade till rehabiliteringsarbete och en tredjedel avser psykosocialt 
arbete. Vid en genomgång av vilka professioner hos företagshälsan som framförallt nyttjas kan vi 
utläsa att läkarna nyttjas i hög utsträckning vilket tyder på att många som är sjukskrivna går via 
företagshälsovården. Under hösten informerade Jobbhälsan AB svårigheter att kunna ta emot alla 
medarbetare som hade behov av stödsamtal. Vi gjorde en överenskommelse vilken innebar att från 1 
december ska alla som kontaktar Jobbhälsan AB för stödsamtal, intervjuas via telefon av företags-
sköterskan som bedömer behovet av stödsamtal och erbjuder i första hand stödsamtal i grupp.  
Fyra gånger per år träffas kundrådet, som består av kontaktpersoner från Jobbhälsan AB och 
medarbetare från personalavdelningen och en chefsrepresentant. Syftet är att utveckla företags-
hälsovårdens tjänster och Piteå kommuns beställarkompetens.  
 

  

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
• Rehabiliteringsarbetet ska bedrivas 

effektivt och strukturerat vilket innebär 
tidiga och samordnade insatser i 
samarbete med den anställde.  

• Målet med rehabiliteringsarbetet är att 
medarbetaren ska öka hälsan och 
återfå arbetsförmåga för att kunna 
återgå till arbete.  
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Rekrytering 
 
Under 2016 har rekryteringsarbetet varit fortsatt 
intensivt. Arbetet med kompetensbaserad 
rekrytering har utvecklats ytterligare och de två 
stora förvaltningarna har arbetat fram 
kompetensprofiler för de vanligast 
förekommande befattningarna. Allt för att 
säkerställa ett bra underlag för att rekrytering 
genomförs på ett icke diskriminerande sätt. 
Total har ca 940 uppdrag slutförts under året.  
 
Inom utbildningsförvaltningen har antalet 
uppdrag utökats, från 208 till 389. Möjligheten att begära förflyttning finns inte längre, utan samtliga 
lediga befattningar utannonseras. Det har inneburit att rekryteringsprocessen genomförs vid fler 
tillfällen än tidigare. Ett antal nya enheter har startat under året, liksom några nya verksamheter, som t 
ex förskola och skola vid migrationsverkets anläggning på Piteå havsbad för att möta behovet för 
nyanlända vilket ytterligare medfört ett ökat rekryteringsbehov. Inom delar av 
utbildningsförvaltningen har även medel tillförts som gjort det möjligt att öka personaltätheten. Även 
inom socialtjänsten har stora behov av personal inneburit aktivt rekryteringsarbete. Särskilt inför 
semesterperioderna, där andra rekryteringsmetoder använts. Exempel är intresseanmälningar i 
samband med olika rekryterings-mässor och andra arrangemang vilket har hjälpt till att klara 
bemanningsbehoven. Övriga förvaltningar har rekryterat i ungefär samma omfattning som 2015, med 
undantag från samhällsbyggnad som halverade uppdragen till 42 stycken. Det beror på att de under 
föregående år hade ett stort behov i samband med flyktingströmmen.  
 
En tydlig tendens är att Las-listorna blir kortare. Det går allt snabbare att övergå från 
visstidsanställning till tillsvidareanställning. Samtidigt har förvaltningarna med stora vikariatsbehov 
utvecklat bemanningsarbetet för att hantera behoven på ett bättre sätt med personalpooler och ge bättre 
villkor för personal som inte har fast anställning. 
 
Under året har antalet ansökningar per ledig befattning i snitt varit densamma som under 2015, 5,8 
ansökningar per ledig befattning. Däremot har antalet uppdrag som inte kunnat slutföras ökat. 
Tydligast är det på utbildningsförvaltningen där 22 rekryteringar inte kunnat slutföras. Orsaken är att 
de formella kraven (t ex legitimation) inte har uppfyllts, där har andra insatser behövts. De flesta 
rekryteringsuppdrag genomförs med personalavdelningens egna resurser, även på chefstjänster på alla 
nivåer. Endast vid en handfull uppdrag har externa resurser använts. All annonsering sker via 
sedvanliga webbkanaler. Annonsering i lokalpress sker med information om generell beskrivning om 
kommunens behov. I förekommande fall bekostar respektive verksamhet annonsering av specifik 
befattning. 
 
Rökfri arbetstid 
 
Inom Piteå kommun gäller rökfri arbetstid sedan 2012, det 
innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller på 
kortare pauser som är förlagda på betald arbetstid. När 
medarbetarenkäten genomfördes 2012 och 2014 uppgav ca 
280 personer att de rökte. 2016 uppger 260 stycken att de 
dagligen använder cigaretter, en minskning på 7 %. Detta 
tyder på att riktlinjen bidragit till att minska antalet rökare 
och målet att medarbetare ska förbättra hälsa.  
 
 

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Rekryteringsarbetets mål är att tillgodose 

verksamheternas behov av personal som har rätt 
kompetens och är motiverade för arbetsuppgiften.  

• Utgångspunkten är heltid och så lång anställning som 
möjligt.  

• Rekryteringsarbetet ska även stödja målen i de övriga 
personalpolitiska riktlinjerna.   

 

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
• Rökfri arbetstid skall förbättra hälsan 

bland kommunens medarbetare.  
• Alla arbetsplatser är rökfria under 

arbetstid.  
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Samverkan 
 
Piteå kommun och de fackliga 
organisationerna med undantag från 
Kommunal har ett samverkansavtal 
med tillhörande rutiner. Ett 
fungerande samverkansavtal skapar 
förutsättningar för inflytande och 
en hög grad av delaktighet på 
arbetsplatsnivå.  
 
