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I likhet med andra kommuner är Skövde kommun en organi-

sation som i huvudsak producerar välfärdstjänster. Våra olika

verksamhetsgrenar kan vid en första anblick ge intryck av att

stå mycket långt ifrån varandra. Men alla delar i den kommu-

nala verksamheten samverkar för att skapa en helhet, som

ska bidra till att ”Skövderegionen är känd i landet som en

välkomnande region där människor möts, verkar och mår bra”

som det står i Vision Skövde 2025.
Att producera tjänster är en personalintensiv verksamhet.

Cirka 80 procent av kommunens kostnader är personalkost-
nader. Det är också så att det är våra medarbetare som ska-
par kvalitet i välfärdstjänsterna. I samma stund som möten
mellan medarbetare och medborgare sker, uppstår ett kvali-
tetsmått på det vi gör. Medarbetarnas engagemang och atti-
tyder blir avgörande vid den bedömningen, liksom för-
mågan att utveckla och leverera tjänster till en allt mer 
individualiserad och situationsanpassad omvärld. 

Skövde kommun arbetar aktivt med att utveckla med -
arbetarskapet och stärka chefers ledarskap. Medarbetaridén
och chefs- och ledarutvecklingsprogrammet är två centrala
delar inom detta område. Kundfokus och situationsanpassat
medarbetarskap och ledarskap är centrala begrepp i denna
utveckling. För att nå en hållbar utveckling är det angeläget
att genomföra uppföljningar av förhållanden inom personal-
området. Personalredovisningen är en del i den uppfölj-
ningen.

Personalredovisningen ger dels en aktuell beskrivning av
utvecklingen inom centrala personalstrategiska områden,
dels en aktuell lägesbeskrivning av personalstruktur och
förhållanden i form av statistik, diagram och tabeller. Till-
sammans med den årliga lönekartläggningen utgör perso-
nalredovisningen viktiga underlag för överväganden i
verksamhetsplaner och i budgetplanering. 

Genom personalredovisningen ökar vi kunskapen om hur
Skövde kommun utvecklas inom personalområdet. Avsikten
är att det i en förlängning ska öka möjligheterna till rätt in-
satser för det attraktiva arbetsgivarskapet. Ökad insikt om
förhållanden inom personalområdet ger bättre förutsätt-
ningar för prioriteringar. 

Skövde kommun har en starkt decentraliserad organisa-
tion. Enligt fullmäktigebeslut har vi en gemensam organisa-
tionsstruktur med högst tre organisatoriska nivåer i förvalt-
ningarna. I delegationsfrågor gäller närhetsprincipen det vill
säga att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Verksam-
hetsansvariga, politiska organ och fackliga organisationer
måste ges förutsättningar att fungera i en sådan organisa-
tion. Uppföljning i form av statistik och analyser inom per-
sonalområdet är ett led i att stödja en sådan utveckling.

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska
utvecklingsområden som är aktuella, visar på utvecklingen
genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året
och blickar lite framåt på vad som komma skall.

Skövde mars 2015

Bo Räftegård Leif Walterum
Personalchef Arbetsgivarpolitiskt 

ansvarigt kommunalråd



Skövde kommuns program för chefs- och ledarutveckling har
fortsatt under året. I programmet ingår chefsintroduktion,
chefskurser i olika ämnen och grundkurs i situationsanpassat
ledarskap. 138 av 175 chefer har påbörjat sitt utvecklings-
kontrakt för att bli certifierade chefer i Skövde kommun. 

Skövde kommun behöver öka andelen kvinnor på högre
chefsbefattningar och andelen män på enhetschefsnivå. På
förvaltningschefsnivå eller motsvarande fanns 1 nov tre
kvinnor på elva befattningar. Sammantaget på för-
valtnings- och avdelningschefsnivå har ande-
len kvinnor också minskat och ligger nu på
33,3 procent. Fortfarande är det övervä-
gande andel kvinnor på enhetschefs-
nivå, 69,0 procent vilket är en procent
mindre än förra året. 

Skövde kommun har en positiv
syn på ökad mångfald och har ett
förbud mot diskriminering. Detta är
frågor som diskuteras i samband
med medarbetaridén och finns med i
kommunens policys. Mångfald är en
viktig fråga vid den rekryteringsut-
bildning som finns i chefs- och ledarut-
vecklingsprogrammet. För att öka
kompetensen och servicegraden arbetar
flera förvaltningar mot målsättningen att få in
fler yngre medarbetare, fler medarbetare med annan
etnisk bakgrund och i arbetsmarknadspolitiska insatser och
att skapa fler praktikplatser. 

Skövde kommun står de närmaste åren inför stora pen-
sionsavgångar. Identifierade svårrekryterade grupper är bland
annat sjuksköterskor, fritidspedagoger, arkitekter, ingenjörer,
socialsekreterare, HR-partner, förskollärare och vissa lärare
på högstadiet. Under året har inletts ett arbete med att ut-
veckla det attraktiva arbetsgivarskapet, som är en del i att 
lyckas rekrytera medarbetare till svårrekryterade grupper.

Alla månadsavlönade medarbetare i Skövde kommun har
under året fått möjligheten att motionssimma gratis på Arena
Skövde bad. Under året har 8008 inträden registrerats. Ett gym
i stadshuset står även till förfogande för alla medarbetare.

Frisknärvaron och sjukfrånvaron ökar. Frisknärvaron ligger
nu på 60,5procent en ökning med cirka två procent, vilket in-
nebär att fler medarbetare har färre än fem sjukdagar på ett år.
Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procent och ligger nu på 6,4
procent. Andelen långtidssjuka har ökat. Den största ökningen
av sjukfrånvaron är på omvårdnadsförvaltningen och skolför-
valtningen.  

Under året har utveckling av samverkan med fack-
liga parter varit en central del. Fackliga parter

och arbetsgivarparter har tillsammans tagit
fram rutiner och mallar som ska använ-

das i hela kommunen. Inför den nya
organisationen genomfördes14

risk- och konsekvensanalyser. I
slutet av året antogs en ny ar-
betsmiljöpolicy som kommer att
ligga till grund för utvecklingen
av det centrala systematiska ar-
betsmiljöarbetet.

