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Förord av  
personalchefen  

 
2017 – ännu ett händelserikt år 
I en tid när det är viktigt att titta framåt, arbeta med utveckling av verksamheten och oss själva kan backspegeln hjälpa 
oss hitta rätt färdriktning. Göt vi rätt saker och gör vi saker rätt? 
 
Under året har reviderade rehabiliteringsrutiner implementerats i verksamheterna, rutiner som tydliggör 
ansvarsfördelningen mellan chef, medarbetare och personalavdelningen. Medarbetare som av olika anledningar har 
varit sjukskrivna, ska så snart som möjligt ges förutsättningar att komma tillbaka till arbetet. Alla behövs på sin 
arbetsplats för att vi ska klara vårt uppdrag att göra skillnad för Piteborna. 
 
Under året har det skett stora förändringar inom flyktingpolitiken vilket medfört att Piteå kommun har stått inför den 
största neddragningen av en verksamhet och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Ett arbete som görs med respekt och 
förståelse för den enskildes situation. Omställningsavtalet som SKL och de fackliga organisationerna har tecknat gav 
medarbetarna möjlighet att få rådgivning och stöd i sin situation. 
 
Samtidigt som vi har sagt upp medarbetare, har många verksamheter rekryterat och ibland haft svårt att attrahera nya 
medarbetare med rätt kompetens. Som arbetsgivare är det svårt att vara i detta läge, då man helst vill kunna erbjuda alla 
som varslats om uppsägning ett nytt arbete. Men det låter sig inte alltid göras, då behoven och befintlig kompetens inte 
alltid matchar varandra. 
 
Piteå kommuns politiker har valt att satsa på anställda och vår gemensamma arbetsmiljö genom att avsätt 1 miljon 
kronor per år i tre år (2017-2019) för att arbeta med hälsofrämjande insatser. Avstampet för arbetet skedde under 
veckorna 49 och 50 när Morgan Alling genomförde åtta föreläsningar under temat – ”Din arbetsplats – en plats för 
arbetsglädje och utveckling”. Ca 3000 av våra 4000 anställda lyssnade på föreläsningarna och av feedbacken att döma 
så är alla väldigt nöjda och har bidragit till många bra samtal på arbetsplatserna. Ett arbete som ska fortsätta under 2018 
och 2019. 
 
Mycket mer har skett under året och det kan du ta del av i personalbokslutet, som förhoppningsvis även ska ge ett 
underlag för planeringen framåt. 
 
 
 

Ewa Degerman 



4 

 

Personalbokslutets struktur/läsanvisning 
Personalbokslutet är en uppföljning av Piteå kommuns personalmål; Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Till stöd för att nå målet finns 
personalstrategin, strategin belyser de områden som är viktiga för att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Vidare finns stöd i form av medarbetar- och ledarpolicy, arbetsmiljöpolicy och pensionspolicy samt riktlinjer för 
alkohol och droger, arbetsmiljö, friskvård, förslagsverksamhet, jämställdhet, lön och lönebildning, rehabilitering, 
rekrytering, pension, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och rökfri arbetstid.  
 
 

 
 
 

Läsanvisningar till personalbokslutet 

Bokslutet fokuserar på de tre delar som finns i Piteå kommuns övergripande personalmål; attraktiv arbetsgivare, 
jämställda- och hälsofrämjande arbetsplatser.  Delarna ska inte ses som isolerade från varandra, varje del stärker och går 
in i varandra men uppdelningen finns för att tydliggöra uppföljningen och underlätta för läsaren. Statistiken som finns 
som underlag i bokslutet påverkas av när rapporterna genereras, detta kan medföra viss differens i statistiken mellan de 
olika avsnitten. Personalbokslut för förvaltningarna med uppföljning på avdelningsnivå redovisas i slutet av rapporten.  
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Attraktiv arbetsgivare 
 
Piteå kommun ska vara attraktiv som arbetsgivare, det är en förutsättning om kommunen ska klara framtidens 
kompetensförsörjning. Tidningen Vision uppmärksammade att Piteå kommun tillsammans med Trosa kommun har de 
mest nöjda medarbetarna utifrån de HME frågor (Hållbart MedarbetarEngagemang) som ställdes i samband med 
medarbetarenkäten 2016.  
 
Vid halvårsskiftet 2017 överfördes medel för att arbeta med attraktiv arbetsgivare, dessa användes för aktiviteter 
kopplade till introduktion och kompetensöverföring samt kommunikation och marknadsföring planerings-
förutsättningarna för de olika aktiviteterna blev begränsade då medlen inte blev tillgängliga förrän vid halvårsskiftet.  
 
Att klara framtida kompetensförsörjning handlar om att attrahera medarbetare med rätt kompetens, rekrytera dessa 
genom en professionell och effektiv process. Lika viktigt är det att arbeta med att utveckla och motivera medarbetare att 
arbeta kvar samt att avsluta en anställning på ett professionellt sätt oavsett anledning till avslut.  
 
Attrahera nya medarbetare 

Det är viktigt att berätta om kommunen som arbetsgivare. Marknadsföringen sker på olika sätt och mot olika 
målgrupper. På ett övergripande plan deltar Piteå kommun tillsammans med kommunerna i Luleå, Boden, Kalix och 
Älvsbyn i nätverket ”Luleregionen”. Personalavdelningarna inom dessa kommuner samarbetar utifrån ett länsperspektiv 
under parollen ”Vi rekryterar till Luleregionen”. I detta sammanhang har kommunen under året deltagit på Umeå 
universitets arbetsmarknadsdag ”Uniaden” samt Karlstads universitets arbetsmarknadsmässa HotSpot. Dessa universitet 
har många studenter från Norrbotten. Framförallt deltagandet i Karlstad väckte stor uppmärksamhet bland studenter 
med anknytning till länet, och bidrog till kontakter både för jobb och sommarjobb. Luleregionen anordnar även 
hemvändarevent i Stockholm för utflyttade norrbottningar i syfte att skapa intresse för att bo och leva i Norrbotten. 
Piteå kommun som arbetsgivare fanns representerade på eventet. Hemvändareventet lockade ett hundratal och många 
var intresserad av kommunen.   
 
Utöver samarbetet med Luleregionen sker marknadsföring av kommunen även på andra sätt. Nolia karriär är ett 
exempel, en utbildnings- och rekryteringsmässa som vänder sig framförallt till gymnasieungdomar från länet. Monterns 
utformning och kommunens budskap om att vi behövde många sommarvikarier attraherade många besökare. Ett flertal 
kontakter skapades för sommarjobb inom vård och omsorg på mässan. Luleå tekniska universitet är en viktig plats att 
synas på med tanke på det geografiska läget. Därför deltog Piteå kommun på teknologernas arbetsmarknadsdag, LARV, 
samt ekonomernas arbetsmarknadsdag EKAR. Kommunen deltog även på arbetsförmedlingens rekryteringsmässor, UF 
mässan i Piteå (ung företagsamhet), rekryteringsdagen på Umeå universitet för lärarstudenter (UMPE). Piteå kommuns 
alla feriearbetare mellan 16-18 år bjöds in till ett så kallat ”ferieevent” i början av sommaren. Ett event där kommunen 
bjöd på bio samt informerade om Piteå kommun som arbetsgivare.  
 
Under 2017 rekryterades åtta ambassadörer vilka har i uppdrag företräda arbetsgivaren både internt och externt. En 
medarbetare som talar gott om arbetsgivaren ökar förtroendet för kommunen som arbetsgivare. Ambassadörerna får 
ingen ekonomisk ersättning, drivkraften handlar istället om att de brinner för sitt arbete och uppdraget. I syfte att 
förbereda dem för uppdraget har de fått utbildning i kommunkunskap, jämställdhet och mångfald. De har även varit 
delaktiga i utvecklingen av uppdraget som ambassadör.   
 
Piteå kommun tillsammans med Örnsköldsvik-, Umeå- och Skellefteå kommun har tidigare genomfört ett 
traineeprogram. På grund av bristande intresse för programmet har beslut tagits att lägga ner programmet till förmån för 
andra aktiviteter.   
 
Personalavdelningen driver ett personalnätverk med representanter från näringslivet, där syftet, utöver samarbete och 
erfarenhetsutbyte, är att underlätta för medföljanderekryteringar. Nätverket samlas fyra gånger per år och har olika 
teman för träffarna.  
 
Rekrytering av medarbetare 

För att klara framtidens kompetensbehov och främja utveckling på arbetsplatserna behöver Piteå kommun ta tillvara och 
bredda rekryteringsunderlaget. Som stöd i rekryteringsprocessen används kompetensbaserad rekryteringsmetod, en 
metod som stödjer arbetsgivaren att främja mångfalden i processen. De fackliga organisationerna finns representerade i 
rekryteringsprocessen i syfte att säkerställa att arbetsgivaren rekryterar enligt fastställd riktlinje, de skall dock inte vara 
fler än arbetsgivarens företrädare vid en rekrytering.  
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Av kommunens drygt 4000 medarbetare är 5,5 % utlandsfödda eller har två föräldrar som är utrikesfödda, något färre 
än de som bor i kommunen. Detta kan till viss del förklaras med att kommunen inte har så många med utländsk 
bakgrund som söker kommunens arbeten. Fastighet- och service är den förvaltning med högst andel, 8,8 % och 
räddningstjänsten har ingen anställd som är utrikesfödd eller har två utrikesfödda föräldrar.  
 
Rekryteringsläget förbättras något i förhållande till tidigare år. Dock skapar den goda arbetsmarknaden tillsammans 
med pensionsavgångar fortfarande stora rekryteringsbehov. Total har nära 700 rekryteringar genomförts, detta är en 
minskning med nästan 250 i förhållande till 2016. Av de som rekryterats är 80 % kvinnor och 20 % män. Bland de 
sökande är 75 % kvinnor och 25  % män, detta tyder på att kvinnorna i högre grad motsvarar de kompetenskrav som 
ställs för tjänsterna. Det minskade behovet av nyrekryteringar kan framförallt förklaras av att läget inom 
utbildningsförvaltningen stabiliserades och färre nya verksamheter startades upp sam att socialtjänsten genom 
bemanningen har bättre samordning. Även samhällsbyggnads rekryteringar minskade på grund av kraftiga 
nedskärningar inom flyktingverksamheten. De mindre förvaltningarna; kommunledningsförvaltningen, 
räddningstjänsten och fastighet och service, har haft fler uppdrag.  
 