 
 
Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

 
Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier, hot eller våld. Det är viktigt att 
medarbetarna vet var man kan söka stöd om det skulle 
inträffa. Enligt medarbetarenkäten 2016 anser de flesta 
av kommunens medarbetare att man behandlas lika med 
utgångspunkt från diskriminerings-grunderna (kön, ålder, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnicitet, 
funktionsförmåga och religion eller annan 
trosuppfattning). 
 
I frågan om man anser att arbetsgivaren tagit tydlig ställning mot alla former av kränkande 
särbehandling instämde 8 av 10, det är en försämring mot förra gången då 9 av instämde. Under det 
senaste året har 119 personer angett att de blivit utsatta för kränkande särbehandling av sin chef eller 
sina arbetskamrater, fler män än kvinnor upplever att de blivit kränkta. Av dessa är det över hälften 
som inte anser att de fått det stöd de behövt av arbetsgivaren. I jämförelse med medarbetarenkäten 
2014 är det något färre som blivit utsatta för kränkningar av brukare, men fortfarande upplever 11 % 
att de varit kränkta, av dessa upplever 6 av 10 att de fått det stöd de behöver särskilt bland medarbetare 
inom socialtjänsten. Det är även några (4 %) som upplevt kränkande särbehandling av sin chef eller 
arbetskamrater.   
 
Av de medarbetare som svarat på enkäten anger 6 personer, 4 män och 2 kvinnor, att de blivit sexuellt 
trakasserad av arbetskamrater eller chefer, detta är en minskning i förhållande till 2014 då 11 uppgav 
att de blivit trakasserade. Av dessa anser kvinnorna att man fått den hjälp och det stöd man behövt av 
sin arbetsgivare medan männen inte alls tycker att de fått hjälp. Betydligt fler, 65 personer och 
framförallt kvinnor, anser att de blivit sexuellt trakasserade av brukare, de flesta arbetar inom 
socialtjänsten. Hälften av dem tycker att de fått den hjälp de behöver. Färre anger att de har blivit 
utsatta för hot och våld i arbetet, 14 % i jämförelse med 16 % 2014. Det är nästan dubbelt så många 
kvinnor som män som upplever sig blivit utsatta. Även här är det framförallt medarbetare inom 
socialtjänsten som blivit utsatta. De flesta tycker att man får den hjälp och det stöd man behöver om 
man blivit utsatt. 

 

  

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
• Samverkan ger möjlighet till delaktighet och att aktivt utöva sitt 

medarbetarskap.  
• Samverkan är en förutsättning för att Piteå kommun ska vara en 

attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare.  
• Samverkan utvecklas mellan ledningen, medarbetaren och deras 

fackliga organisationer.  
 

 
Ur personalpolitiska riktlinjer 
 
• Ingen anställd skall utsättas för sexuella 

trakasserier eller kränkande särbehandling.  
• Alla anställda har kännedom om 

riktlinjernas innehåll och har tillgång till 
dem.  
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Sammanställning personalnyckeltal 
 

 
 

*Anställningar undantaget de faktorer arbetsgivaren inte kan påverka.  
 
 
 
 

  

Piteå kommun 2016 2015 2014 2013 

Tot. antal månadsanställda 3976 3854 3701 3618 

Andel kvinnor i % 80 81 81 80 

Andel män i % 20 19 19 20 

Antal tillsvidareanställda 3562 3479 3350 3352 

Antal visstidsanställda 427 396 355 266 

Antal årsarbetare mån. anställda 3838 3721 3537 3465 

Antal årsarbetare tsv-anställda 3443 3354 3220 3214 

Antal årsarbetare – timanställda 310 367 306 310 

Andel heltidsanställda i %  94* 94* 92* 92* 

Andel heltids anst. kvinnor i % 94* 94* 91* 92* 

Andel heltids anst. män i % 95* 95* 95* 95* 

Medelsysselsättningsgrad 96,2 95,9 95,3 95,4 

Medelålder, månadsanställda 46,9 47,4 47,9 48,2 

Medelålder kvinnor 46,7 47,2 47,8 48,0 

Medelålder män 47,6 48,2 48,6 48,8 

Ant. månads anst -29 år 402 331 228 187 

Ant. månads anst 30-39 år 644 614 611 616 

Ant. månads anst 40-49 år 1141 1116 1084 1072 

Ant. månads anst 50-59 år 1178 1171 1162 1142 

Ant. månads anst 60- år 525 622 616 601 

Total sjukfrånvaro i % 7,3 7,5 6,1 5,4 

Sjukdagar i genomsnitt/anställd 25 27 22 19 

Sjukdagar kvinnor 28 30 20 21 

Sjukdagar män 14 12 7 11 

Frisknärvaro i % 0 sjukdagar 34 34 38 37 

Frisktal i % 0-7 sjukdagar 65 65 68 68 

Medellön 28 344 27 580 27 044 26 369 

Medellön kvinnor 27 857 27 039 26 528 25 862 

Medellön män 30 286 29 846 29 203 28 441 

Medianlön 26 531 25 700 25 027 24 456 

Medianlön kvinnor 26 325 25 400 24 800 24 201 

Medianlön män 28 000 27 785 27 248 26 676 
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Personalbokslut  
fastighets- och serviceförvaltningen 
 
Personalbild 
 
Inom fastighets- och serviceförvaltning arbetar totalt 311 personer i december 2016. Det är en fortsatt 
minskning jämfört med 319 personer år 2015 och 325 år 2014. Avdelning fastigheter har minskat med 
fyra personer, avdelning måltidsservice har minskat med sju personer. Avdelning städ däremot har 
ökat med två personer. Generellt råder en traditionell könsfördelning inom förvaltningen. Kvinnor är i 
klar majoritet på avdelningarna måltidsservice och städ, flest män arbetar inom avdelning fastigheter.  
 
