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Ekonomi 

Övergripande resultat 

För perioden redovisas överskott om 5 mkr (-4 mkr samma period föregående år). Verksamhetens nettokostnader är 

4,6 % högre för perioden jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt som en effekt av att 

verksamhetsintäkterna är lägre. Koncerninterna fastighetsaffärer under första kvartalet 2020 drev upp intäkterna och 

gör att första kvartalet ifjol innehåller onormalt höga intäkter. Finansnettot är klart starkare för perioden jämfört med 

föregående år vilket förklaras av en stor negativ regleringspost under mars föregående år på grund av då minskat 

värde på reservfonden. 

Årsprognosen visar överskott om 68 mkr.  Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat och något lägre än budget. 

Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men 

även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 

483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka 

med 83 mkr, 3,9 %, jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både 

uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt 

även under detta år. Sedan den prognos som presenteras här gjordes har regeringen lagt förslag om förlängning av 

bland annat stöd för ökade sjuklönekostnader. 

 

  Utfall Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Mars 
2021 

Jan-Mars 
2020 

helår 2021 helår 2021 helår 2020 

      

Verksamhetens intäkter 145 476 166 971 580 662 596 421 657 812 

Verksamhetens kostnader -794 846 -787 305 -3 092 777 -3 069 983 -3 034 965 

Avskrivningar -30 393 -29 870 -122 180 -124 540 -127 795 

Verksamhetens nettokostnader -679 763 -649 888 -2 634 295 -2 598 102 -2 504 948 

Skatteintäkter 556 721 542 884 2 198 589 2 198 589 2 116 144 

Generella statsbidrag 120 655 114 558 482 620 482 620 508 937 

Finansiella intäkter 8 846 4 040 27 350 21 964 31 969 

Finansiella kostnader -1 365 -15 768 -5 837 -3 637 -7 695 

Periodens resultat 5 094 -4 174 68 427 101 434 144 407 

      

Semesterlöneskuldens resultateffekt -47 742 -48 438 -4 144  -4 435 

Resultatets andel av skatter och generella stadsbidrag 0,8 % -0,6 % 2,6 % 3,8 % 5,5 % 

 

Finansiell stabilitet 

Kommunens likviditet är fortsatt relativt stark utifrån fjolårets stora överskott i kassaflödet, framförallt på grund av 

statliga pandemistöd i kombination med nyupplåning. För 2021 finns möjlighet till nyupplåning i kommunen med 

200 mkr utifrån den låneram som fullmäktige fastställt. Hur och när upplåning ska ske under året är inte i detalj 

beslutat utan situationen utvärderas löpande utifrån ett koncernperspektiv. 

Investeringar  

Investeringsbudgeten är för året 230 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 207 mkr kommer upparbetas. Det 

största pågående projekt är om- och tillbyggnad av Christinaskolan där kök och matsal är i fokus för stunden. 

Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där stadshuset är en betydande del, en stor post under året. Ny-, om- och 

tillbyggnad av skollokaler pågår där större projekt under året är färdigställande av nya förskolan på Strömnäsbacken 

samt ombyggnationer av skolor på Pitholm och i Norrfjärden. 
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Större pågående investeringsprojekt Prognos utfall 2021 (mkr)  

Christinaprojektet 45  

Reinvestering fastigheter 43  

Skollokaler 28  

IT, datorer och infrastruktur 13  

Reinvestering gator/vägar 8  

  

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden på 0,4 mkr (40,6 samma period fg 

år). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -52,4 mkr (23,8), varav socialnämnden -54,0 mkr och 

samhällsbyggnadsnämnden -4,0 mkr. 

I nämndernas prognoser är statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader tom april inkluderade, ett stöd som nu 

föreslås förlängas tom juni. Blir detta förslag verklighet bedöms ett antal miljoner stärka prognosen. 