Det finns rekryteringsuppdrag som inte kunnat slutföras, framförallt på grund av att sökande saknat de formella krav 
som ställts på befattningen. Det gäller särskilt lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen samt vissa 
språklärare. Socialtjänsten har, trots intensivt arbete, inte kunnat rekrytera för att helt fylla behoven under sommaren. 
Däremot har rekryteringar av tillsvidareanställda inom socialtjänsten minskat. En orsak är att bemanningsenheten 
samordnar behoven och att hanteringen av LAS-listor förbättrats.  
 
Jämfört med tidigare år har antalet sökande per befattning ökat något, från ca 5,8 under 2016 till 7,2 under 2017. 
Inom Piteå kommun sker de flesta rekryteringarna med stöd av personalavdelningens handläggare. Endast i några få fall 
har extern rekryteringskonsult anlitats och då i samband med chefsrekryteringar. All annonsering sker via sedvanliga 
web-kanaler. All samordnad annonsering i dagspress har upphört. I de fall någon verksamhet har önskemål om 
annonsering i tryckta media bekostas det av den verksamheten. 
 
Introducering av nya medarbetare 

En rekryteringsprocess kostar mycket, både i tid och pengar. Det tar tid innan en nyanställd medarbetare är fullt 
produktiv. Därför är en bra introduktion avgörande för ge nya medarbetare förutsättningar för att kunna göra sitt jobb, 
trivas och att känna sig som en i gänget. Introduktion sker på olika sätt, dels på arbetsplatsen och dels 
kommunövergripande. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för introduktion på arbetsplatsen och handlar om att få 
kännedom om arbetsplatsen, sina kollegor, rutiner och arbetssätt. Vissa använder sig av handledare och eller 
mentor/fadder. Den kommunövergripande introduktionen ger en helhetsbild av kommunens organisation och beskriver 
vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är dessutom ett tillfälle att skapa förståelse för vilka 
förväntningar som finns, både på dem som medarbetare samt vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren. I introduktionen 
deltar kommunalråd, kommunchef och personalchef. Under 2017 har introduktionen genomförts vid två tillfällen. Totalt 
har 47 personer deltagit, 32 kvinnor och 15 män. Då Grahns naturbruksskola är en ny verksamhet inom Piteå kommun 
genomförde personalchef tillsammans med kommunchefen en introduktion för anställda vid skolan. Även introduktion 
för nya chefer genomförs vilket beskrivs under chefers förutsättningar.   
 
I en fas av stor generationsväxling är det viktigt att systematisera överföring av kompetens och normgivande kunskaper 
med utgångspunkt i kommunens styr- och ledningssystem, därför genomförs ett fördjupat introduktionsprogram. 
Målgruppen är förvaltningschefer, ekonomer, strateger, verksamhetsutvecklare, avdelningschefer samt 
informatörer/kommunikatörer. Under året deltog ca 18 personer från de olika förvaltningarna.  
 
Utveckla och motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar 

I syfte att tydliggöra vad som förväntas av kommunens medarbetare finns en medarbetarpolicy.   

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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Lika viktigt är det att medarbetarna vet vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren och hur kommunen arbetar för att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Detta beskrivs i personalstrategin; kommunen ska arbeta med villkor, utveckling och kulturen 
på arbetsplatsen för att ge rätt förutsättningar till medarbetarna.  
 
Villkor 

Lagar och avtal 
Medarbetare ska vara trygga med att kommunen följer lagar och avtal. I syfte att främja medarbetarnas inflytande och 
delaktighet finns samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet beskriver hur man som medarbetare kan 
påverka sitt arbete, exempelvis genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.    
 
Lön 
Piteå kommun tillämpar individuell lönesättning, lönen är en del av verksamhetsstyrningen och ska utveckla 
verksamheten och uppmuntra goda prestationer. Lönen ska vara rättvis, jämställd och komma i tid. Löneöversynen för 
2017 blev försenad på grund av avtalsrörelsen för OFR AKV (Vision, Ledarna, Akademikerförbundet SSR och 
Teaterförbundet). Löner till tjänstemän och lärare betalades ut i juni 2017. Det totala utfallet för årets löneöversyn blev 
3,05 %. Efter kontakt med samtliga fack och förvaltningar beslutade KS APU att prioritera dessa yrkesgrupper: 
 
- Lärare, förskollärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, rektorer och förskolechefer. 
- Socialsekreterare. 
- Undersköterskor, boendehandledare, handledare och boendestödjare. 
- Personliga assistenter. 
- Personal inom städ och måltider. 

 
Även löneöversynen för Kommunal blev försenad. Nivån på Kommunals avtal fastställdes i april då industrins nivå var 
klart. En föraning om att industrin skulle göra en låglönesatsning föranledde att Piteå kommun avsatte pengar för detta. 
Låglönesatsningen inom industrin realiserades aldrig varför Piteå kommun istället använde pengarna till anställda inom 
städ och måltidsservice vilka hade en relativt låg lönenivå. Löner till anställda inom kommunals avtalsområde betalades 
i oktober 2017. 

 
Flextidsavtalet  
Avtalet omförhandlades och innebar en minskning av hur många plustimmar en medarbetare får ha, från 60 timmar till 
40 timmar. Arbetsgivaren vill inte uppmuntra att medarbetare samlar tid som de sedan kan ha svårt att ta ut.  
 
Semesterväxling 
I syfte att främja balans i livet erbjuder Piteå kommun möjlighet att semesterväxla. Av kommunens 4000 medarbetare 
har 922 personer (23 %) valt att semesterväxla varav 706 kvinnor och 216 män. Det är fler än förra året då 20 % valde 
att växla.  
 
Pension 
Som en del i att vara attraktiv som arbetsgivare och få fler medarbetare att arbeta längre har kommunfullmäktige 
fastslagit en pensionspolicy och riktlinjer för pensioner är beslutade. Under året upphandlades KPA som kommunens 
pensionsadministratör. Löneväxling för avsättning till pension erbjuds, ca 20 personer har valt att anta erbjudandet.  
 
Samverkan 
Piteå kommun behöver samverka för att klara framtida uppdrag, ett gemensamt lönecenter tillsammans med Älvsbyns 
kommun är ett exempel. Från den 1 januari 2017 skedde en verksamhetsövergång från Piteå till Älvsbyn. Ingen av Piteå 
kommuns lönekonsulter valde att följa med i övergången. Dessa kunde dock rekryteras till andra tjänster inom 
kommunens verksamheter. Därmed kunde kommunen undvika uppsägningar. Piteå kommuns lönekonsulter har utbildat 
och stöttat konsulterna i Älvsbyn vid övergången.   

 
Utveckling 

Innovation och verksamhetsutveckling är prioriterad som en långsiktig strategi. I syfte att stimulera innovation och 
utveckling av verksamheterna samt ta vara på medarbetarnas idéer finns förslagsverksamheten.  Under året har totalt 24 
förslag lämnats in, av dem har 5 bifallits och belönats med totalt 5400 kronor. Det fanns 14 förslag där beslut kommer 
att ske i februari 2018. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har lämnat in lika många förslag, 9 vardera. 
Övriga förvaltningar har tillsammans lämnat in 6 förslag.  De senaste tre åren har antalet inlämnade förslag minskat. 
Några exempel på belönade förslag är: 

 
- Bild-bingo 
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- Piteåkompassen 
- Mall för utskrivning av vigselbevis  
- Utkast för barn som lämnar förskolan och går till förskoleklass 
- Gemensamt kalas för alla barn 

 
Detta är sista året som förslagsverksamheten finns i sin nuvarande form, från och med januari 2018 kommer kriterier 
och ansökningsförfarande utvecklas. Utöver förslagsverksamheten finns även en verksamhetsutvecklingspott. Under 
året har 11 ansökningar inkommit varav 8 har beviljats, detta är fler än förra året då 6 stycken beviljads. Totalt har 
325 700 kr beviljats. Exempel på projekt är bemanningsmodell i hemtjänsten, regnbågshylla på Piteå stadsbibliotek, 
ökad digital kompetens inom vuxenutbildningen m fl.  
 
Inom ramen för idéslussprojektet har medarbetare med kvalitets-/utvecklingsroller i förvaltningarna inbjudits till två 
förvaltningsövergripande föreläsningar och erfarenhetsutbyten på temat innovation under 2017:  
 
- Framgångsfaktorer och ”fallgropar” i innovationsarbete 
- Hur skapar vi idé- och innovationsstödjande kultur? 

 
Dessutom, inom ramen för idéslussprojektet, påbörjades under året en pilot/test med en mötesyta för Piteå kommuns 
projektledare för utvecklingsprojekt. Vid första tillfället deltog 18 personer från fyra förvaltningar. Syftet är att skapa 
möjlighet att inspiration och byta erfarenheter kring projektledarskap och utvecklingsfrågor. Detta kommer fortsätta 
under 2018.  
 
Många av kommunens medarbetare genomför presentationer och framförande av olika slag. I syfte att inspirera, 
engagera och övertyga vid framförandet genomfördes utbildningen ”Framgångsrika presentationer” tillsammans med 
företaget Framfot. Samtliga deltagare vittnade om att de ökat sina färdigheter kring kommunikation och framförande av 
presentationer. Samtidigt som de fått verktyg för att lyckas ännu bättre med sina presentationer.  
 
Kultur 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 1 mkr per år för hälsofrämjande insatser under 2017-2019. Det är en tydlig 
viljeinriktning från politiken att detta är en prioriterad fråga. Aktuell forskning visar att hur vi har det på arbetsplatsen 
till stor del avgör hur vi mår. Detta möjliggör att kommunen kan genomföra insatser som främjar kulturen på 
arbetsplatsen. Satsningen har ett tydligt medarbetarperspektiv och skapar förutsättningar för att kommunen ses som en 
arbetsgivare. Vidare bidrar det till att vi når målet med att vara attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare. 
Satsningen inleddes i december med en inspirationsföreläsning med Morgan Alling. Temat för föreläsningen var ”Din 
arbetsplats – en plats med arbetsglädje och utveckling”. Föreläsningen genomfördes vid åtta olika tillfällen för att 
möjliggöra för kommunens samtliga medarbetare att delta. Drygt 3000 av kommunens medarbetare deltog, 82 % 
kvinnor och 18 % män. Föreläsningen fick stor uppmärksamhet och mycket positiv återkoppling, både internt och 
externt via sociala medier. Under 2018 fortsätter satsningen med bland annat ”Morgan Allings tankar om arbetsglädje” 
med frågor som ska diskuteras på arbetsplatsträffar, samt aktivitetskort för arbetslag.  
 