Trendlinje för antal anställda på totalen 

 
 
 
Antal anställda per avdelning 
 

 
 
 
Demografi 
Medelåldern i förvaltningen är 52,0 år att 
jämföra med kommunen där medelåldern är 
46,9 år. Kvinnornas medelålder är 50,8 år 
och männens 54,9 år. Detta återspeglas i att 
avdelning fastigheter har de äldsta 
medarbetarna.  
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Under året har 10 personer tagit ut ålderspension, 6 kvinnor och 4 män. De kvinnor som gått i pension 
har varit mellan 63 - 65 år och männen har varit mellan 65-67 år. Per december 2016 var 69 personer 
60 år eller äldre.  
 
 
Trygga anställningar 
Av de anställda på förvaltningen har 90,4% 
en heltidsanställning att jämföra med 
90.0% föregående år och 88 % år 2014. 
Deltidsarbete förekommer framförallt inom 
avdelning måltidsservice där 87,6% av 
medarbetarna har en heltidsanställning. 
Uppdragets beskaffenhet, främst på små 
enheter inom mindre förskolor och skolor 
gör att behovet av personal är kopplat till särskilda tidpunkter under dagen. Ett fortsatt arbete för fler 
heltidsanställningar är att se över ytterligare kombinationstjänster.  
 
Totalt utgörs 33 370 arbetade timmar av timanställningar. Detta motsvarar 16,8 heltidsarbetare och är 
en minskning mot föregående år (17,5 heltider). En förklaring till minskningen kan vara att avdelning 
städ erbjuder vikarier månadsanställning. Störst nyttjande av timanställda (12,6 helårsarbetare) 
återfinns inom avdelning måltidsservice. 
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män är 87,2 %. En möjlig förklaring kan vara att utbildningsnivå och 
marknadslöner är något högre inom de mer mansdominerade yrkena. 
 

 
 
 
 
 

 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat till 7,9 % i jämförelse med 8,1 % år 2015. Det ligger 
fortfarande högre än sjukfrånvaron för Piteå kommun (7,3 %). Av förvaltningens totala sjukfrånvaro är 
57,3% långtidssjukfrånvaro (58,0% 2015). Sjukfrånvaron är fortsatt markant högre för kvinnor 9,7 % 
jämfört med män 3,3 %. Kvinnorna i förvaltningen har en högre sjukfrånvaro än kvinnor totalt i 
kommunen medan männen har en något lägre sjukfrånvaro än männen totalt i kommunen. Den yngsta 
gruppen medarbetare upp till 29 år har en lägre sjukfrånvaro än generellt i kommunen. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 7,9 8,1 5,6 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
57,3 58,0 45,0 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,7 9,8 6,6 8,2 
Sjukfrånvaro män 3,3 3,7 3,1 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 3,5 4,2 2,8 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 7,9 8,7 6,8 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 8,0 7,9 5,1 7,6 
 
Den högsta sjukfrånvaron finns inom de kvinnodominerade avdelningarna måltidsservice och städ, 
bägge med 10.4 %. Detta innebär att sjukfrånvaron i avdelning måltidsservice minskat i jämförelse 
med föregående år då sjukfrånvaron låg på 11,0 %, sjukfrånvaron inom avdelning städ har däremot 

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 26 134 25 091 28 779 
Medianlön 25 005 24 238 26 638 
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ökat (8,3 % 2015). Medarbetare anses som friska om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så 
kallat frisktal. Frisktalet för fastighet och serviceförvaltningen är 57 %. Detta att jämföra med ett 
frisktal på 60 % 2015. 
     

 
 
 
Övrig uppföljning 
Fastighets- och serviceförvaltningen arbetar aktivt med att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av 
särskilda satsningar på friskvårdsaktiviteter, hälsoprojekt och tidiga rehabiliteringsinsatser. 
 
Antalet rekryterade tjänster minskar även detta år till 4 utannonserade tjänster (7 år 2016). I snitt är det 
16 sökande per utannonserad tjänst, att jämföra med 21 sökande per tjänst 2015. Till högre 
befattningar med krav på erfarenhet samt chefstjänster inom teknikområdet är det fortsatt stor 
konkurrens även om en viss lättnad kan anas. Förvaltningen arbetar för att säkra kompetensförsörjning 
genom att erbjuda praktikplatser och arbetsträningsplatser för personer på väg in i arbete eller på väg 
åter i arbete. Förvaltningen deltar även i mässor och evenemang riktade till studenter. 
Resultatet av medarbetarenkäten följer kommunens resultat i stort, förutom området hälsa där den 
upplevda hälsan bland förvaltningens medarbetare är signifikant bättre än kommunen i helhet. 
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Personalbokslut  
kommunledningskontoret 

 
Personalbild 
 
På kommunledningskontoret arbetar 55 personer, det vill säga lika många som under föregående år. 
Däremot har antalet anställda inom varje avdelning ökats med en person, strategisk planering med 2, 
framför allt genom organisatoriska justeringar. Inom kommunledningskontoret är kommunens 8 
förvaltningschefer organiserade. Antalet chefer har minskat med totalt 5, på grund av att det vid 
föregående år var överlappningar bland annat vid rekryteringar. Könsfördelningen är jämn inom de 
olika grupperna med undantag från administrativa avdelningen där andelen kvinnor är 87,5 %. Totalt 
är andelen kvinnor 61,8 % 
 

 
 
 

 
 
Demografi 
Under året har 3 personer tagit ut ålderspension, samtliga kvinnor. Av de som tog ut pension var en 
person 62 år och de andra två mellan 65-67 år. Under 2017 är 10 personer 60 år eller äldre. Dessa är 
fördelade bland grupperna. Av förvaltningschefer är 4 stycken 60 år eller äldre. Det innebär att det är 
viktigt med en god framförhållning för att kunna rekrytera chefer även framöver. 
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Förvaltningen har en relativ hög medelålder, 
särskilt bland män. Både bland 
förvaltningschefer och inom näringsliv är 
männens medelålder över 55 år. 
 