Socialnämnden erhåller under året ett nytt riktad statsbidrag för äldreomsorgen med cirka 19 mkr. Osäkerheten i 

statens kompensationer av merkostnader för omsorg kopplat till pandemin gör att ingen sådan intäkt ingår i 

nämndens prognos. Jämfört med föregående år är det kommunicerat att staten ska kompensera men enligt en 

schablonmässig fördelning jämfört med ifjol då kommuner och regioner återsökte bedömda merkostnader. Rimligen 

kommer ersättning att erhållas men är i denna prognos inte inkluderad pga. svårbedömd nivå. 

Se nämndernas kommentarer nedan. 

  Nettokostnad Budget 

Budget- 

avvikelse 

Budget- 

avvikelse 

Prognos 
budget- 

avvikelse 

Budget- 

avvikelse 

tkr Jan-Mars 2021 Jan-Mars 
2021 

Jan-Mars 
2021 

Jan-Mars 
2020 

helår 2021 helår 2020 

       

Kommunfullmäktige 1 226 1 303 76 168 0 -62 

Kommunstyrelsen 54 488 79 838 25 350 25 294 3 463 6 428 

- Gemensamma nämnder 13 105 12 403 -702 -1 365 -2 708 -2 615 

- KS gemensam 0 7 605 7 605 7 971 5 605 4 482 

- Kommunedningsförvaltningen 41 383 59 830 18 448 18 688 566 4 561 

Barn- och utbildningsnämnden 254 685 254 853 168 5 387 2 200 24 706 

Fastighets- och servicenämnden 31 742 22 692 -9 050 27 238 0 18 711 

Kultur- och fritidsnämnden 31 650 38 133 6 483 -37 0 3 851 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 056 1 283 227 -107 0 16 

Samhällsbyggnadsnämnden 53 120 44 963 -8 157 465 -4 000 7 655 

Socialnämnden 245 243 230 528 -14 715 -17 809 -54 047 -37 464 

Gemensam kost- och 

servicenämnd 

-62 0 62 61 0 0 

Gemensam räddningsnämnd 0 -3 -3 -3 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd 0 -2 -2 0 0 0 

Summa nämnder/styrelse 673 147 673 586 439 40 657 -52 385 23 841 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,1 mkr per sista mars utifrån 

att kostnader för revisionstjänster inom kommunrevisionen inte uppkommer i samma takt som periodiserad budget. 

För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari till mars med 25,4 mkr. Överskottet på perioden förklaras 

till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. 

Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 3,5 mkr. Helårsprognosens överskott härrör till centralt avsatta 

medel som inte beräknas förbrukas medan nämnden har fortsatt höga driftkostnader för kommunövergripande 

uppdrag. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista mars utfall om 0,2 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,1 

%. En ny ekonomisk resursfördelningsmodell har implementerats inför 2021 med en tydligare omfördelning av 

resurser mellan avdelningarna. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under 

höstterminen när ett nytt läsår börjar. 

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheternas arbete i stor utsträckning. Sjukfrånvaron bland personalen ligger 

fortfarande på höga nivåer (5,5 %) med en marginell minskning av 0,2 % jämfört med samma period föregående år. 

Förskolan redovisar för perioden utfall om 45,7 tkr. Resultatet innehållet en omföring från drift till investering om 1 

mkr, avsedd för anpassning av förskolelokaler i Roknäs, samtidigt som verksamheterna lämnar överskott om ungefär 

motsvarande belopp. Hittills under vårterminen har det varit hög frånvaro bland förskolepersonalen. Tillgången på 

vikarier har varit begränsad, där många vikariebeställningar avslås. Verksamheterna har omfördelat ordinarie 

personal mellan enheterna för att kortsiktigt täcka personalbehoven. Detta är slitsamt och skapar en trötthet bland 

personalen. Helårsprognosen för förskola uppgår till 2,5 mkr. Prognosen förutsätter minskade personalkostnader för 

rektorerna under 2021. I helårsprognosen ingår också förskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om 

ca 1,3 mkr. 