Piteå kommun har de senaste tio åren använt en medarbetarenkät i syfte att få en nulägesbild över läget i organisationen 
samt identifiera utvecklingsområden. Medarbetarenkäten förändrar ingenting, det är när man arbetar med resultatet 
förändring sker. Resultaten i enkäten har i princip varit samma över de år vi genomfört den, detta kan tolkas som att det 
inte sker någon märkbar förändring över tid. Det har även funnits kritik mot att det är svårt att tolka och använda 
resultatet. Med anledning av detta har KS APU beslutat att upphöra med medarbetarenkäten till förmån för mer 
verksamhetsnära uppföljning. Uppföljningen kommer att systematiseras genom inköp av en modul i kommunens 
befintliga styr- och ledningssystem Stratsys under 2018. Detta innebär att all uppföljning cheferna ansvarar för 
(verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö) samlas på ett och samma ställe.  Det finns dock fortfarande anledning 
att fortsättningsvis följa medarbetarnas upplevelse av kommunen som arbetsgivare och deras förutsättningar för 
medarbetarengagemang. Detta ska göras på övergripande nivå med hjälp av SKLs frågor om hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Dessa frågor skapar dessutom ett jämförelsematerial som grund för den strategiska 
styrningen i kommunen.  

Förutsättningar för chefer i Piteå kommun 
Cheferna är kommunens förlängda arm för att nå uppsatta mål, de är också en viktig del i att kommunen uppfattas som 
attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet är också en av de viktigaste faktorerna för hälsofrämjande arbetsplatser, vilket även 
Piteå kommuns egen kartläggning 2016 bekräftar. I syfte att tydliggöra kommunens förväntningar på chefer finns 
ledarskapspolicyn:  
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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.  
 
Det är viktigt att chefer får de förutsättningar de behöver för att klara sitt uppdrag och vara en bra 
arbetsgivarrepresentant. Förutsättningarna att utöva ett bra ledarskap påverkas av hur många underställda en chef 
ansvarar för. Det är viktigt att en chef upplevs närvarande och ser sina medarbetares prestationer. Med anledning av 
detta har KS APU beslutat om ett riktmärke för antal underställda. Det innebär att vid ny- eller omorganisation ska man 
ta hänsyn till riktmärket. 
 
- Chefer i första linjen max 30 medarbetare 
- Chefer som har verksamhet som pågår dygnet runt eller geografiskt spridda enheter max 25 medarbetare 
- Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer 
- Minimum 10 medarbetare per chef 

Personalavdelningen tillhandahåller stöd till cheferna i deras dagliga 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. Under året har två chefsforum genomförts med temat hur vi skapar friska arbetsplatser. Vid vårens 
chefsforum mötte cheferna Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, en av 
landets främsta forskare när det gäller risker och friskfaktorer i arbetslivet. Höstens chefsforum handlade om 
ledarskapets inverkan på medarbetarnas hälsa. Om stödjande strukturer, och hur man som chef kan bidra till att 
medarbetare känner arbetsglädje och motivation. Vid båda chefsforumen deltog ca 130 av 200 chefer. Utöver detta har 
tre frukostseminarium anordnats med syfte att inspirera och motivera cheferna i det aktuella ämnet. Vid frukostarna har 
ungefär 80 chefer deltagit.  
 
Kommunerna i fyrkanten bjöd in kommunernas respektive förvaltningschefer tillsammans med deras 
ledningsgrupper till en gemensam föreläsning om effektfullt ledarskap med Simon Elvnäs, doktorand från 
KTH. Han driver ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar faktiska beteendet hos chefer och har 
visat att ledarskap oftast sker oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent. Han menar 
att få vet vilken effekt deras ledarskap har. Ledarskap som verkligen utgår från medarbetarnas behov leder till 
motiverade medarbetare som presterar bättre. 
 
Socialtjänstens chefer, runt 30 chefer, deltog i en utbildning inom ramen för projektet idésluss; ”Ledarskap för 
innovation och verksamhetsutveckling”. Utbildningen genomfördes vid fem tillfällen med olika teman; vad 
innovation är och varför det är viktigt, medborgarperspektiv på innovation, idékultur och förändringsledning.   
 
Utöver detta anordnas utbildningar på efterfrågan. Bland annat genomfördes en kunskapsverkstad i 
systematiskt arbetsmiljöarbete där 10 chefer deltog.  
 
Avslut av anställning  

Piteå kommun ska vara en trygg arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. Ibland sker saker arbetsgivaren inte kan 
påverka. Ett exempel är det minskade flyktingmottagandet vilket påverkar flyktingverksamheten inom kommunen. 
Därför var kommunen tvungen att säga upp 20-25 personer. Arbetsgivaren har försökt så långt det är möjligt att hitta 
andra arbeten inom kommunen. I syfte att stärka de som blivit uppsagda genomfördes ett projekt i syfte att 
kompetensutveckla och matcha de uppsagda mot lediga jobb inom kommunens verksamheter. Även omställningsfonden 
finns som stöd.  
 
När en medarbetare avslutar sin anställning är det viktigt att detta sker på ett professionellt sätt oavsett anledning till 
avslut. Det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter och synpunkter en tidigare medarbetare har för att utveckla 
verksamheten. Ett avslutningssamtal ökar kunskapen om hur verksamheten kan bli bättre på att attrahera och behålla 
medarbetare, genom att visa intresse för medarbetarens synpunkter bidrar arbetsgivaren till att skapa en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare. Det är också ett tillfälle för chefen att få återkoppling på sitt ledarskap.  
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Jämställda arbetsplatser 
 
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. 
Det innebär att kommunen ska erbjuda trygga anställningar för båda könen vilket skapar förutsättningar för ett 
ekonomiskt oberoende och ökar möjligheterna till delaktighet på arbetsplatsen. Personalstrukturen är intressant att följa 
ur detta hänseende. 
 
Personalstruktur 

Inom Piteå kommun arbetar 4044 personer, det är 68 personer fler än förra året. Ökningen sker framförallt 
inom utbildningsförvaltningen. Samhällsbyggnad har minskat antal medarbetare med 31 personer, 
framförallt beroende på minskad flyktingverksamhet. Bland de anställda är 80 % kvinnor och 20 % män, en 
kvinnlig representation som är något högre än rikssnittet. Jämnast könsrepresentation finns inom 
samhällsbyggnad och den mest ojämna representationen finns inom socialtjänsten där endast 12 % är män.  
 
 
Månadsanställda 2017 Kv Män 2016 2015 

Fastighet o service 307 223 84 311 319 

Kommunledningsförvaltningen 121 75 46 124 127 

Kultur, park o fritid 89 58 31 85 96 

Räddningstjänsten 44 6 38 45 42 

Samhällsbyggnad 264 155 109 295 233 

Socialtjänsten 1667 1475 192 1651 1642 

Utbildningsförvaltningen 1554 1248 306 1469 1395 

Totalt 4044 3239 805 3976 3854 

 
 
Av de som är tillsvidareanställda är 80 % kvinnor och 20 % män, vilket är samma som den totala 
representationen mellan kvinnor och män.  Flest tillsvidareanställda, 95 %, arbetar inom fastighet och 
service och räddningstjänsten, minst andel tillsvidareanställda har samhällsbyggnads, 87 %.  
 
 

Antal månadsanställda medarbetare i Piteå kommun 2008-2017 

 

  
 

 

Trygga anställningar 

Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar ska 
minska till förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom området har 
varit positiv de senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen heltider och 
månadsanställningar ökar.  
 
I förhållande till förra året minskar nyttjandet av timanställningar från drygt 600 000 timmar till knappt 
550 000 timmar, det är en minskning 12 % och motsvarar nu 276 årsarbetare (310 årsarbetare 2016). Av de 
timanställda är 76 % kvinnor och 24 % män. Minskningen av timanställningar sker i princip inom samtliga 
förvaltningar, undantaget är kommunledningsförvaltningen vilket beror på införandet av kommunens nya 
styr- och ledningssystem. Minskningen beror bland annat på effektivare nyttjande av vikarier tack vare 
bemannings- och personalpoolerna samt det minskade flyktingmottagandet inom samhällsförvaltningen.  
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Andelen med heltidstjänst är 94 %, andelen är i princip lika hög mellan kvinnor och män. Det är samma nivå som 
föregående år. Då det finns de av kommunens anställda som inte vill ha en heltidstjänst kommer det förmodligen vara 
svårt att öka denna andel. Däremot ska arbetsgivaren genom projektet ”Heltidsresan” få fler med heltidstjänster att 
arbeta heltid, arbetsgivaren har tidigare varit väldigt generös med att bevilja tjänstledighet en del av tjänsten. 
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande för att möta framtidens 
rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen 
då en ökad inkomst bland annat ger högre pension.  

Timmar utförda av timanställda 

 

 
 
 
Personal- och chefsstruktur i verksamheterna 

Ett viktigt mått för jämställdhet är hur många enkönade arbetsplatser som finns inom kommunen. Under 2017 är det 
endast 10 % av alla arbetsplatser enkönade, detta är en förbättring i jämförelse med de fem senaste åren då andelen 
enkönade arbetsplatser legat mellan 12 % och 16 %.  Även andelen arbetsplatser med jämn fördelning mellan kvinnor 
och män (60/40) ökar, 13 % av kommunens verksamheter har en nu en jämn fördelning, att jämföra med 11 % 
föregående år.  
 