 
 
 
Trygga anställningar 
Andelen heltidsanställda är 96,3 %, en liten 
ökning jämfört med 2015. De medarbetare som 
är deltidsanställda har pension på deltid och 
båda är kvinnor. Antalet timmar utförda av 
timanställd personal har minskat med ca 13 % 
till 952 timmar, det vill säga knappt en 
halvtidstjänst. Det är främst inom näringsliv 
dessa timma utförs, t ex vid turistbyrån. 
 
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män är 88,4 %. Det är främst i den administrativa avdelningen andelen 
kvinnor med de lägre lönerna återfinns. Inom de andra grupperna går det inte se någon tydlig skillnad .i 
lön mellan män och kvinnor.  
 

 
 
 
 
 

 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat från 5,2 % till 2,9 % jämfört med 2016. Minskningen är framförallt bland 
kvinnor, sjukfrånvaron hos män har ökat något. De stora förändringarna avser några 
långtidssjukskrivningar som ger stort procentuellt utfall. I jämförelse med kommunen totalt är 
sjuktalen lägre. 
 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 2,9 5,2 3,3 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
25,7 80 34 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 2,1 8,0 4,9 8,2 
Sjukfrånvaro män 4,1 0,9 0,5 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 3,2 1,9 2,1 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 2,1 8,0 4,4 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 3,6 3,1 2,4 7,6 
 
 
 
Informationsenheten har under de senaste åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga grupper. Särskilda 
insatser har också genomförts vid enheten för att analysera organisationen och arbeta för att minska 

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 42 445 39 442 47 305 
Medianlön 35 620 32 545 42 957 
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riskerna för sjukskrivningar. Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett 
år, så kallat frisktal. Frisktalet för kommunledningskontoret var 79 % för 2016. Det är en klar 
förbättring från 2015 års 51 %.  
 

 
 
 
Övrig uppföljning 
Under året har 3 rekryteringar genomförts, varav en tillsättning har skett via omplacering. En översyn 
har inletts av kommunstyrelsens förvaltningar vilket kommer innebära att kommunledningskontoret 
bildar en gemensam förvaltning med strategiskt stöd. 
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Personalbokslut 
kultur, park och fritid 
 
Personalbild 
 
Inom förvaltningen arbetar totalt 86 personer i december 2016, vilket är en fortsatt minskning med 10 
personer jämfört med 2015. Största delen av minskningen står avdelning kultur för, då Studio 
Acusticum genom en verksamhetsövergång under våren 2016 övergick till det kommunala bolaget 
Piteå Science Park AB.  
 

 
 
 

 
 
Demografi 
Medelåldern i förvaltningen är 49,6 år att jämföra med 
kommunen totalt på 46,9 år. Förvaltningens medelålder är 
något högre än året innan. Den högsta medelåldern har 
männen; 51,5 år jämfört med 48,6 år för kvinnorna. 
Under året har 3 personer tagit ut ålderspension, 1 kvinna 
och 2 män. Samtliga var mellan 65-67 år. Per december 
2016 var 19 personer 60 år eller äldre. 
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Trygga anställningar 
Av samtliga anställda på förvaltningen har 91 % heltidsanställningar. Samtliga kvinnor har 
heltidsanställningar och männens deltider kan förklaras med deltidspensioner. Förvaltningens 
nyttjande av timanställningar har minskat under några år men visar nu en viss ökning till 11084 
timmar, vilket motsvarar 5 helårsanställda. Den största delen av timanställningar återfinns inom 
avdelning fritid. Det är kopplat till verksamhetens beskaffenhet där kortare projekt och anställningar är 
en del av uppdraget. 
 

 
 
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män är 97,5 %.  
 
 
 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger kvar på samma nivå som 2015, på 3,6 % (kommunen totalt 
7,3 %). Av den totala sjukfrånvaron utgör nästan 40 % långtidssjukskrivning, en minskning från 44 % 
2015. De kvinnliga medarbetarna i förvaltningen står för en högre sjukfrånvaro 4,6 % än männen 2,1 
%. Den högsta sjukfrånvaron återfinns på avdelning park 5,8 % och avdelning fritid 3,6 %. Den yngre 
samt den äldre gruppen medarbetare har minskat sjukfrånvaron medan åldersgruppen 30-49 år har en 
ökad sjukfrånvaro från 3,4 % till 5,1 % 2016. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 3,6 3,6 4,0 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
39,5 44 57,7 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,6 4,4 5,5 8,2 
Sjukfrånvaro män 2,1 2,5 1,8 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 1,9 3,2 2,2 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 5,1 3,4 4,5 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 2,8 3,9 3,8 7,6 
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Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för kultur, park och fritid var 81 % för 2016. Detta är en ökning från 78 % 2015 vilket 
innebär att fler har varit friska under året.   
 