Grundskola redovisar ett överskott om 0,8 mkr per sista mars. Personalkostnaderna på enheterna visar dock 

underskott. Detta beror på att det finns ett stort antal barn med särskilda behov i olika enheter som kräver extra 

resurser som statliga bidrag inte kompenserar. Personalens sjukfrånvaro har varit hög under perioden och tillgång till 

vikarier har varit begränsad. Personalomfördelningar från fritidshem till grundskola har möjliggjort att bibehålla 

undervisningen i enheterna trots vikariebrist. Grundskolans helårsprognos sätts till 0,5 mkr. I helårsprognosen ingår 

också grundskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om ca 1,7 mkr. 

Strömbackaskolan redovisar ett positivt resultat om 1,2 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en 

minskning av kostnader för inhyrd personal på yrkesprogrammen under årets första månaderna och ej tillsatta 

vakanser. Att inte kunna använda budgeterade medel för fortbildning och personalvård i verksamheterna på grund av 

covid-19 bidrar också till det positiva resultatet. Strömbackaskolans helårsprognos beräknas till överskott om 

1,5 mkr. Tidigare nämnda kostnadsminskningar och begränsad möjlighet att använda budgeterade resurser bedöms 

fortsätta resten av året, samtidigt förväntas inkomma intäkter från staten som kompensation av bland annat 

merkostnader för sjuklöner om ca 0,2 mkr. 

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar underskott på 2,0 mkr. Underskottet är hänförligt i sin helhet minskade 

intäkter i form av internat, hyra av stallplatser och lokaluthyrning för bland annat sporthall och konferenser. 

Helårsprognos för Grans beräknas till underskott om 1,6 mkr. Sänkta rikspriser av olika inriktningar, förväntad 

avhopp av flera elever under våren och fortsatt minskade elevintäkter ingår i prognosen. 

För 2021 prognostiseras att upparbetningen i olika investeringsprojekt kommer att fortgå enligt plan. 

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden uppgår till 2,2 mkr. Covid-19 är den största osäkerhetsfaktorn i 

årets prognosarbete. För att utöka lokalutrymme och skapa bättre förutsättningar för att hålla avstånd i Böle-och 

Christinaskolan som är idag trångbodda kommer det att etableras moduler vilket medför utökade kostnader för 

lokaler. Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka verksamheterna under 2021 gällande sjukfrånvaro 

och möjligheten att genomföra det planerade arbetet. Kompensation från staten för höga sjuklönekostnader förväntas 

fram till april med 3,6 mkr vilket ingår i avdelningarnas prognoser. 

 

Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden på 9,0 mkr. Alla avdelningar förutom fastigheter 

visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8 mkr 

samt driftkostnader på grund av investering med 1,4 mkr. 

För helår prognostiserar nämnden nollresultat. Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott på 2,2 mkr 
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vilket beror på ökade kostnader för snöröjning, tillfälligt ökade driftkostnader utifrån pågående investeringsprojekt 

samt generella prisökningar på köpta varor och tjänster. Övriga avdelningar prognosticerar överskott för helåret. 

Förvaltningens sjukfrånvaro för perioden januari - mars är 7 %, kvinnor 7,5 %, män 5,8 %. 

Prognosen att nå årets mål för sjukfrånvaron 4,5 %, blir en stor utmaning, speciellt med den rådande 

smittspridningen i Piteå i kombination med vaccinationsköerna. I dagsläget görs bedömningen att förvaltningen inte 

når målet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 6,5 mkr för perioden. Av periodens överskott hänförs ca 6,2 mkr 

till projekten SM-veckan 2022, Piteå 400 samt innestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. 

I resultatet ingår en kostnad för ökad semesterlöneskuld med 0,7 mkr. Många verksamheter har fortsatt påverkats i 

hög grad av pandemin under första kvartalet, vilket innebär betydligt lägre intäkter än motsvarande period förra året. 