Inom kommunen arbetar 202 personer som chef, varav 73 % är kvinnor och 17 % män. I förhållande till 
andelen män och kvinnor totalt är det fler män som är chefer. Fördelningen i ledningsgrupperna når inte 
målet med 50/50 utan har under 2017 varit 67 % kvinnor och 33 % män. Detta innebär att det nu är fler 
kvinnor än män i ledningsgruppen och ligger inte inom spannet för vad som betraktas som jämställt 
(40/60). En anledning till det är att ledningsgruppen under 2017 har utökats med ekonomichef och 
personalchef vilka båda är kvinnor. 
 
Pension 

Av de 94 personer som tagit ut ålderspension 
under 2017 är 71 kvinnor och 23 män. Den 
genomsnittliga pensionsåldern bland 
kommunens medarbetare är 64,4 år, en liten 
ökning i förhållande till förra året (64,2). 
Pensionsåldern i Piteå kommun är något högre 
än riket där snittåldern enligt SCB är 64 år. 
Under året har endast 7 personer i åldrarna 61-
62 tagit ut ålderspension, att jämföra med 16 
personer förra året. Det är även färre som valt att 
arbeta efter 65 års ålder, 12 stycken jämfört med 
20 föregående år.  
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Generellt är medelåldern bland kommunens anställda relativt 
konstant, vilket kan tyda på att kommunen framförallt attraherar 
medarbetare i medelåldern. Under 2017 är medelåldern 46,8 år, 
yngst medarbetare finns inom räddningstjänsten (42,6 år)och äldst 
inom fastighet och service (51,6 år).  
 
 
 
 
Föräldraledighet 

I Piteå kommun mäts antal dagar med föräldrapenning som tas ut per person. Under 2017 har både kvinnor 
och män tagit ut fler dagar per person jämfört med 2016. Både kvinnor och män har tagit ut fler dagar än 
tidigare år både totalt och per person, men ökningen är större för kvinnor än för män. Mellan 2015 och 2017 
har antalet dagar som män tar ut ökat 
 

Uttagen föräldraledighet 
2017 2016 2015 2014 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Män Kvinnor Män 

Antal dagar 52711 3547 45 478 3513 39738 2693 34845 2910 

Antal personer 553 88 510 95 462 83 458 92 

Dagar i genomsnitt 95 40 89 37 86 32 76 32 

 
Lön 

Diskrimineringslagen i Sverige förbjuder könsdiskriminering vid lönesättning. I syfte att upptäcka om skillnader i lön 
har ett samband med kön genomförs en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män med lika och 
likvärdiga arbeten varje år. Årets kartläggning visar att lönegapet ökar mellan yrkesgrupper där erfarna utbildade 
medarbetare ersatts med unga oerfarna medarbetare och jämförbara yrkesgrupper. Detta medför även att medellönen för 
dessa grupper sänkts i jämförelse med 2016, för övriga har medellönen ökat något. Löneskillnader har även identifierats 
bland första linjens chefer inom typiskt kvinnodominerade verksamheter och första linjens chefer inom mansdominerad 
verksamhet. Andra grupper där löneskillnaden är osaklig är barnskötare, förskolepedagoger och socialsekreterare. 
Under 2017 gjordes en stor satsning på socialsekreterarna vilket resulterade att lönegapet minskade i förhållande till 
jämförbar yrkesgrupp (handläggare för miljö- livs- bygg), en fortsatt satsning kommer att göras 2018.  
 
Kvinnornas lön i förhållande till männens för 2017 är 92,7 %, det är en liten ökning i förhållande till 2016. Framförallt 
ökar det inom kommunledningsförvaltningen, vilket kan förklaras av att en stor grupp lönekonsulter med lön i det lägre 
segmentet inte längre finns kvar inom kommunledningsförvaltningens organisation, det kan även tyda på att fler 
kvinnor rekryterats till yrken med högre lönestruktur. 
 
De senaste två åren minskar skillnaden i medellön mellan kvinnor och män, skillnaden har genom åren legat runt 9,5 % 
men har nu gått ner till 7,2 %.  
 
 

Medellön 2017 2016 2015 

Kvinnor 28 668 27 854 27 039 
Män 30 922 30 286 29 846 

Totalt 29 117 28 344 27 580 
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Hälsofrämjande arbetsplats 
 
Piteå kommun ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Det är många delar som påverkar hälsan på arbetsplatserna; 
ledarskapet, stödjande strukturer i form av policys, riktlinjer och rutiner.  
 

Hälsobild 

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare visar en positiv utveckling och minskar efter år av ökning. I förhållande 
till 2016 minskar det med 1,2 % och ligger nu på 6,1 %, kommunen har snart nått målvärdet på 6,0 %. Det är en stor 
vinst för folkhälsan, dessvärre minskar inte kostnaderna i samma utsträckning. Sjukfrånvaron (exkl. vikarier) kostar 
under 2017 drygt 22 mkr 1 mkr mer än förra året. Det beror dels på att fler av kommunens medarbetare är sjuka och de 
är sjuka i 2-14 dagar, dagar då arbetsgivaren har den fulla kostnaden. Samt för att arbetsgivaren täcker upp om 
försäkringskassan inte beviljat sjukpenning. Detta visar sig även för statistiken  
 
Kvinnorna har fortfarande högre sjukfrånvaron än männen, däremot har den minskat väsentligt i förhållande till tidigare 
år. Männens frånvaro som alltid legat lågt började förra året att öka, en utveckling som fortsatt även under 2017 och är 
nu 4,0 %, den högsta nivån sedan 2007. Ett aktivt och medvetet rehabiliteringsarbete har medfört att färre är 
långtidssjukskrivna, kvinnor och män har i princip lika mycket långtidssjukfrånvaro. Kommunens medarbetare har 
betydligt färre dagar i genomsnitt de är borta, 20 dagar i jämförelse med förra året då genomsnittet var 25 dagar. 
Sjukfrånvaron minskar i alla åldersgrupper, mest minskar frånvaron för kommunens medarbetare mellan 18-49 år.  
 
Alla parametrar visar att Piteå kommun har lägre sjukfrånvaro i jämförelse med Luleå- och Umeå kommun, ett 
undantag är sjukfrånvaron >59 dagar, där Luleå ligger avsevärt mycket lägre och har så gjort i alla år, detta antas bero 
på att de räknar på ett annat sätt.  
 
 
Sjukfrånvaro, % Piteå 

2017 
Piteå 
2016 

Piteå 
2015 

Luleå 
2017 

Umeå 
2017 

Total sjukfrånvaro 6,1 7,3 7,5 6,5 6,9 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,9 60,2 59 36,5 66 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 8,2 8,6 7,2 7,8 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,1 4,6 

Sjukfrånvaro <29 år 5,3 6,7 6,2 6,4 5,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,6 7,1 7,1 6,0 6,8 

Sjukfrånvaro >50 år 6,7 7,6 8,2 6,9 7,5 

 
 
Sjukfrånvaron minskar väsentligt inom fastighet och service samt socialtjänsten, även sjukfrånvaron inom 
utbildningsförvaltningen minskar. Inom kommunens mindre förvaltningar ökar frånvaron något.   

 

 
Total sjukfrånvaro i % per 

förvaltning 
2017 Kv. Män 2016 2015 2014 

Fastighet o service 5,2 5,7 4,0 7,9 8,1 5,6 

Kommunledningsförvaltningen 4,4 5,8 2,4 3,2 3,7 2,6 

Kultur, park o fritid 3,6 4,5 2,3 3,6 3,6 4,0 

Räddningstjänsten 3,2 2,0 3,3 2,2 2,1 2,6 

Samhällsbyggnad 5,1 5,5 4,5 4,7 5,8 5,1 

Socialtjänsten 7,8 8,1 5,6 9,7 9,8 7,9 

Utbildningsförvaltningen 5,1 5,6 3,4 6,0 6,2 5,3 

Totalt 6,1 6,6 4,0 7,3 7,5 6,1 

 
 
Trots den minskade sjukfrånvaron ökar antalet 
medarbetare som varit sjuka under året, endast 32 % av 
medarbetarna hade inte någon sjukdag. Dock anses det 
normalt att vara sjuk upp till 7 dagar under ett år, det så 
kallade frisktalet. I Piteå kommun har 75 % av 
medarbetarna haft upp till 7 sjukfrånvarodagar (det så 
kallade frisktalet).  
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Rehabiliteringarbete 

Alla medarbetare är viktiga och behövs på arbetet. Därför är det viktigt att rehabiliteringsarbetet bedrivs effektivt och 
strukturerat i ett tidigt skede i syfte att återfå arbetsförmåga och kunna återgå till arbetet. Under våren infördes nya 
reviderade rehabiliteringsrutiner, detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan medarbetare, chef och 
personalavdelningen. Rutinerna underlättar för chefen och stöttar ett enhetligt arbetssätt, allt i syfte att möjliggöra 
återgång i arbete för medarbetaren. Samtliga chefer har fått utbildning i de nya rehabiliteringsrutinerna, alla nya chefer 
får löpande utbildning som en del av introduktionen för nya chefer. Det finns material tillgängligt på kommunens 
intranät både för chefer och medarbetare. Till stöd för chefernas dokumentation finns systemet Adato.   
 
Rehabiliteringsarbetet består av tre steg, så kallade rehabiliteringskedjan. Vid tillfällen där arbetsgivaren fullföljt 
rehabiliteringskedjans alla tre steg, har stora satsningar gjorts på att omplacera medarbetare med lång sjukfrånvaro. 
Under 2017 har 16 personer (15 kvinnor och 1 man) omplacerats till annat arbete, en ökning med 4 personer jämfört 
med föregående år. Av dessa har 14 arbetat inom socialförvaltningen och 2 har arbetat inom utbildningsförvaltningen. 
Där det inte fanns möjlighet till omplacering till annat arbete har överenskommelse om avslut skett, under året har 22 
överenskommelser genomförts, 16 kvinnor och 6 män. Det är något färre än föregående år då det gjordes 26 
överenskommelser, något som tyder på att arbetsgivaren i högre grad lyckas omplacera fler.  
 