  
 
 
 
Övrig uppföljning 
Under året har SM veckan arrangerats inom 15 olika idrotter och ett 60 tal olika kulturaktiviteter. 
2016 har 13 tjänster, varav 10 som säsongsanställda parkarbetare utannonserats. En minskning av 
antal sökande till tjänster har setts under flera år, så även detta, när varje utannonserad tjänst i snitt 
genererat 12,5 sökande (26 sökande per utannonsera tjänst 2015). 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att säkra kompetensen inom verksamheten, arbetar 
förvaltningen aktivt att genom kombinationsanställningar hitta möjligheter till helårsanställningar för 
säsongsanställda inom avdelning park. Ett arbete som under 2016 resulterat i en tillsvidareanställning. 
Medarbetarenkäten visar att mål och uppdrag är förvaltningens styrkor. Vidare får medetarskap, 
arbetsgemenskap och hälsa höga betyg. 
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Personalbokslut  
räddningstjänsten 
 
Personalbild 
 
Antalet anställda har under året ökat med en medarbetare till 43. Det beror på ett tillfälligt 
personalbyte med annan räddningstjänst. Samtliga är heltidsanställda. Antalet kvinnor är densamma, 
som 2015 men genom att männens antal ökat är andelen något lägre för 2016 nämligen 13,2%. 
 

 
 
 

  
 
Demografi 
Medelåldern har sjunkit från 42,1% till 41,5 år, vilket är den förvaltning med kommunens lägsta 
medelålder. Under året har 2 män tagit ut ålderspension, båda var mellan 61 – 62 år. Per december 
2016 var 3 personer 60 år eller äldre. Då det främst är bland ledningspersonal är det en stor utmaning 
att hitta relevant kompetens och förbereda detta i så god tid som möjligt. Detta arbete har redan 
påbörjats. Dessutom har personal i aktiv räddningstjänst möjlighet att avgå med pension redan från 
och med 58 år ålder vilket försvårar planeringen och när insatser ska genomföras för att klara 
kompetensen.  
 
Trygga anställningar 
Samtliga medarbetare har heltidsanställningar. Antalet timmar som utförs av timanställd personal har 
minskat ytterligare under året, från 1,1 årsarbetare till 0,8 årsarbetare, totalt 1574 timmar. Under året 
har behovet av korttidsvikariat varit mindre än tidigare år och under semesterperioden har man i hög 
grad erbjudit anställningar med månadslön.  
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Jämställdhet 
Räddningstjänsten är en av två förvaltningar där kvinnors lön överstiger männens. Det förklaras av att 
andelen kvinnor finns bland specialist-/ledningsfunktionerna är högre än bland männen. Inom 
yrkesgrupperna syns inte någon skillnad i lönerna mellan könen. 
 

 
 
 
 
 

 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå som föregående år, nu 2,2 %. Kvinnorna har ingen 
sjukfrånvaro alls och långtidssjukfrånvaro på enstaka medarbetare påverkar detta år sjuktalet för den 
äldsta åldersgruppen.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 2,2 2,1 2,6 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
44 56 24 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 0,0 1,3 1,0 8,2 
Sjukfrånvaro män 0,8 2,4 2,8 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 0,8 0,2 4,5 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 1,4 0,8 1,9 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 5,2 5,6 3,3 7,6 
 
 
Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för räddningstjänsten var 85 % för 2016.  
 

 
Övrig uppföljning 
Under året har 5 befattningar utannonserats. Till en anställning som brandingenjör fanns ingen 
sökande som uppfyllde de ställda kompetenskraven. Till en början löser man detta med omfördelning 
av arbetsuppgifter men det är inte en hållbar lösning. Till de fyra anställningarna som deltidsbrandmän 
lyckades räddningstjänsten rekrytera. Däremot kommer pensioneringar innebära att antalet befäl inom 
den verksamheten blir svår att fylla då intresset för dessa uppdrag är lågt. Det är en stor utmaning att 
inför kommande behov av ledningspersonal då det är stor konkurrens från andra kommuner och den 
privata sektorn om de som utbildas vid de högre brandutbildningarna.  
 
 

  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2014 2015 2016

Sjukfrånvaro per avdelning

Adm/ledning Förebyggande verksamhet Operativ verksamhet

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 29 557 30 145 29 466 
Medianlön 26 023 26 602 26 023 



PERSONALBOKSLUT |  33 33 
 

Personalbokslut 
samhällsbyggnad 
 
Personalbild 
 
Vid årets slut hade förvaltningen totalt 293 anställda, en ökning med 60 personer under året. Det är i 
stort sett uteslutande inom flyktingverksamheten som ökning har skett. Under året har ett par större 
organisatoriska förändringar genomförts. Under året delades avdelningen kompetensförsörjning i två 
avdelningar och flyktingsamordningen blev egen avdelning och administratörerna organiserades till 
enheten servicecenter. Förvaltningen har en relativ jämn könsfördelning. Andelen kvinnor är 57 %. Ett 
tydligt undantag är dock avdelningen teknik och gator som har endast 8 % kvinnor.  
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Demografi 
Medelåldern har sjunkit något till 46,6 år 
med i princip samma medelålder för kvinnor 
och män. Under året har 6 personer tagit ut 
ålderspension, 2 kvinnor och 4 män. De 
kvinnor som tog ut pension var mellan 66-
67 år och männen var mellan 63 – 65 år. Per 
december 2016 var 38 personer 60 år eller 
äldre. Inom vissa yrkesområden kommer det 
att finnas utmaningar att rekrytera personal med önskvärd kompetens.  
 
Trygga anställningar 
Av samtliga anställda inom förvaltningen 
har 88,3 % heltidsanställningar. En stor 
skillnad i jämförelse med föregående år då 
96 % hade en heltidstjänst. En av 
förklaringarna är tillkomsten av ett stort 
antal nattjänster inom flyktingverksamheten 
som påverkat detta. Dessa tjänster ligger 
samtliga på 81,2%. Andelen deltidsanställda 
är totalt 11,7%, där andelen 
deltidsanställningar bland män är 11,4% 
jämfört kvinnor 10,9%.   
 