Efter lönerevision tjänar till-
svidareanställda kvinnor i

Skövde kommun 90,9 procent av
männens löner, vilket är en förbätt-

ring med 0,7 procent sedan 2012. I
administrativa yrken och läraryrken tjä-

nar kvinnor nästan alltid mindre än män
medan lönen är relativt jämn mellan män och

kvinnor inom vård-, tekniker- och ingenjörsyrken. Totalt
utfall i lönerevision 2014 blev 2,6 procent där männen fick
2,61 procent och kvinnorna 2,62 procent . 

Antalet tillsvidareanställda minskade med tolv från 2013
till 3 936.

Skövde kommun arbetar för att minska andelen ofrivilligt
deltidsanställda, bland annat genom att erbjuda valfri syssel-
sättningsgrad genom arbetstidsavtalet årsarbetstid. I utbyte får
medarbetaren visa en större flexibilitet exempelvis genom att
arbeta på flera arbetsplatser. Under 2014 har andelen månads-
avlönade med heltidstjänst ökat från 71,7 procent till 73,4
procent.

1. Sammanfattning
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”Vi har alla anledning att 
vara stolta. Varje dag tillfredställer vi 

behov som är efterfrågade. Varje dag gör 
vi nytta. Vi bygger välfärd och vi gör det med 

engagemang, kvalitet och goda resultat. 
Det är verkligen något att vara stolt över! 

För att det ska vara möjligt krävs 
delaktighet i verksamheten, 

ekonomin och våra 
medarbetarfrågor”

Ur Vår medarbetaridé 
– Värdegrund för oss medarbetare 

i Skövde kommun.

Utvärdering av medarbetaridén har under året skett i 20-grupperna.



2.1  Chefs- och ledarutveckling
Skövde kommuns program för chefs- och ledarutveckling har
fortsatt under året. Dess olika aktiviteter är:

1. Årlig chefsintroduktion för nyanställda chefer. I introduk-
tionen ingår övergripande perspektiv, rollen som arbetsgivare,
ekonomi, inköp och juridik samt IT.

Introduktionen hade 19 deltagare 2014. Chefsintroduktio-
nen får genomgående mycket goda omdömen och upplevs
som viktig.

2. Chefskurser har genomförs löpande under året,
huvudsakligen med interna medverkande.
Ämnesområden är bland annat rekryte-
ring, arbetsrätt, lagstiftning och ären-
dens väg samt ekonomi, IT och
kommunikation.

3. Ledarskapsutbildning. Under
2014 deltog 20 chefer i denna
femdagarsutbildning med internat
som fokuserar på det situationsan-
passade ledarskapet. Utvärde-
ringen är mycket positiv. Utbild-
ningen genomförs med externa
konsulter och ges varje år för nyan-
ställda chefer.

1 nov 2014 hade kommunen 175 che-
fer anställda. Dessa bildar ett gemensamt
nätverk, 200-gruppen, som samlas två gånger
per år under ledning av kommundirektören. Årets
två träffar har fokuserat på temat samverkan, kvalitet och
kundfokus. Punkter i programmet var uppdrag och ny organi-
sation, medarbetarskapets utveckling och ledarskapets utma-
ningar och möjligheter.

I sin tur är 200-gruppen indelad i nio 20-grupper som träf-
fas två gånger per år. Grupperna leds av en förvaltningschef.
Teman för 20-grupperna under 2014 har varit medarbetar -
idéns intentioner och implementering och hur ledarskapet kan
utveckla vidare de centrala begreppen samverkan, kvalitet
och kundfokus. 20-grupperna bistår kommundirektörens led-
ningsgrupp. 138 chefer har startat sina personliga utveck-
lingskontrakt.

2.2  Vår medarbetaridé – värdegrund 
för oss medarbetare i Skövde kommun
Vid 200-gruppens chefsmöte under våren rapporterades resul-
tatet av den enkät som ställts till samtliga 20-grupper kring
implementeringen av medarbetaridén. Resultatet visade att
kortleken upplevs som ett bra hjälpmedel som stimulerar till
diskussioner. Inga ytterligare hjälpmedel önskades. Däremot
påtalades att det hade underlättat med ett starkare stöd från
förvaltningsledningen, mer avsatt tid och bättre uttalat syfte

och mål med implementeringsarbetet.

2.3 Kompetens och 
utbildningssatsningar 

Runt 200 medarbetare har deltagit i
de två introduktioner för nyanställda
medarbetare som genomförts under
vår och höst. Märkbar är den för-
yngring som nu sker.

Inom ramen för medarbetar-
samtalet görs individuella planer
för kompetensutveckling. För che-

fer ska detta ske utifrån det person-
liga utvecklingskontraktet i samtal

med överordnad chef. För medarbe-
tare är det ett gemensamt ansvar till-

sammans med närmaste chef. Sammanlagt
har kommunen under 2014 satsat 12,8 miljo-

ner kr på extern kompetensutveckling.

2. Medarbetare och chef 

Ur Vår medarbetaridé 
– Värdegrund för oss medarbetare 

i Skövde kommun.

Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

Den kommungemensamma introduktionen genomfördes den 6 oktober 2014.

”Relationen mellan chef och 
medarbetare är ett ömsesidigt ansvar. 

I Skövde kommun utvecklar vi det situations-
anpassade ledarskapet. Du och din chef ska känna 
trygghet i var ni har varandra och hur uppgifterna 

förväntas lösas. Det skapas genom ömsesidig 
respekt och hur du och din chef agerar. 