Vakanta tjänster inom fritid samt minskade kostnader i kultur- och ungverksamheterna motverkar till en del de 

minskade intäkterna. 

Lindbäcksstadions alpina del har denna säsong drivits i kommunal regi. Caféet, campingen och värmestugan har 

varit stängda, men trots det har det varit många besökare och verksamheten visar överskott för perioden. 

Nämndens prognos för helåret visar nollresultat. Årsprognosen är mycket osäker då det är svårt att bedöma hur länge 

effekterna av pandemin kommer att bestå. Vi har i prognosen antagit att verksamheterna kommer att återgå till 

normala aktiviteter under hösten. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till att vi beräknar att ovan 

nämnda medel kommer att förbrukas under året. Extra bidrag för att stötta föreningarna i pandemin kommer att 

betalas ut med 0,75 mkr. Fram till den sista mars har ett 40-tal föreningar sökt stöd uppgående till ca två mkr. Det är 

idrotts- och landsbygdsföreningar, samt nykterhets- och handikappföreningar som har sökt bidrag. Ingen 

kulturförening har lämnat in några ansökningar. 

Lindbäcksstadions överskott kommer att minska då den återstående delen av året enbart kommer att generera 

kostnader. Vi bedömer att verksamheten kommer att ge överskott totalt sett. 

 

Miljö och tillsynsnämnden 

Nämnden redovisar positivt resultat för perioden med 0,2 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras 

främst av låga personalkostnader på grund av viss frånvaro. Prognostiserar noll i avvikelse för året då extrapersonal 

kommer rekryteras för att tillgodose planerad tillsyn enligt tillsynsplanen samt fullfölja uppdraget för tillsyn av 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Staten ersätter kommunen med 207 tkr för det uppdraget. Det 

finns en viss osäkerhet för årets prognos då det är första året med ökad efterhandsdebitering. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar underskott med -8,2 mkr och nämnden lämnar en negativ prognos för helåret med -4 mkr. Periodens 

underskott beror främst på av höga kostnader för vinterväghållningen samt lägre markförsäljning än budget. 

Årsprognosens underskott förklaras i sin helhet av minskad markförsäljning. Övriga avvikelser kommer kunna 

pareras inom verksamheterna. 

Vinterväghållningens underskott beräknas på helår uppgå till -6,6 mkr då ungefär dubbelt så mycket snö fallit 

jämfört med ett normalår. För att klara budgeten behöver sommarens barmarksunderhåll minskas kraftigt. 

Minskningen innebär färre asfaltsåtgärder, vilket kommer leda till sämre standard på kommunens gator. 

Underhållstappet som uppstår kommer att ta flera år att återhämta. 

Transformatorstation för el-bussar kommer bli dyrare än tidigare kalkyler. Delar av fördyringen pareras inom 

Planeringsavdelningen främst genom ökade intäkter för vindkraft. 

Repris prognostiserar underskott på grund av minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder 

och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskad ambition för 

subventionerade anställningar. I övrig påverkar pandemin även möjligheter att hitta ferieplatser. 

   

Socialnämnden 

Socialnämnden har per mars en budgetavvikelse om -14,7 mkr. Extrakostnader kopplat till covid-19 uppgår för 

perioden till totalt 6,2 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av covidkostnader att göras, istället 

blir det en schablonersättning från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning 

kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med 

del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – 

april. Sjuklöneersättningen ligger med i helårsprognosen men inte kompensation för covidkostnader då detta är 

svårberäknat. Helårsprognosen sätts till -54,0 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden står för -39,6 mkr. 
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Gemensam kost- och servicenämnd 

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader 

har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0,2 mkr. 

Avstämning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut. 