Antalet timmar som utförs av timanställda har ökat ytterligare under året, till 43607 tim. Detta 
motsvarar 22 helårsarbetare, jämfört med 14,8 årsarbetare under 2015. Under början av året fortsatte 
öppnandet av boenden för ensamkommande flyktingbarn. För att kunna öppna boenden snabbt 
anställdes timanställd personal innan rekrytering kunde genomföras. Även under sommaren hade den 
verksamheten hög andel timanställd personal. I övriga verksamheter är andelen timanställd lågt. 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män 102,5 %. Samhällsbyggnad är en av två förvaltningar där kvinnors 
lön överstiger männens. Skälet är bland annat att kvinnor numer i hög grad återfinns på anställningar 
där det ställs krav på högskoleutbildning och är även väl representerade bland chefer. 

 
 
 
 

 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat, från 5,8 % till 4,6 % och ligger klart lägre än den totala 
sjukfrånvaron för Piteå kommun. Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än männen. Av den totala 
sjukfrånvaron är 55 % långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron är relativt jämn mellan åldersgrupperna. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 4,6 5,8 5,1 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
54,6 53,0 56,0 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,2 6,7 5,7 8,2 
Sjukfrånvaro män 3,9 4,9 4,6 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 3,2 4,2 1,5 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 5,1 5,9 5,9 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 4,6 4,7 4,7 7,6 

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 29 567 29 888 29 154 
Medianlön 27 890 28 730 27 290 
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Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för samhällsbyggnad var 76 % för 2016, en liten ökning. 
 

 
 
Övrig uppföljning 
Under året har totalt 83 anställningar utannonserats, flyktingverksamheten haft nära 60 olika 
anställningar, både tillsvidare och visstidsanställningar. I övrigt är det jämnt fördelat mellan 
avdelningarna. Under året har flyktingsituationen påverkat även kompetensförsörjning med växande 
behov inom till exempel SFI. 
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Personalbokslut 
socialtjänsten 
 
Personalbild 
 
Antal anställda inom Socialtjänsten har ökat under de senaste åren. Den största ökningen inträffade 
mellan åren 2012-2015. Under 2016 ser vi dock en stabilisering då ökningen endast utgjordes av 17 
medarbetare. Under 2016 genomfördes en organisatorisk förändring då bemanningsenheten 
tillsammans med de olika personalpoolerna lyftes ur befintlig verksamhet och placerades som en egen 
enhet, vilket förklarar minskningen av 46 personer inom äldreomsorgen. Avdelningen stöd och 
omsorg uppvisar en ökning på 16 personer. Vad gäller könsfördelningen inom Socialtjänsten kan man 
se en liten positiv utveckling vad gäller andelen män i förhållande till kvinnor. 2016 utgjordes 11 % av 
män, motsvarande siffra föregående år var 10 %.  
 
 

 

 
 
 
 
Kompetensförsörjning 
Medelåldern fortsätter att sjunka inom 
Socialtjänsten. 2016 är medelåldern 
45,4 år, i jämförelse med fjolårets 45,9 
år. Under året har 45 personer tagit ut 
ålderspension, 42 kvinnor och 3 män, 
de flesta kvinnor var mellan 63-64 år, 
männen var mellan 63 – 65 år. Per 
december 2016 var 257 personer 60 år 
eller äldre, vilket med stor sannolikhet 
kommer att påverka kommande års 
rekryteringsbehov. Inom socialtjänsten 
har stöd och omsorg den lägsta medelåldern, 43,9 år. Den högsta medelåldern återfinns inom den 
administrativa avdelningen där medelåldern är 49,4 år. Medelåldern fördelat på kön är förhållandevis 
lik inom socialtjänstens avdelningar med undantag av bemanningsenheten där kvinnors medelålder är 
49,3 år och männens medelålder är 38,5 år.  
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Trygga anställningar 
Inom Socialtjänsten är heltidsanställning en rättighet, enligt Hel/Del-modellen. I detta undantas dock 
personliga assistenter samt journattsanställd personal, vilka också har undantagits i denna statistik. 
Trots att heltidsanställning är en rättighet uppgår inte andel heltidsanställda till 100 %. En förklaring 
kan vara att månadsanställda vikarier, som inte omfattas av Hel/Del, finns med i de redovisade 
siffrorna. Antal heltidsanställda på totalen är relativt oförändrat i jämförelse med föregående år. 
Männens andel heltidsanställningar har ökat från 
96 % 2015 till 97,4 % för 2016.  
Under 2016 utfördes 446 960 timmar av 
timtidsanställda, vilket motsvarar 226 årsarbetare. 
Äldreomsorgen står för den största andelen av 
timtidsuttaget. Detta är en minskning med 30 613 
timmar från föregående år, vilket motsvarar 15,5 
årsarbetare. Dessa siffror väntas sjuka ytterligare 
de kommande åren då den 
förvaltningsövergripande bemanningspoolen 
utökar antalet anställda under 2017.  
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män är 99,9 %. 
Förvaltningens arbete för jämställda löner fungerar och 
skillnaden mellan kvinnor och mäns löner är marginell.  
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är relativt oförändrad i jämförelse med föregående år. 
Socialtjänsten har fortsatt högre sjukfrånvaro i jämförelse med Piteå kommuns totala sjuktal. Mellan 
åren 2010-2015 har sjukfrånvaron stadigt ökat. 2016 ser vi dock att sjukfrånvaron inte fortsätter att 
öka. 62,1 % den totala sjukfrånvaron i förvaltningen utgörs av långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) vilket 
är en ökning jämfört med föregående år.  
Noterbart är att kvinnornas sjukfrånvaro har minskat från 10,4 % till 10,1 % medan männens 
sjukfrånvaro har ökat från 5,3 % till 6,7 %. Detta följer den trend som Piteå kommun totalt uppvisar. 
Sjukfrånvaron för personer över 50 år har minskat. Även detta följer den trend som Piteå kommun 
uppvisar. Den största ökningen av sjukfrånvaron sker bland personer under 30 år, från 7,8 % 2015 till 
9 % 2016.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 
 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 9,7 9,8 7,9 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
62,1 60 55 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 10,1 10,4 8,3 8,2 
Sjukfrånvaro män 6,7 5,3 3,9 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 9,0 7,8 6,0 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 10,3 9,9 7,5 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 9,5 10,3 8,5 7,6 
 