Situationsanpassat medarbetarskap 
ska anpassas och mötas 
av ett situationsanpassat 

ledarskap”
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Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Chefs- och ledarutveckling ska prioriteras och följas
upp i medarbetarsamtal med överordnad chef 

• Utöver de obligatoriska kurserna för chefer ska kurs-
katalogen utökas med ett frivilligt utbud

• Tjänstemannaledningens förväntningar kring medar-
betaridén behöver tydligare klargöras och arbetet med
implementeringen ska fortsätta och ses långsiktigt

• Medarbetaridén ska integreras med attraktivt arbets-
givarskap, ”employer branding” och det systematiska
arbetsmiljöarbetet.



Jämställdhetspriset 2014 gick till studie- och yrkesvägledarorganisationen i
Skövde kommun. Den har börjat ett angeläget och medvetet arbete med att inte-
grera genus som ett perspektiv i sitt arbete.

3.1  Jämställdhetsmål 1: 
     Fler kvinnor på ledande befattning

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på de högre chefsni-
våerna (A- och B-nivå). Från 2013 till 2014 har totala antalet
förvaltningschefer (A-nivå) minskat från tolv till elva genom
omorganisation. Av de elva cheferna var 1 nov tre kvinnor.
Kvinnodominerade förvaltningar önskar ofta fler män som
chefer på enhetschefsnivå (C-nivå). Flest kvinnliga
chefer finns inom barn- och utbildning, social
verksamhet och omvårdnad. 

För att få fler kvinnor på ledningsnivå
och främja intern karriär inriktades re-
kryteringen av ny enhetschef för den
nya HR-enheten (start 2015) mot in-
ternrekrytering och positiv särbe-
hand- ling vid jämförbara
kvalifikationer. 

Utbildningsförvaltningen är ett
positivt exempel där det är en myc-
ket jämn fördelning av män och
kvinnor på ledande befattningar.

3.2  Jämställdhetsmål 2: 
     Jämnare könsfördelning på 
     kommunala befattningar

I Skövde kommun är 21,6 procent av medarbetarna män. I de
kvinnodominerade förvaltningarna skola och omvårdnad är
andelen män mellan 10 och 15 procent. På de andra förvalt-
ningarna är könsfördelningen relativt jämn på förvaltnings-

nivå. Inom befattningarna är könsfördelningen
förtfarande stereotyp. Kvinnor arbetar i större

utsträckning i yrken som exempelvis admi-
nistratörer, receptionister, bibliotekarier,

lokalvårdare och måltidsbiträden medan
männen i större utsträckning arbetar
inom exempelvis vaktmästeri, arbets-
avdelning på tekniska, höga chefspo-
sitioner och som tekniker. 

Att åstadkomma en jämn könsför-
delning på kommunala befattningar är

en svårighet inte bara i Skövde kom-
mun utan i hela landet. Identifiering

med mans- och kvinno-
kultur liksom arbetsvillkor spelar stor roll. 

Utbildning behöver prioriteras liksom utveck-
ling av kravspecifikationer vid rekrytering, lämp-

lighetsbedömningar, stereotypa synsätt, arbetskultur och
ledarskap. Faktorer som lön och social samvaro behöver
vägas in.

På skolförvaltningen är en strategi att ta in fler män som
timvikarier för att öka intresset att söka in på högskolan till
bland annat förskollärare. Inom omvårdnadsförvaltningen är
det ett viktigt mål att få fler män som sökande till vårdyrken
och att den andelen efter hand ökar. För att möta nuvarande
och framtida behov är det ytterligare ett mål att fortsätta öka
mångfald i etnicitet och ålder. Vägar att locka fler sökande till
förvaltningen är att ha goda arbetsplatser med bra arbetsmiljö,
samtidigt som fler medarbetare ska erbjudas möjlighet till
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”Skövde kommun 
arbetar aktivt för jämställdhet 

och mångfald i arbetslivet och vill 
därmed tillvarata de kvaliteter som en 

jämn könsfördelning och etnisk och 
kulturell mångfald kan tillföra 

verksamheten.”

3. Personalförsörjning 

Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

fördelning av antal tillsvidareanställda

chefer per kön och chefsnivå

                                                                                           Totalt per 
Chefsnivå                                      Kvinnor           Män        chefsnivå

A                                                              3                   8               11
B                                                              8                 14               22
C                                                            98                44             142
Totalt antal chefer                          109               66            175

definitioner: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda kvinnor 
respektive män per chefsnivå 1 nov 2014. A-chef motsvarar förvaltnings-
chef, B-chef motsvarar avdelningschef, C-chef motsvarar enhetschef.

Ur Skövde kommuns 
platsannonser.
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heltidsanställning via årsarbetstid. På samhällsbyggnadsför-
valtningen syns ett positivt trendbrott då förvaltningen de se-
naste åren har anställt fler kvinnor till bland annat
bygglovsenheten, som nu är en jämställd verksamhet.

3.3  Ökad mångfald på kommunala 
     befattningar

”Skövde kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mång-
fald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som
en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan
tillföra verksamheten”. Detta är en generell text i all annonse-
ring och en signal om Skövde kommuns förhållningssätt. Ar-
betskraftsbehov och rekrytering till svårrekryterade tjänster
ökar på sikt mångfalden. Flera förvaltningar ser särskilda
behov eller kompetenser som en grund för ökad mångfalds-
rekrytering. 

Andelen tillsvidareanställda i Skövde kommun med annan
etnisk bakgrund har ökat med 0,2 % sedan förra året och med
1,4 % sedan 2012. Flest medarbetare med annan etnisk bak-
grund finns inom lokalvården, måltidsavdelningen och ingen-
jörsområdet. I Skövde kom 2013 ca 16,0 procent av
medborgarna från ett annat land eller hade båda föräldrarna
födda i ett annat land. 