 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämnden visar nollresultat per mars. Verksamheten bedrivs med personalkostnader något över 

budget, likt tidigare år, vilket kompenseras med ökade intäkter från samarbetskommunerna. Verksamheten betalas av 

de båda samarbetskommunerna där kommunalt anslag tillsammans med bidrag från Migrationsverket utgör 

finansieringen. I takt med den minskade invandringen, en trend som pågått ett antal år men som pandemin ytterligare 

påskyndat, minskar bidragen från Migrationsverket. Det ekonomiska upplägget med den gemensamma 

överförmyndarnämnden gör att konsekvenserna av en allt mindre extern finansiering syns för respektive kommuns 

del hos kostnadsbäraren och inte på den gemensamma nämnden. För Piteås del är det kommunstyrelsen som belastas 

med de gemensamma nämndernas ekonomiska avvikelser. 

Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram. 

  

Gemensam räddningsnämnd 

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. 

Analysen visar på ett litet överskott på driften medans intäkterna följer budget. Pandemins påverkan på nämnden är 

svår att bedöma, konstateras kan att utbildningsverksamheten mot allmänhet och organisationer är på väldigt låg nivå 

vilket påverkar intäkterna. 

Perioden präglas fortfarande av den numera gemensamma organisationen Piteå-Älvsbyn och naturligtvis den 

pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering mm. 

Räddningstjänstens verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer. 

 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 

Befolkningen i Piteå kommun har minskat med 30 invånare sedan årsskiftet. Antalet invånare i kommunen var den 

sista februari 42 196. Antalet födda och döda samt inrikes flyttrörelser är närmast identiska jämfört med jan-feb 

2020. Invandringen fortsätter minska. Fortsatt negativa födelseöverskott och inrikes flyttningsöverskott kombinerat 

med ett minskande invandringsöverskott gör att befolkningen i kommunen fortsätter minska. Vaccinationerna mot 

covid-19 kan indirekt få fart på inflyttningarna igen med en förhoppningsvis gradvis återgång till mer normala 

flyttströmmar inom Sverige. 

  2021 jan-feb 2020 jan-feb Differens  

Folkmängd 42 196 42 257 -61  

Födda 66 67 -1  

Döda 81 82 -1  

Födelseöverskott -15 -15 0  

Inrikes utflyttningar 207 201 6  

Inrikes inflyttningar 171 164 7  

Flyttningsöverskott inrikes totalt -36 -37 1  

Invandringar 14 35 -21  

Utvandringar 3 10 -7  

Invandringsöverskott 11 25 -14  

Justeringspost 10 3 7  

Folkökning -30 -24 -6  
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Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Utifrån rådande pandemi har vissa branscher, liksom i hela landet, fortsättningsvis en mycket tuff situation. 

Företagsakuten, med råd och stöd till företag, erbjuds fortfarande till företagen. Konkursstatistiken visar, glädjande 

nog, en minskning av antalet konkurser under perioden. 

Etableringsarbetet, med förfrågningar från såväl internationella som nationella företag, har varit intensivt under 

perioden. 

Kompetensförsörjningsfrågorna är fortsatt mycket viktiga utifrån de arbetskraftsbehov som väntas uppstå tack vare 

de stora investeringar som pågår i vår region. Det kommunala kompetensförsörjningsrådet har en viktig roll för att få 

fram näringslivets behov av kompetens och samverka med arbetsförmedling och utbildningsanordnare. 

Under perioden har intresset för nyföretagande ökat, fler personer söker information och rådgivning. 71 

nyregistreringar har skett under perioden. Inom Ung Företagsamhet har en digital UF-mässa genomförts med lyckat 

resultat. Internationellt samarbete genom Bothnian Arc UF pågår och löper på bra. 

Under 2021 har arbetet med servicemätningen Insikt påbörjats. Kommunens service gentemot företagen mäts. De 

företag som haft ett ärende inom bygglov, livsmedelskontroll eller miljö-hälsoskydd erbjuds att delta i mätningen och 

svara på frågor vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Mätningen görs för att ge kommunen ett underlag i fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete i service gentemot 

företagen. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge kommunchef i uppdrag att organisera fortsatt arbete med mänskliga 

rättigheter. Uppföljningen av riktlinjerna för mänskliga rättigheter visar på ett gott arbete ute i förvaltningarna. Det är 

främst inom kommunens roll som demokratiaktör som arbetet behöver utvecklas. En introduktion i 

barnkonventionen har genomförts med personal från fastighets- och servicekontorets stabsfunktion. Under årets 

första månader har inga företag eller organisationer mångfaldsdiplomerats. 