 
Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för socialtjänsten var 59 % för 2016, med andra ord är det 59 % av socialförvaltningens 
medarbetare som inte varit sjuka mer än 7 dagar, detta är en minskning jämfört med föregående år då 
frisktalet var 60 %. Sjukfrånvaron på avdelningsnivå visar att bemanningsenheten tillsammans med 
personalpoolerna har minskat sin totala sjukfrånvaro från 19,7 % 2015 till 13,8 % 2016. Den 
administrativa avdelningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 0,7 % 2015 till 9,9 % 2016. Antalet 
anställda inom den administrativa avdelningen är förhållandevis få vilket leder till att den procentuella 

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 25 772 25 770 25 785 
Medianlön 25 356 25 382 25 053 

97,3% 97,7% 97,4%

Heltid % totalt Heltid % kvinnor Heltid % män

Andel heltidsanställda
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ökningen blir stor trots att sjukfrånvaron inte berör ett större antal personer. Övriga avdelningar inom 
Socialtjänsten har förhållandevis oförändrade siffror.  
 

 
 
Övrig uppföljning 
Gällande kompetensförsörjning finns fortsatt ett stort rekryteringsbehov av framförallt socionomer 
samt baspersonal inför sommaren. Vid rekrytering till övriga tjänster bedöms kandidattillströmningen 
vara förhållandevis god. Under våren och hösten 2016 påbörjades arbetet med rekrytering till 
socialtjänstens bemanningspool vilket förhoppningsvis kommer att visa effekt vad gäller minskat 
timtidsuttag. Den 1:a januari 2017 sker uppstarten av den nya bemanningspoolen.  
Som ett led i att effektivisera vikarietillsättningar samt förbättra samarbetet mellan äldreomsorgen och 
stöd och omsorg har, under hösten 2016, bemanningsenheterna slagits samman samt blivit en central 
funktion för Socialtjänsten. 
  
Under 2016 har stort fokus legat på att minska sjukfrånvaron. Bland annat har det riktats särskilda 
pengar för friskvårdssatsningar ute i verksamheterna. Det finns också en ökad medvetenhet om 
rehabilitering och friskvård ute i verksamheterna. Under året har 7 av Socialtjänstens medarbetare 
omplacerats till andra arbetsställen inom kommunen enligt de rehabiliteringsrutiner som Piteå 
kommun arbetar efter. Ett nytt äldrecenter ”Trädgården” har öppnat under 2016 och sysselsätter ett 60-
tal medarbetare i dagsläget. En ny funktion infördes på initiativ av Luleå Tekniska Universitet kallat 
AKA(adjungerad klinisk adjunkt) på 25 %. Funktionen är tänkt att säkerställa support till handledning 
samt examination av sjuksköterske-studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta kommer 
framgent kommer bli en allt större del och krav i framtidens sjuksköterskeutbildning.  
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Personalbokslut 
strategiskt stöd 
 
Personalbild 
 
Förvaltningen har under året minskat med tre anställda. Huvudsakliga minskningen ligger på 
personalavdelningen. I övrigt är det ett stabilt antal anställda inom avdelningarna. Könsfördelningen 
för förvaltningen totalt är jämställd, 56,5 % är kvinnor, dock råder ojämställdhet inom vissa 
avdelningar. T ex IT-avdelningen har bara 10 % av medarbetarna som är kvinnor och 
personalavdelningen har 82 % kvinnor. I personalavdelningens redovisning ingår även fackliga 
företrädare, 1 man och 3 kvinnor.  
 

 

 
 
Demografi 
Under året har 4 personer tagit ut ålderspension, samtliga kvinnor. Av dessa var 1 mellan 63-65, 2 var 
65 och 1 mer än 66 år. Per december 2016 var 15 personer 60 år eller äldre. Andelen medarbetare över 
60 år är jämnt fördelat mellan avdelningarna, även om ekonomiavdelningen har den lägsta 
medelåldern 45,6år, personalavdelningen (inklusive fackliga företrädare) den högsta med 52,4 år 
 
Trygga anställningar 
De flesta har heltidsanställningar. En har 
partiell sjukersättning och en medarbetare (på 
personalavdelningen) är återanställd på deltid 
efter pensionering. Totalt har endast 173 
timmar utförts av timanställde, det vill säga 
ca en månads heltidsanställning. 
 
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män är 93,91 
%. Skillnaden mellan mäns och kvinnors lön 
är större räknat på medellön än på medianen. 
Den tydligaste förklaringen är att män i högre 
grad är anställda i specialistfunktioner som värderats högre och att fler kvinnor finns i de 
administrativt inriktade arbetsuppgifter som har lägre löner. Inom yrkesgrupperna bedöms lönerna 
vara likvärdiga mellan män och kvinnor  
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Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med drygt 2 procentenheter till 3,5 % jämfört med 2015. I 
jämförelse med kommunen totalt är den betydligt lägre. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro än 
männen. Frånvaron är däremot väldigt jämn mellan åldersintervallen.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 3,5 5,8 5,1 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
38,8 53,0 56,0 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,8 6,7 5,7 8,2 
Sjukfrånvaro män 1,6 4,9 4,6 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 2,2 4,2 1,5 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 2,0 5,9 5,9 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 2,2 4,7 4,7 7,6 
 
 
Sjukfrånvaron per avdelning varierar mellan åren mellan avdelningarna, beroende på att enstaka 
långtidssjukrivning på en avdelning ger stort genomslag. Detta syns tydligt på minskningen under 
2016 för personalavdelningen och motsatsen, ökningen på ekonomiavdelningen. 
Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för förvaltningen var 59 % för 2016, en tydlig förbättring jämfört med 2015 med 43 %.  
 