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. Målet med kurserna är att förebygga 
sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Syftet är att individerna ska förstå och kunna sortera vad de kan påverka och 
vad de inte kan påverka och hur de tar ansvar för det. Totalt har 70 personer deltagit i de olika kurserna, 67 kvinnor och 
3 män. Utöver kurserna har medarbetare haft möjlighet att ha enskilda samtal med utbildad beteendevetare och 
gestaltterapeut. Som en metod att förebygga ohälsa på grund av stress deltog kommunen i forskningsprojektet 
”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper” tillsammans med SKL och Linnéuniversitetet. Målgruppen för 
samtalsgrupperna var chefer i riskzonen för sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Urvalet av deltagare till 
grupperna gjordes av en forskargrupp vid Linnéuniversitetet utifrån hur deltagarna angett hur de upplever stress, 
utmattning, depression, ångest och krav och resurser i arbetet. I projektet utbildades också en handledare som har 
handlett samtalsgruppen, 9 chefer, 7 kvinnor och 2 män deltog. Dessa har upplevt samtalsgruppen som mycket bra, de 
intygar att de i högre grad blivit medveten och uppmärksam på tecken, de har också fått strategier för att hantera 
stressrelaterad ohälsa. Linnéuniversitet utvärderar nu projektet, om metoden visar sig vara framgångsrik kommer Piteå 
kommun använda den även för andra målgrupper.  
 
Företagshälsovård 

Trots minskad sjukfrånvaro har nyttjandet av företagshälsovården varit hög under året. Även läkarna har nyttjats i stor 
utsträckning. Under året har upphandling av företagshälsovård genomförts, ett omfattande arbete som resulterade i att 
Piteå kommun från och med november 2017 har en ny leverantör, Previa AB. Det nya avtalet innebär att arbetsgivaren i 
högre grad beslutar vilka insatser som ska erbjudas. Upphandlingen var uppdelad i tre delar, företagshälsa, 
arbetslagsutveckling och hälsofrämjande insatser. Uppdelningen medför ett annat arbetssätt för verksamheterna, 
dessutom säkerställer Piteå kommun att köp av tjänster som arbetslagsutveckling och hälsofrämjande insatser sker 
enligt LOU.  
 
Arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är kommunens viktigaste instrument för att förhindra att kommunens medarbetare 
blir sjuka av arbetet. I Piteå kommun finns en arbetsmiljöpolicy till stöd för detta, den beskriver hur arbetsmiljöarbete i 
kommunen ska utföras och vem som har ansvaret. Policyn utgår från arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se 
till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta 
handlingsplan för en bättre arbetsmiljö.   
 
Det har varit stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktiviteter, som utbildning för chefer och 
skyddsombud, med tydlig inriktning mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har resulterat i att det 
förebyggande arbetet stärkts. Fler riskbedömningar har genomförts, fler åtgärds- och handlingsplaner har skrivits och 
följts upp. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har uppmärksammats och diskuterats i samtal med 
medarbetarna. Medvetenheten om vikten av god arbetsmiljö har ökat de sista åren och arbetsmiljöfrågor genomsyrar 
hela samverkansorganisationen. Arbetet med kränkande särbehandling och hot och våld är ständigt pågående och uppe i 
dialog vid arbetsplatsträffar, planeringsträffar/möten. Arbetsgivaren skapar förutsättning för en god arbetsmiljö och 
främjar hälsa. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en av de viktigaste frågor när det gäller goda villkor.  
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Sexuella trakasserier och kränkningar 

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Det är viktigt att 
medarbetare vet var de kan söka stöd om det skulle inträffa. Under 2017 aktualiserades ämnet genom den pågående 
#mee too kampanjen, med anledning av detta har cheferna fått i uppdrag att gå igenom kommunens riktlinjer och rutiner 
med medarbetarna.  
 
Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador har minskat från 152 stycken till 101, det är mindre än på många år. Dock har anmälning 
om psykisk belastning ökat från 8 förra året till 12 i år, samtliga anmälningar är gjorda av kvinnor inom socialtjänsten. 
Detta kan förklaras av att kunskap och medvetenhet kring frågorna ger effekt i att anmälningarna om psykisk belastning 
som arbetssjukdom ökar. Av samtliga arbetsskador har 87 % anmälts av kvinnor och 13 % av män. Av dessa har 22 % 
medfört sjukfrånvaro, det är mindre än förra året då drygt 30 % ledde till sjukfrånvaro. Även tillbudsanmälningarna 
minskar något framförallt beroende på att definitionen av vad ett tillbud är blivit tydligare. De flesta 
tillbudsanmälningarna kommer från utbildningsförvaltningen. Anmälan om hot och våld ligger på samma nivå som 
föregående år totalt 290 st.  
 

Arbetsskador per nämnd 
Fysisk belastning Psykosocial belastning 

Tillbud Hot och våld 
Total Kv Män Total Kv Män 

Barn och utbildning 16 15 1 0 0 0 82 17 

Fastighet och service 28 23 5 0 0 0 5 4 

Kommunstyrelsen 4 2 2 0 0 0 0 1 

Kultur och fritid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miljö och tillsyn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 6 2 4 0 0 0 5 23 

Socialnämnden 35 34 1 12 12 0 26 245 

Totalt 89 76 13 12 12 0 118 290 

 

Friskvård 

Ytterst ansvarar individen för sin egen hälsa men arbetsgivaren kan stödja och uppmuntra. Därför erbjuder Piteå 
kommun friskvårdsbidrag om högst 800 kr till samtliga medarbetare.  Under 2017 betalades 1,4 mkr ut för 
friskvårdsbidrag fördelat på ca 2000 medarbetare. Vidare erbjuds en timmes friskvård på arbetstid i veckan om 
verksamheten tillåter, motprestationen är att lägga minst en timme på fritiden till friskvård. För att uppmuntra daglig 
motion finns ett aktivitetslotteri där man tävlar om ett pris vilket delas ut en gång i månaden. Tävlingen lockar inte så 
många av kommunens medarbetare, det är i princip samma personer som återkommande deltar i lotteriet. Nästa år 
kommer detta att utgå till förmån för ett gemensamt aktivitetskort för arbetslaget. I början av juni genomfördes 
kommunjoggen, ca 500 personer deltog. En aktivitet som stärker gemenskapen och vi-känslan samtidigt som hälsa är i 
fokus. Utöver detta ska ett friskvårdsombud finnas på varje arbetsplats i syfte att motivera och inspirera sina 
arbetskamrater.  
 
Riktlinjer som främjar hälsa  

Utöver ovan nämnda riktlinjer och policys finns andra riktlinjer som också bidrar till att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser. En av dem är riktlinjen mot alkohol och droger vilken innebär att alla arbetsplatser inom Piteå kommun 
ska vara fria från alkohol och andra droger. En annan är rökfri arbetstid, vilket innebär att det inte är tillåtet att röka 
under arbetstid eller på kortare pauser som är förlagda på betald arbetstid. Något som resulterat i att antal medarbetare 
som röker har minskat.  
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Sammanställning personalnyckeltal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piteå kommun 2017 2016 2015 2014 

Tot. antal månadsanställda 4044 3976 3854 3701 

Andel kvinnor i % 80 80 81 81 

Andel män i % 20 20 19 19 

Antal tillsvidareanställda 3643 3562 3479 3350 

Antal visstidsanställda 401 427 396 355 

Antal årsarbetare mån. anställda 3906 3838 3721 3537 

Antal årsarbetare tsv-anställda 3533 3443 3354 3220 

Antal årsarbetare – timanställda 276 310 367 306 

Andel heltidsanställda i %  94 94* 94* 92* 

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

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

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

Medelålder, månadsanställda 46,8 46,9 47,4 47,9 

Medelålder kvinnor 46,6 46,7 47,2 47,8 

Medelålder män 47,6 47,6 48,2 48,6 

Ant. månads anst -29 år 396 402 331 228 

Ant. månads anst 30-39 år 708 644 614 611 

Ant. månads anst 40-49 år 1120 1141 1116 1084 

Ant. månads anst 50-59 år 1167 1178 1171 1162 

Ant. månads anst 60- år 653 525 622 616 

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

Sjukdagar i genomsnitt/anställd 20 25 27 22 

Sjukdagar kvinnor 22 28 30 20 

Sjukdagar män 14 14 12 7 

Frisknärvaro i % 0 sjukdagar 32 34 34 38 

Frisktal i % 0-7 sjukdagar 75 65 65 68 

Medellön 29 117 28 344 27 580 27 044 

Medellön kvinnor 28 668 27 857 27 039 26 528 

Medellön män 30 922 30 286 29 846 29 203 

Medianlön 27 444 26 531 25 700 25 027 

Medianlön kvinnor 27 181 26 325 25 400 24 800 

Medianlön män 28 830 28 000 27 785 27 248 

 

 
*Anställningar undantaget de faktorer arbetsgivaren inte kan påverka.  
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Personalbokslut fastighets- och serviceförvaltningen 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning. Särskilt städenheten har en 
mycket positiv inställning till att ta emot medarbetare i behov av omplacering, de erbjuder 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. 
 
Efter några års nedgång ökar antal rekryteringar under 2017 till 16 tjänster. (4 tjänster år 2016 och 7 tjänster år 2015) I 
snitt är det 11 sökande per utannonserad tjänst, vilket är färre än 2016 (16 sökande per tjänst). Till högre befattningar 
med krav på erfarenhet samt chefstjänster inom teknikområdet är det fortsatt stor konkurrens, även om en viss lättnad 
kan anas. Nyrekryterade medarbetare får introduktion genom en checklista som avdelningarna upprättat utifrån roll och 
uppdrag. 
  
Personalstruktur 

Inom förvaltningen arbetar totalt 307 personer i december 2017. Det är en marginell minskning mot 311 föregående år. 
Generellt råder en traditionell könsfördelning inom förvaltningen. Kvinnor är i klar majoritet på avdelningarna måltids-
service och städ, flest män arbetar inom avdelning fastigheter.  
 
Anställda per avdelning  

 
 
Utveckling antal anställda totalt 

 
 
Medelåldern inom förvaltningen är 51,6 år, förvaltningen har den 
högsta medelåldern i kommunen där snittet ligger på 46,8 år. Per 
december 2017 var 67 medarbetare i förvaltningen 60 år eller äldre De 
äldsta medarbetarna arbetar inom fastigheter, tätt följd av måltids-
service. Under året har 15 personer tagit ut ålderspension, 9 kvinnor 
och 6 män. Snittåldern för uttag av ålderspension är 63,4 år att jämföra 
med Piteå kommuns 64,4 år. 2017 har fem fler tagit ut ålderspension 
jämfört med 2016.  
 