Mångfald är en viktig fråga vid rekryteringsutbildningar
för chefer, vid kommungemensamma introduktioner och vid
diskussioner kring medarbetarskap och god medborgarser-
vice. Fritidsförvaltningen har anställt medarbetare på fritids-
gårdarna som speglar ungdomarnas härkomst. Inom omvård-
nadsförvaltningen och socialförvaltningen finns behov av
olika språkkompetenser, som därmed blir en viktig faktor vid
rekrytering. Behörighetskrav kan dock begränsa vid rekryte-
ring. Praktikplatser är ett sätt att arbeta för integration och
kompetenstillförsel. Tekniska förvaltningen har högst andel
medarbetare med annan etnisk bakgrund och har utvecklat
verktyg för att hantera mångfalden. För eventuella språksvå-
righeter finns arbetsrutiner och beskrivningar, ofta i bilder.
Medarbetarna anser att miljön inom förvaltningen är till-
låtande.

3.4  Personalomsättning och 
     pensionsavgångar

Den kommande femårsperioden väntas över 350 medarbetare
gå i pension vilket motsvarar nio procent av våra tillsvidare-
anställda. Det är främst inom grupperna undersköterskor och
lärare, men även fritidsledare, vårdbiträden, chefer och barn -
skötare som har många kommande pensionsavgångar. Svårre-
kryterade grupper som tidigare identifierats är sjuksköterskor,
fritidspedagoger och lärare i trä- och metallslöjd. Nya katego-
rier som varit svårrekryterade detta år är behöriga förskollä-
rare och högstadielärare i svenska, engelska, matematik och
no, studie- och yrkesvägledare, lärare med svenska som an-
draspråk och behöriga lärare inom särskolan. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har haft svårt att rekrytera arkitekter,
ingenjörer och andra tekniska specialister. Socialförvalt-
ningen har, liksom andra jämförbara kommuner, svårt att re-
krytera och behålla socialsekreterare som arbetar med
barnavårdsutredningar. På personalavdelningen har det har
det varit svårt att hitta erfarna HR-partner.

För att möta rekryteringsproblemen har exempelvis sam-
hällsbyggnadsförvaltningen erbjudit ungdomar sommarjobb
och kombinerat detta med möjligheten att skriva examens-
jobb, vilket resulterat i att många sökt kontakt efter avslutade
studier. Inom omvårdnadsförvaltningen pågår arbete för att
locka både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor genom ar-
bete med interna ambassadörer och ”employer branding”.
Tekniska förvaltningen har en plan för kommande pensions-
avgångar, exempelvis för chefer. KS stab har utvecklat ett
samarbete med POL-programmet på högskolan i Skövde för
att ge studenter möjligheter att skriva examensarbeten.

Personalomsättningen och antalet externt annonserade
tjänster har ökat i jämförelse med föregående år. Personalom-
sättningen ligger nu på 7,3 % och har ökat med ca 1 % varje
år de senaste tre åren. Ökningen beror till viss del på interna
övergångar mellan förvaltningarna. Att den externa annonse-
ringen har ökat beror på en ökning av pensionsavgångarna.
Centralt på kommunen har det även uppkommit ett behov av
nya tjänster som är kopplade till den nya organisationen och
utvecklingsarbetet. Kommunen är en kvinnodominerad ar-
betsplats vilket bland annat speglas genom att nära 9 000 av
de 13 000 som sökt de drygt 590 utannonserade tjänsterna är
kvinnor.
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pensionsavgångar

definition: Cirkeldiagrammet visar antal pensionsavgångar per 
befattningskategori under en femårsperiod. Statistik från 1 november 2014.
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Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Utveckla arbetet strategiskt och långsiktigt för att
få jämnare könsfördelning på kommunala befatt-
ningar 

• Öka andelen kvinnor på högre chefsbefattningar 

• Utveckla arbetet med attraktivt arbetsgivarskap och
”employer branding” 

• Arbeta aktivt med kravprofil vid rekrytering

• Analysera kommande kompetens och rekryterings-
behov samt utarbeta en gemensam kompetensför-
sörjningplan.



4.1  Friskvård 
De flesta medarbetare i Skövde kommun har möjlighet att ta
ut en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid om verk-
samheten tillåter det. Alla månadsavlönade kan träna i stads-
husets gym Motionären, sedan 1 april kan alla månadsav-
lönade även kostnadsfritt motionssimma i Arena Skövde Bad.
Under perioden 1 april till 31 december registrerades 8 808
inträden till Arena Skövde Bad. 

Utöver kommungemensamma friskvårdssatsningar finns
förvaltningsspecifika friskvårdsförmåner i form av
friskvårdsbidrag, massage, massagestol etc.
Flera förvaltningar har friskvårdsinspiratörer
som ordnar aktiviteter i form av lunchpro-
menader, föreläsningar, gympa, frisk-
vårdsdagar samt andra personalsociala
aktiviteter för att öka trivseln. Flera för-
valtningar har under 2014 tillsammans
med företagshälsovården Avonova Kin-
nekullehälsan erbjudit medarbetare att
genomföra hälsoprofiler. I hälsoprofilen
ingår provtagning, hälsosamtal och kondi-
tionstest. Förvaltningarna köper ofta till en
uppföljning av profilen inom ett år.

Från och med 1 april 2010 är det rökfri arbets-
tid på Skövde kommun. Det innebär att arbetstiden, det
vill säga den tid man arbetar eller har paus, ska vara rökfri.
Vid rökning under lunchrast eller måltidsuppehåll gäller en
rökfri zon på minst tio meter från kommunens lokaler. Under
2015 kommer en översyn av regelverk, uppföljningsrutiner
och avvänjningsstöd att ses över.

Frisknärvaron hos män och kvinnor har ökat med ca 2 %
sedan föregående år och ligger nu på 60,5 %. Kvinnors frisk-
närvaro det vill säga de medarbetare som har färre sjukfrånva-
rodagar än fem på ett år har ökat mer än männens.

4.2  Förebyggande rehabiliteringsarbete 
En rehabiliteringsinsats som används för medarbetare i riskzon
för sjukskrivning är ”Tidig rehab”. Där ingår samtalsstöd,
sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor och personalvårds -
genomgång. Tidig rehab-insatser har ökat något från föregå-
ende år. Tidig rehab är väl kommunicerat med både med-
arbetare och chefer. Inom skolförvaltningen och omvårdnads-
förvaltningen har personalvårdsronder genomförts tillsam-

mans med Avonova Kinnekullehälsan. Förebyggande arbete
utgör 84 procent av Skövde kommuns nyttjande av företags-
hälsovårdens tjänster.