 
 
Övrig uppföljning 
Ett viktigt uppdrag under 2016 har varit att förbereda för övergången av lönehanteringen till Älvsbyns 
kommun. Ingen av medarbetarna valde att acceptera erbjudande om anställning vid det nystartade 
lönecentret. En medarbetare valde att säga upp sig från sin anställning, övriga 8 berörda har erbjudits 
andra anställningar inom kommunen. En tjänst har annonserats under året. Den annonserades internt 
för att göra det möjligt för personal som berördes av förändringen av lönehanteringen att söka annan 
anställning. Under året har en översyn inletts av organisationen av kommunstyrelsens förvaltningar 
som kommer att innebära att strategiskt stöd kommer att bilda en gemensam förvaltning med 
kommunledningskontoret. 
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Personalbokslut 
utbildningsförvaltningen 
 
Personalbild 
 
Vid 2016 års slut finns totalt 1508 personer i utbildningsförvaltningen vilka har en månadsanställning. 
Det är 110 personer mer än föregående år. Ökningen är främst inom grundskolans norra område och 
beror till viss del på den nya mottagningsenheten för nyanlända vid migrationsverkets anläggning på 
Piteå havsbad. Den jämnaste könsfördelningen finns inom gymnasieskolan där 93 av totalt 218 
anställda är män. 
 

 
 
 

 
 
Demografi 
Medelåldern i Utbildningsförvaltningen är 47 år under 
2016, vilket är en sänkning med ett år från föregående år. 
Högst medelålder har man inom administrationen med 53 
år. Någon stor skillnad mellan könen går inte att se. Under 
året har 44 personer tagit ut ålderspension, 34 kvinnor och 
10 män, de flesta av kvinnorna var mellan 63-64 år, bland 
männen var flest i åldern 65. Per december 2016 var 200 
personer 60 år eller äldre, vilket ger fortsatta utmaningar för framtida kompetensförsörjning.  
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Trygga anställningar 
Av det totala antalet anställda i förvaltningen har 92 
% en heltidsanställning under år 2016. Det är en 
ökning med 1 % i jämförelse med föregående år. 
Kvinnorna står för den största ökningen och har en 
större andel heltider än männen. Antalet timanställda 
har minskat med 1 årsarbetare från 40 till 39 under 
året. En minskning som kan förklaras med att 
förvaltningen utökat antalet poolanställda vikarier 
med månadsanställningar, främst mot förskolan.  
 
 
Jämställdhet 
Kvinnors lön i förhållande till män inom 
Utbildningsförvaltningen är 93,91. Skillnaden kan inte 
förklaras och borde inte finnas.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen har under 2016 minskat till 6,0 procent, vilket är en 
minskning med 0,2 procent från föregående år. Samtidigt går det att se en konstant ökad sjukfrånvaro 
bland förvaltningens manliga anställda. I jämförelse ligger sjukfrånvaron i förvaltningen på en lägre 
nivå än genomsnittet för Piteå kommun men förvaltningen har en högre andel långtidssjukskrivna än 
kommunen. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 
Nyckeltal  
sjukfrånvaro i % 2016 2015 2014 Piteå 

2016 
Total sjukfrånvaro 6,0 6,2 5,3 7,3 
– varav tid med 

långtidssjukfrånvaro 
60,8 59,3 60,1 60,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 7,1 6,1 8,2 
Sjukfrånvaro män 3,1 2,2 1,8 3,9 
Sjukfrånvaro <29 år 3,7 3,6 3,8 6,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år 5,2 5,2 4,6 7,1 
Sjukfrånvaro >50 år 7,1 7,4 6,0 7,6 
 
Den största sjukfrånvaron inom förvaltningen finns bland vikariepoolens personal med 12 %. 
 

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 30 582 30 110 32 583 
Medianlön 29 174 28 819 32 331 

92,0% 92,9% 92,2%

Heltid % totalt Heltid % kvinnor Heltid % män

Andel heltidsanställda
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Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. 
Frisktalet för utbildningsförvaltningen var 69 % för 2016, samma som under 2015, men lägre än 2014 
då 72 % av medarbetarna hade varit sjuka högst 7 dagar.  
 
Övrig uppföljning 
Utbildningsförvaltningen har under 2016 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning. Totalt har 195 
annonseringar/rekryteringsärenden genomförts under året. Med 200 anställda över 60 år förväntas ett 
fortsatt växande arbete med kompetensförsörjning under kommande år. Förvaltningens 
poolverksamhet har utökats under året för att täcka ett ständigt växande personalbehov. En stor 
anledning till behovet av personal är vikarier för sjukfrånvaron i förvaltningen. Ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv är det viktigt att få ner sjukfrånvaron så att behovet av vikarier 
minskar. Frånvaro på grund av sjukskrivning har dock minskat bland utbildningsförvaltningens 
medarbetare under 2016 men ligger fortfarande på en hög nivå.  Många av långtidssjukskrivningarna 
har en koppling till en stressproblematik och innebär ett fortsatt arbete med rehabiliteringar. Under 
2016 har 5 rehabiliteringar resulterat i omplaceringar inom kommunen och 7 anställningar har gått till 
avslut. 
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