Trygga anställningar 
Något fler har heltidsanställning i förhållande till föregående år, 90,6% i jämfört med 90.4% under 2016 och 90,0 % år 
2015. Deltidsarbete förekommer framförallt inom avdelning måltidsservice, av de anställda har 78 % en heltids-
anställning, att jämföra med 87,6 % år 2016. Detta kan till viss del förklaras av att det under året tillkommit fler små 
enheter. Uppdragets beskaffenhet, främst på grund av små enheter inom mindre förskolor och skolor gör att behovet av 
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personal är kopplat till särskilda tidpunkter under dagen. Ett fortsatt arbete för fler heltidsanställningar är att se över 
ytterligare kombinationstjänster.  
 
Andel heltidsanställda per avdelning 
 

 
 

Antal timanställningar fortsätter minska även detta år. Under 2017 har 32 017 timmar använts, motsvarande 16 
årsarbetare, en minskning med 4 % i förhållande till 2016. Förklaringarna kan vara minskad sjukfrånvaro totalt inom 
förvaltningen samt att avdelning städ erbjuder vikarier månadsanställning istället för timanställningar. 
 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 90 %, det är en ökning i 
förhållande till 87,2 % förra året. En förändring i rätt riktning men 
medellönen för männen är fortfarande 10 % högre än kvinnornas. 
En del av förklaringen kan vara att de flesta kvinnorna arbetar inom 
avdelningarna städ och måltidsservice utan krav på eftergymnasial 
utbildning. På avdelning fastigheter, där flest män återfinns, arbetar man både inom såväl kommunals avtalsområde som 
tjänstemannaområdet där akademisk utbildning är mer vanligt förekommande. Fortsatt analys av löneskillnaderna görs i 
den årliga lönekartläggningen.  
 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen arbetar aktivt med att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av särskilda satsningar utifrån förvaltningens 
fastställda friskvårdsplan. Det kan gälla friskvårdsaktiviteter, hälsoprojekt och tidiga rehabiliteringsinsatser.   
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har fortsatt minska och ligger 2017 på 5,2 % (7,3 % år 2016 och 7,5 % år 2015). 
Därmed ligger snittet för förvaltningen lägre än för hela Piteå kommun (6,1 %), vilket är ett trendbrott. Av avdelningens 
totala sjukfrånvaro är 37,9% långtidssjukfrånvaro, även detta är en markant minskning (60,2 % år 2016). Sjukfrånvaron 
för kvinnor ligger på 5,7 % en markant sänkning mot föregående år (8,2 % 2016) och för män 4,0 % (3,9 % år 2016). 
Den yngsta gruppen medarbetare upp till 29 år har den lägsta sjukfrånvaron i förvaltningen 2,5 % vilket ligger markant 
lägre än snittet för åldersgruppen generellt i kommunen 5,3 %. 
 
Ett intensifierat och effektivt rehabiliteringsarbete med utgångspunkt i de nya rehabiliteringsrutinerna, samt 
Försäkringskassans bedömningar om rätt till sjukpenning kan vara en del av förklaringen till den markanta minskningen 
av sjukfrånvaron. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % för förvaltningen 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 

2017 

Total sjukfrånvaro 5,2 7,3 7,5 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 37,9 60,2 59 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,7 8,2 8,6 6,6 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 2,5 6,7 6,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,3 7,1 7,1 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,2 7,6 8,2 6,7 
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Personalbokslut kommunledningskontoret 
 
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 medverkar även i mässor och evenemang riktade till 
studenter. Under året har 17 rekryteringar genomförts, betydligt fler än föregående år. Det handlar både om ersättnings-
rekryteringar för medarbetare som går till andra arbetsgivare samt pensionsavgångar.  
 
Personalstruktur 

Under året har förvaltningen strategiskt stöd upphört och dess avdelningar ingår numera i kommunlednings-
förvaltningen. Inom förvaltningen är totalt 121 personer anställda. Förvaltningen består av 7 avdelningar. Ny 
organisation inför 2018 beslutades under december 2017. Samtliga 7 förvaltningschefer tillhör också organisatoriskt 
förvaltningen. Totalt sett är andelen kvinnor 61,7 %. Bland avdelningarna varierar könsfördelningen, t ex inom 
administrativa avdelningen är 80 % kvinnor och på IT-avdelningen är endast 11 % kvinnor och bland chefer är 
kvinnornas andel 61 %. 
 
Anställda per avdelning 

 
 
Utveckling antal anställda totalt 
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Förvaltningen har en medelålder på 50 år, där männens medelålder är nära 
52 år, kvinnornas strax under 49 år. Den högsta medelåldern har IT-
avdelningen med drygt 52 år, liksom gruppen chefer som är nära 55år. 
Informationsenheten har den lägsta medelåldern med nära 47 år. Under året 
har 3 män gått i pension med en snittålder på 66,3 år. Vid årets sluta är 22 
anställda 60 år eller äldre. 12 av dessa är män dvs. hela 26 % av männen 
inom förvaltningen. 
 
Trygga anställningar 

Av de tillsvidareanställda har en varit deltidsanställd under året, en befattning som vid årsskiftet utökades till heltid. 
Andelen timmar utförda av timanställda har ökat då ekonomiavdelningen haft korta anställningar för semesterperioden 
och korttidsvikariat på grund av sjukskrivningar. Även inom näringslivsenheten har delar av en vakans ersatts med 
timanställningar under vissa perioder. Totalt omfattar timanställningar 0,85 av en årsarbetare. 
 

Lön  
Kvinnors lön i förhållande till män totalt inom förvaltningen är 93,99 
%. Inom de olika avdelningarna är dock differenserna stora. Minst är 
den på administrativa avdelningen med ca 96 % och störst på 
näringsliv med 69,2 % och på strategiska enheten med 130,7%.  
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat under året och uppgår nu till 4,5 % att jämföra med föregående års 3,5 % för strategiskt stöd och 
2,9 inom kommunledningskontoret. Orsaken är enstaka långtidssjukrivningar vid tre av verksamheterna. Totalt ligger 
sjukfrånvaron på lägre nivå än kommunen totalt som är 6,1. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % för förvaltningen 
 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 4,45 2,9 5,2 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 59,66 25,7 80 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,78 2,1 8,0 6,6 

Sjukfrånvaro män 2,42 4,1 0,9 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 0,87 3,2 1,9 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,89 2,1 8,0 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,12 3,6 3,1 6,7 

 

 
Ekonomiavdelningen och informationsenheten har högre sjuktal än övriga avdelningar, något som framförallt kan 
förklaras av långtidssjukrivningar. Båda avdelningarna är medvetna om detta och arbetar för att hantera situationen. 
Bland chefer är också sjukfrånvaron högre genomsnittet i kommunen. 
     
 
 
 
  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 39 433 38 520 40 949 

Medianlön 35 350 34 452 36 450 
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Personalbokslut kultur, park och fritid 
 
I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare samt att säkra kompetensen inom verksamheterna, arbetar förvaltningen aktivt 
för att möjliggöra helårsanställningar för säsongsanställda inom avdelning Park genom kombinationsanställningar. Ett 
arbete som under 2017 resulterat i ytterligare en tillsvidareanställning. Förvaltningen deltar även i riktade mässor för att 
attrahera nya medarbetare. 2017 har 18 lediga befattningar utannonserats, att jämföra med förra årets 13 tjänster. 
En minskning av antal sökande till lediga tjänster har setts under flera år, så även detta, när varje utannonserad tjänst i 
snitt genererat 12,5 sökande.  
 
Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling, ett steg i detta är exempelvis att i de större enheterna så som 
bibliotek och simhallar finns utsedda idécoacher bland medarbetarna. Förvaltningen arbetar aktivt med jämställdhets-
kartläggning utifrån aktuella frågor. Under 2017 gjordes bland annat en kartläggning av utställare i konsthallen. 
 
Personalstruktur 

Inom förvaltningen arbetar totalt 89 personer, (86 personer i december 2016). Flest anställda arbetar inom avdelningen 
för fritid vilka även har den mest representativa fördelningen mellan kvinnor och män.  
  
Anställda per avdelning 
 

 
 
Utveckling totalt antal anställda  

 

 
 
Medelåldern i förvaltningen är 49,5 år att jämföra med kommunen totalt på 
46,8 år. Förvaltningens medelålder är densamma som året innan. Högst 
medelålder har männen med 53,1 år jämfört med 47,7 år för kvinnorna. 
Under året har 3 personer tagit ut ålderspension, samtliga kvinnor, 
snittåldern för ålderspension var 64,7 år, totalt för Piteå kommun är det 64,4 
år.   
 
Trygga anställningar 
Av samtliga anställda på förvaltningen har 93 % heltidsanställningar (91 % 
år 2016) Det är en något högre andel män som är anställda på heltid, 97 %, 
av kvinnorna har 91 % en heltidsanställning. Deltiderna kan förklaras med 
egna önskemål om lägre tjänstgöringsgrad samt deltidspensioner. 
 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

AdministrationoChefer

KPF

Fritid Kultur Park

Totalt

Kvinnor

Män

75

80

85

90

95

100

105

2012 2013 2014 2015 2016 2017

20-29
6% 30-39

10%

40-49
35%

50-59
30%

60-64
19%

Åldersstruktur



22 

 

Andel heltidsanställda per avdelning 

 

 
 
Förvaltningens nyttjande av timanställningar har minskat med 10 % till 9938 vilket representerar 5 årsarbetare. 
Nyttjande av timanställningar kan variera något från år till år och är kopplat till verksamhetensbeskaffenhet där kortare 
projekt och anställningar är en del av uppdraget. 
 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 96,5 %. (97,5% år 2016 
Medellönen för männen är alltså 3,5 % högre än för kvinnorna. 
Fortsatt analys av detta kommer att göras i den årliga 
lönekartläggningen.  
 