På förvaltningsnivå har man arbetat med såväl den fysiska
som den psyko sociala arbetsmiljön. Exempel på insatser är an-
litande av ergonom, stressförebyggande arbete i form av bland
annat dialog och extern hjälp och handledning för personal
som utsätts för hot och kränkningar.

4.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under 2014 har förvaltningarna arbetat med syste-

matiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån för-
valtningsspecifika rutiner. I slutet av året

utarbetades en kommungemensam arbets-
miljöpolicy och riktlinjer för SAM. Med
anledning av den nya organisationen har
även en ny fördelning för arbetsmiljö-
uppgifter tagits fram.

Risk- och konsekvensanalyser har ge-
nomförts tillsammans med företagshälso-

vård, medarbetare, chef, facklig part och
HR-partner på berörda enheter i och med den

nya organisationen. Som en del i sitt systema-
tiska arbetsmiljöarbete har förvaltningarna genom-

fört skyddsronder, enkäter, APT med tema arbetsmiljö
och arbetsmiljögenomgång på individnivå med företagshälso-
vården. Även medarbetarsamtal används som en metod för att
undersöka arbetsmiljön på arbetsplatserna.

I kommunen finns rutiner för hur olycksfall och tillbud
rapporteras och utreds. Under 2014 rapporterades 1011
olycksfall och tillbud. Omvårdnadsförvaltningen har flest (78
procent) inrapporterade olycksfall och tillbud. Vilket kan för-
klaras genom att verksamheten är av en sådan karaktär där
exempelvis hot och våld förekommer eller där brukare oav-
siktligt orsakar skador på medarbetare. Liksom inom social-
förvaltningen arbetar man aktivt med att förebygga hot- och
våldssituationer.

Under året genomfördes en planerad inspektion från Ar-
betsmiljöverket i skolförvaltningen och utbildningsförvalt-
ningen, vilket resulterade i ett större behov av gemensamma
rutiner. Även om mycket görs så krävs kommunövergripande
och samordnande insatser för att stärka arbetsmiljöområdet.
En sådan planering påbörjades under 2014.

”Skövde kommun 
strävar efter att arbetsmiljön 

på alla nivåer är trygg, stimulerande, 
utvecklande och är anpassad 

till olika verksamheters 
behov”

4. Arbetsmiljö 
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Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

Ur Skövde kommuns 
arbetsmiljöpolicy

Under året har många medarbetare på Skövde kommun nyttjat möjligheten att
simma kostnadsfritt på Arena Skövde bad.



en gång i veckan och syftat till att underlätta dialog och infor-
mationsbehov i samband med omorganisationen. En gemen-
sam rutin för samverkan vid omorganisationen har upprättats,
14 risk- och konsekvensanalyser har utförts och samverkats.
Gruppen har påbörjat arbete med att ta fram rutin och mallar
för samverkan i nya organisationen. Målsättningen är att fär-
digställa och genomföra dessa tillsammans med utbildningsin-
satser under 2015. 

Lärarnas riksförbund har under året sagt upp avtalet om
samverkan med skolförvaltningen och senare också med ut-
bildningsförvaltningen. I december drogs uppsägningen till-
baka, vilket resulterat i att arbetsgivaren och samtliga förbund
nu samverkar under samma förutsättningar.
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4.4  Arbete med sjukfrånvaro 
     och rehabilitering 

Sjukfrånvaron i Skövde kommun har totalt ökat med 0,2 pro-
cent sedan föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat totalt
sett, främst i åldersgruppen 30-49 år. Mäns sjukfrånvaro är
oförändrad men en viss ökning ses i åldersgruppen upp till 29
år. Liksom föregående år är kvinnors sjukfrånvaro mer än dub-
belt så hög som mäns, vilket följer trenden i landet i övrigt. 

Andelen långtidssjukskrivningar av den totala sjukfrånva-
ron ökar för både män och kvinnor. Kvinnor har ca 15 procent
större andel långtidssjukskrivningar än män. Den totala sjuk -
lönekostnaden är oförändrad, vilket beror på att den ökade
långtidssjukfrånvaro i större utsträckning inte bekostas av ar-
betsgivaren utan av Försäkringskassan. Insatser under året
inom bland annat tidig rehab har varit bidragande orsaker till
en bromsad utveckling av korttidssjukfrånvaron.

Chefer arbetar med individuella rehabiliteringsplaner för
medarbetare i risk för långtidssjukskrivning och för dem som
redan är långtidssjukskrivna. Medarbetare erbjuds vid behov
samtal med terapeut, besök hos sjukgymnast och naprapat
eller hos företagssjuksköterska. Även dessa satsningar har på
några förvaltningar gett synbar effekt på bromsad utveckling
av korttidssjukfrånvaro. På omvårdnadsförvaltningen, där
sjukfrånvaron är högst, genomförs åtgärder i syfte att minska
sjukfrånvaron: personalvårdsronder med företagshälsovården,
översyn av antal medarbetare per chef, översyn av arbetstider
och schemaläggning, löpande uppföljning av sjukfrånvaron
mm. HR-enheten har genomfört utbildningar inom rehabilite-
ring och hantering av svåra personalärenden för samtliga en-
hetschefer. 