Nyckeltal strategiska områden 

  Nyckeltal Period Kvinnor Män Totalt Målvärde 

 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 
år  (ackumulerat från årskiftet) 

Mar 2021 61 57 118  

 Antal invånare  Feb 2021 20 938  21 258  42 196  44 200 

Arbetskraftens storlek 16-64 år  Feb 2021 11 957  12 855  24 812  25 631 

 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Mar 2021 9,1 %  10,8 %  10 %  5,5 % 

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad 
arbetskraft  

Mar 2021 3 %  3,3 %  3,1 %  1,5 % 

Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad 
arbetskraft  

Mar 2021 6,1 %  7,5 %  6,9 %  4 % 

 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad 

arbetskraft  

Mar 2021 16,8 %  16,8 %  16,8 %  19,9 % 

Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad 

arbetskraft  

Mar 2021 7,3 %  6,2 %  6,8 %  8,4 % 

Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad 
arbetskraft  

Mar 2021 9,5 %  10,6 %  10 %  11,5 % 

 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare  Mar 2021 11,42  6,05  8,63  9,2 

 

Personal 
  Nyckeltal Period Kvinnor Män Totalt Målvärde 

 Sjukfrånvaro, %  (ackumulerat 12 månader bakåt) Feb 2021 7,5 %  3,9 %  6,8 %  4,5 % 

Andel heltidstjänster, %  Feb 2021 88 %  90,4 %  88,5 %  100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda  (ackumulerat 12 
månader bakåt) 

Feb 2021 364 009  141 690  505 699  505 699 
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Pandemin har stor påverkan på sjukfrånvaron. Den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna 

(ackumulerad) ökar markant. Det är framförallt korttidsfrånvaron som ökar, vilket bekräftas av att andelen av den 

totala sjukfrånvaron som är över 59 dagar minskar. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar betydligt mer än männens. Detta 

skulle kunna förklaras av att kvinnorna i högre grad än männen finns representerade inom yrken där hemarbete inte 

är möjligt, där man behöver sjukskriva sig vid minsta förkylningssymtom. 

 

 

Sjukfrånvaro i % (ackumulerat 12 

månader) 
Februari 2021 Februari 2020 Februari 2019 

1. Total sjukfrånvaro 6,8 5,3 5,3 

2. Sjukfrånvaro > 59 dagar 35,2 47,8 47,5 

3. Sjukfrånvaro kvinnor 7,5 5,9 5,9 

4. Sjukfrånvaro män 3,9 2,8 2,9 

5. Sjukfrånvaro <29 år 6,4 5,9 7,1 

6. Sjukfrånvaro 30-49 år 6,1 5,7 5,7 

7. Sjukfrånvaro >50 år 6,8 6,3 6,8 

  

Utveckling av den ackumulerade sjukfrånvaron (12 månader) i förhållande till tidigare år.  

 

Vid analys av sjukfrånvaron uppdelat per månad ser man tydligt att sjukfrånvaron följer trenden för pandemin, den är 

som störst i inledningen av pandemin för att därefter minska under sommaren, för att sedan öka i oktober och 

november. Utvecklingen för årets två första månader är en ökning i förhållande till föregående år. 

 

Utveckling av sjukfrånvaron per månad 

 

Trots den höga sjukfrånvaron minskar nyttjandet av både timanställda och månadsanställda vikarier. Andelen av 

kommunens medarbetare med en heltidstjänst är 88,5 %, det är något färre än förra året. Männen har i högre grad en 

heltidsanställning, 90 % jämfört med kvinnor 88 %. 