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger kvar på samma nivå 3,6 % som 2016 och 2015. Detta är fortsatt markant lägre 
än kommunens 6,1 %. Högst sjukfrånvaro, 6,7 %, har medarbetarna inom parkavdelningen. De kvinnliga medarbetarna 
i förvaltningen står för en högre sjukfrånvaro 4,5 % jämfört med männens 2,3 %. Av förvaltningens totala sjukfrånvaro 
utgör 46,4 % långtidssjukskrivningar, en ökning mot föregående år (39,5 %). Avdelningen kultur har lägst andel med 
långtidssjukskrivna, 22,6 %. Högst sjukfrånvaro har medarbetare i åldersgruppen upp till 29 år.  
 
 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 3,6 3,6 3,6 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 46,4 39,5 44 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,5 4,6 4,4 6,6 

Sjukfrånvaro män 2,3 2,1 2,5 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 4,3 1,9 3,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,9 5,1 3,4 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 3,2 2,8 3,9 6,7 

 

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 89 % vilket är en fortsatt positiv ökning (81 % för år 2016 och 78 % år 2015)  
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Personalbokslut räddningstjänsten 
 
Räddningstjänsten är en attraktiv arbetsplats som ofta tar emot praktikanter. Det gäller både från gymnasiet och från 
utbildningar mot verksamhetsområdet, såsom SMO och brandingenjörsutbildningar. När räddningstjänsten deltar i 
mässor, t ex Nolia karriär är de en intressant verksamhet som får många besök.  
 
En av utmaningarna för räddningstjänsten är att rekrytera deltidsbrandmän, tack vare inflyttning från andra kommuner 
har de mest akuta behovet kunnat tillgodoses. Även utbildade brandingenjörer har varit en utmaning men under året 
kunde en vakant tjänst som brandingenjör tillsättas. Förvaltningen har rekryterat en ny avdelningschef vilken tillsattes 
av en internt sökande. Semestervikariaten inför 2018 för hela Norrbotten samordnas av Piteå kommun. En stor del av 
arbetet genomfördes under december månad. Andelen kvinnliga sökande till semestervikariaten är lågt, senast året var 
ingen semestervikarie kvinna. Personalen som arbetar i aktiv räddningstjänst anställs nästan uteslutande i samband med 
sommarens semesterperioder. Anställningen inleds alltid med någon veckas praktisk introduktion på arbetsplatsen enligt 
uppgjord rutin. Personal i deltidskåren som saknar grundläggande utbildning ges viss praktisk utbildning innan 
medarbetaren går in i aktiv tjänstgöring. Det finns en stor medvetenhet att det kommer finnas behov av lednings-
personal, inte minst bland deltidskåren. Arbetet har inletts för kunna utbilda personal för dessa uppdrag. 
 
Personalstruktur  

Antalet anställda har under året ökat med en medarbetare till 44 och det beror på att en medarbetare har fått sin 
anställning överförd från Kommunledningsförvaltningen under året. Totalt arbetar 6 kvinnor inom förvaltningen, 2 i 
den operativa verksamheten, 2 inom administration och 2 med förebyggande/säkerhet. I likhet med andra räddnings-
tjänster är andelen kvinnor låg. Även om andelen är låg finns kvinnor representerade i olika yrkeskategorier, vilket inte 
alla kårer i motsvarande omfattning har. 
 
Antal anställda per avdelning 
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Räddningstjänsten har kommunens lägsta medelålder 42,6 år (Piteå kommun 
46,8) även om den har ökat under året från 41,5 år. Under året har ingen gått i 
pension.  
 

Trygga anställningar 

Samtliga medarbetare är heltidsanställda utom i deltidskåren som är arvoderade 
enligt RiB. Under året har antalet timmar som utförts av timanställd minskats 
ytterligare och motsvarar nu endast ca 0,5 årsarbetare, 1076 timmar. Med god 
planering kan de flesta semestervikariaten erbjudas med månadslön men andra korttidsbehov måste täckas med 
timanställd personal. 
 
Lön 

Kvinnors lön i förhållande till männens är 101,2 %. Sammantaget har kvinnor högre medel och medianlön än männen 
utifrån deras lön bland specialister är högre än genomsnittet.  

 
 
 
 

 

 

Sjukfrånvaro 

Inom förvaltningen har totala sjukfrånvaron ökat något från 2,2 % och uppgår till 3,2 % varav den största andelen 
påverkas av enstaka medarbetares långtidssjukskrivning.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 3,2 2,2 2,1 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 68,6 44 56 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 2,0 0,0 1,3 6,6 

Sjukfrånvaro män 3,3 0,8 2,4 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 0,0 0,8 0,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,9 1,4 0,8 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 11 5,2 5,6 6,7 

 
Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 
räddningstjänsten var 84 % för 2017 en minskning från 85 % föregående år.  
  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 30 771 31 083 30 722 

Medianlön 27 221 28 038 26 553 
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Personalbokslut samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning. Detta exempelvis genom 
samarbeten med universiteten gällande praktik och examensarbeten. Vissa avdelningar erbjuder även praktikplatser för 
elever i yrkesutbildningar. 
 
Antalet utannonserade lediga jobb har minskat kraftigt från 83 under 2016 till 38 stycken år 2017. Detta kan förklaras 
med den expansion som flyktingverksamheten hade 2015 och 2016. I snitt har varje utannonserad befattning lockat 12,8 
sökande. De flesta lediga tjänsterna kommer från avdelningen fysisk planering utifrån pensionsavgångar, ökat personal-
behov samt ökad rörlighet. I syfte att ha en likriktad introducering finns en checklista upprättad utifrån roll och 
uppdrag. Samhällsbyggnad arbetar systematiskt med kompetensutveckling av medarbetare för att klara förvaltningens 
olika uppdrag. En del av detta är effektivisering av processerna och nya arbetsmetoder, bland annat med hjälp av 
digitalisering.  
 
Personalstruktur  

Vid årets slut hade förvaltningen totalt 264 anställda att jämföra med 293 anställda i december 2016. Det är i stort sett 
uteslutande inom flyktingverksamheten som minskningen har skett. Flyktingverksamheten har under året haft flera 
omstruktureringar av sin verksamhet för att anpassas till den minskade omfattningen. Under året har uppsägningar på 
grund av arbetsbrist genomförts vid tre tillfällen. Förvaltningen har en relativ jämn könsfördelning. Andelen kvinnor är 
59 %. Ett tydligt undantag är dock avdelningen teknik och gator med endast 5 % kvinnor.  
 
Anställda per avdelning 

 
 
Utveckling antal anställda 
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Medelåldern har ökat något till 47,4 år (46,6 år 2016), att jämföra med 
hela kommunen där medelåldern är 46,8 år. Ökningen kan förklaras 
bland annat med att de yngsta medarbetarna (med kortast anställningstid) 
har sagts upp inom flyktingverksamheten. Medelåldern är generellt inom 
förvaltningen är lika för män och kvinnor, dock finns ojämn ålders-
struktur inom vissa verksamhetsområden. Under året har 2 män tagit ut 
ålderspension vid 65 års ålder. Per december 2017 var 40 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 89 % heltidsanställningar, likvärdigt med föregående år. Antalet timmar 
som utförs av timanställda minskar till motsvarande 16 årsarbetare (31 894 timmar) i jämförelse med 22 årsarbetare 
förra året. Även detta kan förklaras med det minskade personalbehovet inom flyktingverksamheten. Samhällsbyggnad 
är den förvaltningen i kommunen med störst andel visstidsanställd personal i förhållande till tillsvidareanställda. Detta 
kan dels förklaras av att de som blev uppsagda inom flyktingverksamheten kunde erbjudas kortare visstidsanställningar 
efter uppsägningstiden, dels av ett antal anställningar kopplade till specifika projekt. 
 
Lön 
Kvinnors lön i förhållande är 101,3% i förhållande till männens. 
Samhällsbyggnad är en av tre förvaltningar där kvinnors lön 
överstiger männens. Skälet är bland annat att kvinnor i hög grad 
återfinns på anställningar där det ställs krav på högskoleutbildning 
och är även väl representerade bland chefer.   
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen för 2017 är 5,1 %, en ökning mot förra årets 4,6 %. Samhällsbyggnad ökar sin 
sjukfrånvaro, medan de flesta andra förvaltningar minskar. Kvinnorna i förvaltningen har en något högre sjukfrånvaro 
5,5 % än männen, 4,5 %. Av den totala sjukfrånvaron är 47,8 % långtidsfrånvaro, en minskning mot förra årets 54,6%. 
Sjukfrånvaron har tidigare år varit relativt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. En tydlig höjning av sjukfrånvaro kan 
nu ses bland medarbetare i åldersgruppen upp till 29 år. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 
 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 5,1 4,6 5,8 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 47,8 54,6 53,0 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,5 5,2 6,7 6,6 

Sjukfrånvaro män 4,5 3,9 4,9 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 6,8 3,2 4,2 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,0 5,1 5,9 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 5,7 4,6 4,7 6,7 

 
 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 
Samhällsbyggnad var 82 % 2017 en ökning mot 76 % för 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 31 077 31 239 30 845 

Medianlön 29 797 30 000 28 820 
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Personalbokslut socialtjänsten 
 
Det finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov av baspersonal inom förvaltningen, särskilt inför sommaren men också 
inom yrkesgrupperna socionomer, chefer samt all legitimerad personal. Under året har arbetet med avancerad resurs 
planering (ARP) startats inom vissa verksamheter, vilket är ett arbetssätt där man samplanerar schemaläggningen 
mellan flera verksamheter. Något som medfört ökade resurser i form av personal i de verksamheter som omfattas av 
ARP. Som ett led i att stärka kompetensen inom förvaltningen har ett 25-tal personer erbjudits undersköterskeutbildning 
kombinerat med deltidsarbete på 50 % inom ramen för projektet ”Kompetenslyftet”. Under året har ett arbete pågått 
inom stöd till barn och familjer med syfte att hitta en långsiktig plan för att attrahera och behålla socionomer inom 
kommunens verksamheter. Arbetssättet förväntas kunna appliceras inom övriga delar av förvaltningen i syfte att 
attrahera även andra yrkesgrupper. Med anledning av det stora rekryteringsbehovet som fanns inför sommaren utökades 
sommaravtalet till att även gälla baspersonal och ett särskilt erbjudande skickades till pensionerad personal. Under året 
343 tjänster rekryterats. Tidigare har en minskning av antal sökande per tjänst setts under flera år, under 2017 har denna 
trend brutits då varje utannonserad tjänst i snitt genererat 6,1 ansökningar (5 sökande per utannonserad tjänst 2016).  
 