4.5  Utveckling av samverkan 
År 2014 har det tillsatts ytterligare ett mer informellt, bere-
dande möte mellan centrala samverkansgruppens (CSG) repre-
sentanter och arbetsgivarrepresentant, utöver CSG:s och
verksamheternas samverkan på olika nivåer. Möten har hållits

förändring sjukfrånvaro 2012-2014
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definitioner: Diagrammet visar förändringen av sjukfrånvaron i
procent uppdelat per kön under en treårsperiod. Urval är samtliga med-
arbetare i Skövde kommun.

sjukfrånvaro per förvaltning

Förvaltning                                      2014             2013           2012

Skolförvaltningen                                  6,2               5,6             5,0 
Samhällsbyggnadsförvaltningen*          2,8               3,9             2,7 
Fritidsförvaltningen                               4,4               5,1             4,1 
Socialförvaltningen                               3,1               4,9             4,2 
Kommunstyrelsens stab och 
Konsult och service                               3,6           4,1 %              3,8 
Kulturförvaltningen                               4,9               4,1             2,6 
Omvårdnadsförvaltningen                     8,7               8,0             6,0 
Tekniska förvaltningen                          5,5               4,7             3,8 
Utbildningsförvaltningen                       4,2               5,3             4,2 
Totalt Skövde kommun                  6,4             6,2            5,5 

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

definitioner: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron uppdelat per
förvaltning i procent. Urval är samtliga medarbetare i Skövde kommun.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Sluta nytt samverkansavtal utifrån FAS05 med
samtliga fackliga organisationer och stärka sam-
verkanssystemet genom kommunövergripande
och partsgemensamma insatser

• Genomföra en medarbetarenkät 

• Genomföra samverkansutbildning för chefer,
fackliga representanter och HR-partner

• Uppdatera och utveckla rutiner för rökfri arbetstid

• Sänka sjuktalen på sektor vård och omsorg och
sektor barn och utbildning

• Arbeta med aktiviteter för att stärka arbetsmiljö-
organisationen, rutiner och uppföljning

• Se över friskvårdsutbudet både på kommunnivå
och sektorsnivå.

%



5.1  Jämställdhetsmål 3: 
     Lika lön för lika och likvärdigt arbete

Anställda i kommuner och landsting har de mest jämställda
lönerna på svensk arbetsmarknad. Med hänsyn tagen till ålder
och yrkeskategori är kvinnors löner i kommunerna 99,6 pro-
cent av männen. Efter lönerevision 2014 tjänar tillsvidarean-
ställda kvinnor i Skövde kommun 90,9 procent av männens
löner. Detta är en förbättring med 0,7 procent sedan 2012. I
denna siffra är inte hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori. I
kartläggningen för jämställda löner har 60 personal-
kategorier jämförts. Jämförelsen visade att
män tjänade mer än kvinnor i 31 grup-
per. Kvinnor tjänade mer i 28 grup-
per. I en grupp var lönen lika.

I administrativa och övergri-
pande handläggaryrken på
kommunen tjänar män nästan
alltid mer än kvinnor. Även i
lärargrupperna tjänar män
mer än kvinnor i nästan alla
grupper. I vårdyrken och
bland tekniker och ingenjö-
rer är lönen relativt lika
mellan män och kvinnor.

Utifrån lönekartläggningen
gjorde Skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen förra
året en bedömning att det kunde
finnas osakliga löneskillnader på
grund av kön i lärargrupperna och har
under året arbetat med detta. Vid löneöversyn
2014 höjdes lönerna inom Skolförvaltningen med i genom-
snitt 2,78 procent. Kvinnor har fått en löneökning på 2,80
procent, medan män har fått 2,68 procent. Skillnaden i lön
mellan könen har minskat i några grupper och ökat i andra.

Inom bland annat tekniska förvaltningen upplevs det vara
svårt att göra lönejämförelser mellan kvinnor och män då
många befattningar är typiskt kvinno- eller mansdominerade
så som t.ex. lokalvårdare, drifttekniker, administratörer, an-
läggningsarbetare, mekaniker m.m. Upplevelsen är att lönen
mer hör ihop med befattning än kön. 

5.2  Lönerevisionsarbete inklusive 
lönekartläggning
Personalutskottet har sedan tidigare fattat beslut om två lång-

siktiga lönepolitiska mål om att Skövde kommun ska
har löner som står sig i konkurrensen och att lö-

nerna ska ha en acceptabel nivå. Lönerna
ska heller inte utmärka sig som de lägsta

när vi jämför med jämförbara kommu-
ner. Inför lönerevision 2014 beslutade

personalutskottet om ett tredje löne-
politiskt mål som tar sikte på den
individuellt differentierade lönen.
Målet formuleras som: Vi ska ha
fokus på individuell bedömnings-
lön. Chefer ska våga differentiera
löneutfallet. Utöver de tre långsik-
tiga lönepolitiska målen beslutade

personalutskottet även att avsätta
485 000 kronor för strukturlöneutjäm-

ning inom gruppen kock/kokerska.
I 20 av 61 grupper som ingår i löne-

kartläggningen hamnar Skövde på den nedre
halvan i jämförelse av medianlön. I resterande,

41 grupper är Skövde på den övre halvan. De grupper
där Skövde ligger sämst till är förskollärare, lokalvårdare och
receptionister och de grupper där Skövde ligger högst är un-
dersköterskor i äldreomsorgen, IT-handläggare och vårdbiträ-
den i hemvården. Snittplaceringen i förhållande till våra jäm-
förelsekommuner är plats 5,6 av 14 vilket innebär att perso-

”Skövde kommuns 
lönestrategiska ambition är att vi 

ska kunna erbjuda löner som står sig i 
konkurrensen. Med detta menas också att 
utifrån analys av lönekartläggningen och 

bedömning av framtida rekryteringsmöjligheter, 
prioritera så att nyanställningar inte medför 

stora oönskade förskjutningar i lönestrukturen. 
Vi ska i övrigt ha löner som ur ett omvärlds- 

perspektiv generellt sett ligger på en 
acceptabel nivå. Skövde kommun ska 

inte utmärka sig genom att i stor 
utsträckning erbjuda bland de 

lägsta lönerna bland 
jämförbara kommuner.”

5. Lön och förmåner 
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Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

Ur Skövde kommuns 
lönepolitiska mål



nalutskottets två första lönepolitiska mål nås. Lönesprid-
ningen har ökat i 25 av 60 jämförda grupper, är oförändrad i 6
grupper, har minskat i 27 grupper och är okänd i två grupper
(uppgift saknas). Sett över alla 60 grupperna har lönesprid-
ningen minskat med 1,14 procent. Det går däremot inte att dra
några slutsatser om orsaken till minskningen eftersom lö-
nespridning visar löneutfall över tid i relation till rådande per-
sonalstruktur. I det långa loppet bör däremot lönespridningen
öka för att personalutskottets mål ska anses ha nåtts.