Stora delar av socialtjänstens personal har under året inbjudits till en föreläsning med Christina Stielli under temat 
”Skapa arbetsglädje” vilken var mycket uppskattad av medarbetarna. Arbetsgrupper inom socialtjänsten har också haft 
möjlighet att söka en riktad friskvårdspeng via socialchefen, detta utöver den ordinarie friskvårdsersättning som alla 
medarbetare i Piteå kommun erbjuds.   
 
Personalstruktur 

Antal anställda inom socialtjänsten har ökat under de senaste åren. Den största ökning skedde mellan åren 2012-2015, 
därefter har det skett en stabilisering. Från 2016 till 2017 har ökningen endast utgjorts av 9 medarbetare. Inom stöd och 
omsorg har två nya boenden öppnats under året vilket förklarar ökningen (19 medarbetare) av antal anställda inom 
avdelningen. Vad gäller könsfördelningen inom socialtjänsten syns en fortsatt positiv utveckling vad gäller andelen män 
i förhållande till kvinnor. 2017 utgjordes 11,5 % av män, motsvarande siffra föregående år var 11 %.  
 
Antal anställda per avdelning 

 
 
Utveckling antal anställda  
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Medelåldern bland de anställda ligger på en likartad nivå som föregående 
år, 45,5 år. Stöd och omsorg har fortsatt den lägsta medelåldern med 44,1 
år. Den högsta medelåldern återfinns inom den administrativa avdelningen 
där medelåldern är 48,8 år. Medelåldern fördelat på kön är förhållandevis 
lik inom socialtjänstens avdelningar med undantag av bemanningsenheten 
där kvinnors medelålder är 47,9 år och männens medelålder är 38,8 år.  
Under året har 34 personer tagit ut ålderspension, 32 kvinnor och 2 män, 
den genomsnittliga pensionsåldern var 66,3 år. Per december 2017 var 275 
personer 60 år eller äldre, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka 
kommande års rekryteringsbehov. Samma siffra föregående år var 257 
personer. 
 
Trygga anställningar 

Inom socialtjänsten är heltidsanställning en rättighet enligt Hel/Del-modellen, med undantag för personliga assistenter 
och journattsanställd personal, vilka också har undantagits i denna statistik. Trots att heltidsanställning är en rättighet 
uppgår inte andel heltidsanställda 100 %. En förklaring kan vara att månadsanställda vikarier, vilka inte omfattas av 
Hel/Del, finns med i de redovisade siffrorna. Andel heltidsanställda på totalen är 97,4 %, vilket är relativt oförändrat i 
jämförelse med föregående år då siffran var 97,3 %. Det är i högre grad kvinnor som arbetar heltid inom förvaltningen, 
där uppgår siffran till 97,6 % under 2017 vilket är en marginell förändring mot föregående år. Av männen arbetar 95,6 
% heltid vilket är en något lägre siffra jämfört med föregående år.  
 
 
Under 2017 utfördes 400 889 timmar vilket motsvarar 203 årsarbetare. Detta är en markant minskning jämfört med 
föregående år då motsvarande siffra var 446 960 timmar (226 årsarbetare). Äldreomsorgen står för den största andelen 
av timtidsuttaget. Några bidragande faktorer till denna minskning kan bero på utökningen av bemanningspoolen samt 
den sänkta sjukfrånvaron. Socialtjänstens bemanningspool har utökats under 2017 vilket med stor sannolikhet har haft 
effekt på minskat timtidsuttag. 
 
Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 100,34 %, vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. Förvaltningens arbete för jämställda löner 
fungerar och skillnaden mellan kvinnor och mäns löner är marginell.  
 
 

Sjukfrånvaro 

Den positiva trenden med sjunkande sjuktal fortsätter. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 7,8 % vilket är en stor 
minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 9,7 %. Socialtjänsten har fortsatt högre sjukfrånvaro i 
jämförelse med Piteå kommuns totala sjuktal men differensen har minskat avsevärt. 56,5 % av den totala sjukfrånvaron 
i förvaltningen utgörs av långtidssjukfrånvaro (>59 dagar) vilket också är en minskning jämfört med föregående år. 
Noterbart är att kvinnornas sjukfrånvaro har minskat från 10,1 % (2016) till 8,1 % (2017). Männens sjukfrånvaro har 
också minskat men differensen är inte lika stor som kvinnorna jämfört med föregående år.  
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 
Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 7,8 9,7 9,8 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 56,5 62,1 60 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,1 10,1 10,4 6,6 

Sjukfrånvaro män 5,6 6,7 5,3 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 6,1 9,0 7,8 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 7,9 10,3 9,9 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 8,2 9,5 10,3 6,7 

 
Frisktal 

Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för 
socialtjänsten var 75 % för 2017. Jämfört med föregående år syns en förbättring med 16 %.  

Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 26 437 26 447 26 362 

Medianlön 26 000 26 011 25 805 
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Personalbokslut utbildningsförvaltningen 
 
Utbildningsförvaltningen har under 2017 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning. Totalt har 163 
annonseringar/rekryteringsärenden påbörjats under året. 25 rekryteringsärenden har blivit inställda under året på grund 
av bristande behörighet i urvalet av sökande. Utbildningsförvaltningen har haft problem att finna legitimerade lärare i 
vissa ämnen, främst matematik och naturorienterande ämnen. Med en stor andel anställda över 60 år förväntas ett 
fortsatt växande arbete med kompetensförsörjning under kommande år. Under året rekryterades flera nya arbetsledare. 
Till förvaltningens centrala administration rekryterades under 2017; förvaltningschef, för- och grundskolechef samt en 
förvaltnings-ekonom. Grundskolan rekryterade 5 nya rektorer och Strömbacka gymnasium rekryterade ytterligare en 
rektor.   

Förvaltningen tog över huvudmannaskap för Grans Naturbruksgymnasium från Region Norrbotten under 2017. 
Verksamheten innebar 58 nya medarbetare, varav tre chefer med nya befattningar och nya arbetstidsavtal. Under året 
har förvaltningen varit representerad vid flera mässor för att synas och attrahera studenter och andra till att söka arbete 
och bo i Piteå kommun. Poolverksamheten har trots rekryteringar under året inte kunnat täcka förvaltningens 
vikariebehov, med anledning av den begränsade tillgången på vikarier togs ett beslut om förändrade rutiner kring 
beviljande av ledigheter. Med anledning av detta blev det efter sommaren, verksamhetens eget ansvar att samordna 
planerade ledigheter. Utbildningsförvaltningen har under 2017 provat ett nytt sätt att introducera nya medarbetare. Vid 
ett par tillfällen har nya medarbetare i grupp fått introduktion i sin pedagogiska roll av arbetsledare i verksamheten.  

Under året har ett projekt med införande av flextid i förskolan genomförts. Resultatet har varit mycket positivt vilket 
medfört att flexibel arbetstid kommer att införas i alla förskolor från och med 2018.  

Personalstruktur 

Vid 2017 års slut finns totalt 1555 månadsanställda. Det är 47 personer mer än föregående år. Ökningen beror främst på 
en utökad bemanning inom förskolan och samt verksamhetsövergången av Grans Naturbruksgymnasium. Under 2017 
har ett arbete påbörjats för att avveckla mottagningsenheten för nyanlända på Piteå havsbad vilket planeras bli klart 
under vårterminen 2018. Könsfördelningen i utbildningsförvaltningen ligger i linje med övriga landet. Av utbildnings-
förvaltningens anställda är 80 % kvinnor, jämnast könsfördelning finns bland lärarna i gymnasieskolan, inom förskolan 
återfinns minst andel män. 
 
Anställda per avdelning 
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Utveckling för antal anställda  

 

 
 
Medelåldern är 47 år under 2017, vilket är samma värde som föregående år. 
Högst medelålder har man inom administrationen med 53 år. Någon stor 
skillnad mellan könen går inte att se. Under året har 36 personer tagit ut 
ålderspension, 29 kvinnor och 7 män, snittåldern för dessa var 64,6 år. 
 
 
Trygga anställningar 
Av det totala antalet anställda i förvaltningen har 91 % en heltidsanställning. 
Det är en sänkning med 1 % i jämförelse med föregående år. Totalt har 
utbildningsförvaltningen nyttjat 69063 timmar för timanställningar vilket motsvarar 34,9 årsarbetare i jämförelse med 
39 årsarbetare föregående år. Det innebär en minskning under 2017 med 4,1 årsarbetare. En minskning som kan 
förklaras med förvaltningens nya rutiner gällande planerad frånvaro.   
 
Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män inom utbildningsförvaltningen är 93,44 
%. Skillnaden kan förklaras utifrån könsfördelningen där fler män arbetar 
inom gymnasieskolan.   
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2017 minskat till 5,1 %, det är en minskning med 0,9 % 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. Trots en minskning återfinns den 
största sjukfrånvaron bland vikariepoolens personal med 9,2 %. Medarbetare anses som frisk om de varit sjuk mindre än 
7 dagar under ett år, så kallat frisktal. Frisktalet för utbildningsförvaltningen var 72 % 2017 vilket är en förbättring med 
3 % från 2016.   
 
Under året har förutom ett aktivt rehabiliteringsarbete, ett arbete med hälsofrämjande fokus genomförts av skolledarna 
vilket har resulterat i att sjukfrånvaron har minskat. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av största vikt att 
sjukfrånvaron fortsätter att minska då det finns ett stort behov av alla medarbetare och deras kompetens. Stor del av 
sjukskrivningarna beror på stressproblematik och det är av största vikt att arbetet fortsätter under kommande år. 
 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % 

 

Sjukfrånvaro, % 2017 2016 2015 

Piteå 
2017 

Total sjukfrånvaro 5,1 6,0 6,2 6,1 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,8 60,8 59,3 53,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,6 6,6 7,1 6,6 

Sjukfrånvaro män 3,4 3,1 2,2 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 4,1 3,7 3,6 5,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,4 5,2 5,2 5,6 

Sjukfrånvaro >50 år 6,2 7,1 7,4 6,7 
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Medellön Totalt Kvinnor Män 

Medellön 31 297 30 870 33 037 

Medianlön 30 011 29 681 33 055 
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