Löneöversynen har fungerat bra under 2014. Hos de flesta
förvaltningarna har dialogmodellen chef-medarbetare använts
och det är framför allt inom skol- och utbildningsförvalt-
ningen, som de båda lärarfacken har valt traditionell förhand-
ling. Förvaltningarna har inför löneöversynen använt
lönekartläggningen som instrument för se över lönestrukturen
internt och externt. Överlag har inga grupper på förvaltnings-
nivå särskilt prioriterats, utan lönesättningen har skett på indi-
viduell och differentierad basis. Fritidsförvaltningen har gjort
en strukturell satsning på badpersonal vars löneläge var lågt i
förhållande till den externa lönekartläggningen. Flertalet för-
valtningar använder sig av övergripande lönestrategier, har
förvaltningsspecifika lönekriterier och arbetar med både med-
arbetar-, och löne- och delgivningssamtal. Detta sammantaget
innebär goda förutsättningar för att uppnå löneavtalens tyd-
liga mål om individuella och differentierade löner som av-
speglar uppnådda mål och resultat. Utfallet i löneöversynen
landade på 2,6 procent (2,61 procent för män och 2,62 pro-
cent för kvinnor) för hela Skövde kommun. Mellan förvalt-
ningarna varierade utfallet mellan 2,3 och 3,0 procent I detta
får vägas in den extra struktursatsning, som gjordes via perso-
nalutskottet, på kockar och kokerskor.
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lönerelationsplacering i förhållande 

till 13 jämförelsekommuner

Plats 1-7

Plats 8-14

definition: Cirkeldiagrammet visar vilken placering Skövde har i för-
hållande till 13 jämförelsekommuner i Skövde kommuns lönekartläggning.

lönespridning per intervall

definition: Cirkeldiagrammet visar hur lönespridningen är fördelad 
i procent i de befattningsgrupper som finns med i Skövde kommuns 
lönekartläggning.

5-10 % 

10-20 % 

20-30 % 

30-40 % 

40-56 %

Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Utveckla löneöversynen i syfte att uppnå större lik-
värdighet och samsyn mellan förvaltningarna

• Minska löneskillnader mellan män och kvinnor,
framförallt i befattningsgrupperna lärare och admi-
nistrativ personal 

• Analysera jämställda löner

26,2%

73,8%

37,9%

12,1%

39,7%

8,6%

1,7%

jämställda löner

definition: Antal personalgrupper inom respektive befattnings-
område som redovisats i Skövde kommuns lönekartläggning exklusive 
chefer.

Män tjänar mer än kvinnor

Kvinnor tjänar mer än män

Administrativa
yrken
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Vård-
yrken
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6.1  Antal anställda
Antalet tillsvidareanställda i kommunen har minskat sedan fö-
regående år. Framförallt har minskningen skett på skolförvalt-
ningen men också på omvårdnadsförvaltningen. Ökning har
skett på tekniska förvaltningen och på samhällsbyggnadsför-
valtningen. Förändringarna beror till största delen på omorga-
nisationen. Måltidsservice har gått från
omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen till
tekniska förvaltningen. Ökningen på samhälls-
byggnadsförvalt- ningen beror på att förvalt-
ningen har övertagit enheter från
kommunstyrelsens stab och tekniska för-
valtningen. På konsult och service och
kommunstyrelsens stab har en del nya
tjänster tillsatts vilket förklarar att antal
anställda ligger på samma nivå som förra
året.

6.2 Timvikarier
Timvikarierna har ökat med nästan 20 årsarbe-
ten sedan förra året. Ökningen har främst skett på
socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Årsarbe-
ten både för kvinnor och män har ökat. Det är främst inom
dygnet runt-verksamhet, till exempel inom socialpsykiatrin,
boendet för ensamkommande barn och socialjouren, som tim-
vikarier används och då vid semestrar och sjukdom och vid
högre arbetsbelastning. På tekniska förvaltningen är det mål-
tidsavdelningens verksamhet som främst är beroende av tim-
vikarier då verksamheten behöver täcka upp med vikarier vid
sjukdom, semester och dylikt. Inom flera av köken arbetar
man ensam eller endast två personer, vilket gör det sårbart vid
frånvaro. Under 2014 har ledningsgruppen för måltidsavdel-
ningen arbetat med bemanningsöversyn utifrån antal portio-

ner som ska serveras och varje köks förutsättningar, vilket re-
sulterat i omorganisation och förflyttning av medarbetare för
att få en jämnare bemanning.

6.3  Medarbetare i arbetsmarknads-
      politiska insatser

Sedan föregående år har arbetet med att ta emot medarbe-
tare i arbetsmarknadspolitiska insatser utvecklats.  I

april 2014 antogs de nya riktlinjerna inom om-
rådet och under året har arbetet påbörjats

med att skapa tydlighet i anställningarna
genom individuella handlingsplaner.
Översynen har gjort att några medarbe-
tare har fått en tillsvidareanställning på
kommunen.

Antal medarbetare i arbetsmarknads-
politiska insatser har minskat sedan förra

året med fyra medarbetare och ligger nu
på 146. Av dessa är 59 anställda på ett AB-

avtal, det vill säga med reguljär anställning.
Utifrån att arbetslösheten fortfarande ligger på en

relativt hög nivå och att långtidsarbetslösheten inte
viker nedåt, talar mycket för att Skövde kommun kommer att
öka antalet medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Det är dock beroende av vilka politiska beslut som tas. Ut-
vecklingen för de grupper som är utsatta på arbetsmarknaden,
det vill säga ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg,
funktionshindrade, utomnordiskt födda och arbetslösa 55-65
år, är klart negativ och ökningen av arbetslösa i denna grupp
är markant.

”Som medarbetare 
ska du både förvalta och 

förnya. Vårt arbete ska anpassas 
efter varje situation och till varje 

personligt möte – det är i det 
mötet vår kvalitet upplevs 

och bedöms” 

6. Personalstruktur
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Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

Ur Vår medarbetaridé 
– Värdegrund för oss medarbetare 

i Skövde kommun.

Skol- kultur och fritidsförvaltningens medarbetare som arbetar med stadsdelsutveckling
i Ryd. 
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antal anställda

Tillsvidare- Förändring Månads- Förändring Procent män av
anställda från avlönade från månads-

Förvaltning 2014 2013 2014 2013 avlönade
Skolförvaltningen                                                                                     1 207                      -137                     1 419                        -78                    14,8%
Samhällsbyggnadsförvaltningen*                                                                  47                         16                          49                         15                    44,9%
Fritidsförvaltningen                                                                                       69                           3                          81                           7                    55,6%
Socialförvaltningen                                                                                      217                          -2                        234                          -2                    22,6%
Kommunstyrelsens stab och Konsult och service                                           145                          -1                        163                           0                    38,7%
Kulturförvaltningen                                                                                       63                           0                          67                          -1                    40,3%
Omvårdnadsförvaltningen                                                                        1 356                        -95                     1 480                        -28                      9,9%
Tekniskaförvaltningen                                                                                 460                       145                        486                       141                    40,5%
Utbildningsförvaltningen                                                                             372                           7                        439                        -29                    41,0%
Totalt Skövde kommun                                                                  3936                    – 64                    4418                       25                  21,3%

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Kontinuerligt se över timvikarier för att kunna er-
bjuda mer attraktiva tjänster 

• Se till att alla medarbetare i arbetsmarknadspoli-
tiska insatser anställda på ett BEA-avtal har en tyd-
lig handlingsplan

• Öka andelen medarbetare i åldersintervallet 20-29
år

antal timvikarier i årsarbeten

Förvaltning                                      2014             2013           2012

Skolförvaltningen                                72,8             77,5            75,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen*          0,8                0,9              1,1
Fritidsförvaltningen                             10,4               8,4              7,2
Socialförvaltningen                             11,7               6,5              8,6
Kommunstyrelsens stab och 
Konsult och service                                  3                   0              1,1
Kulturförvaltningen                               2,9                2,8              2,4
Omvårdnadsförvaltningen                 164,2           164,6          172,1
Tekniska förvaltningen                           25             12,1            12,8
Utbildningsförvaltningen                       8,1                7,4              6,1
Totalt Skövde kommun                 299             280           287 

* Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen fram till 1 jan 2014

definition: Tabellen visar antal årsarbeten utförda på timtid. 
Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar som är en schablon.

medarbetare i arbetsmarknadspolitiska 

insatser

Förvaltning                                      2014             2013           2012

Antal medarbetare i arbets-
marknadspolitiska insatser                   145              150             146
Kvinnor                                                  68                68               59
Män                                                      77                82               87

definition: Avser medarbetare som har någon typ av lönebidrag 
1 nov resp. år. Anställning enligt BEA eller AB.

åldersstruktur tillsvidareanställda

Förändring 
% Förändring % Förändring % samtliga

Ålder Kvinnor från 2012 Män från 2012 Samtliga från 2012

20-29 år                                                                        7,8                        0,2                      10,4                         1,7                       8,3                         0,4 
30-39 år                                                                      19,7                        -0,2                      20,4                         0,1                     19,9                        -0,1 
40-49 år                                                                      29,6                         0,0                      22,9                        -0,9                     28,2                        -0,2 
50-59 år                                                                      30,5                         0,3                      30,5                        -0,7                     30,5                         0,1  
60 år och över                                                              12,4                        -0,2                      15,8                        -0,1                     13,1                        -0,2

definition: Åldersstrukturen i procent av tillsvidareanställda i kommunen 1 nov 2014.



7.4 Bisysslor 
Under året har uppföljning av bisysslor genomförts och

frågan om medarbetares bisysslor har uppmärksammats i
samtliga förvaltningar. Inga bisysslor har förbjudits. Kretsen
av personer som utan begäran ska redovisa bisyssla har ut-
ökats på vissa förvaltningar.

7.1  Jämställdhetsmål 4: 
     Ökad anställningstrygghet och ekonomisk 
     självständighet för kvinnor

Målsättningen om ökad anställningstrygghet och ekonomisk
självständighet för kvinnor bygger på att kvinnor dominerar
bland osäkra anställningar och inom gruppen svag ekonomisk
självständighet. Största delen deltidsanställningar finns på
omvårdnadsförvaltningen där 48,4 procent är deltidsanställda.
Även inom kulturförvaltningen och fritidsförvalt-
ningen finns många deltidsanställda. Del-
tidsanställningar är vanliga i
verksamheter som är mycket öppna
och där det är svårt att få ihop
scheman med för få ”huvuden”.
Andelen tillsvidareanställda
med heltidstjänst har totalt
inom kommunen ökat från
71,7 till 73,4 procent. Män
står för en större procentuell
ökning än kvinnor. Att er-
bjuda heltid eller deltid är en
organisatorisk och ekonomisk
fråga. En stor andel av visstids-
anställningarna inom skolförvalt-
ningen är deltidstjänster, 51,6
procent.

Ett sätt att arbeta med ofrivillig deltid är att
erbjuda årsarbetstid. Inom till exempel omvårdnadsförvalt-
ningen har en ökning skett från 50 till 53 procent av andelen
tillsvidareanställa som arbetar utifrån årsarbetstidsavtalet.
Detta har gjort att andelen ofrivilligt deltidsanställda har
minskat. Inom fritid arbetar man med att erbjuda förhöjd sys-
selsättningsgrad under schemaperioder.

7.2  Arbetstidsavtal
De flesta tjänstemän i Skövde kommun omfattas av flextids-
avtalet. Flexibilitet är viktigt i dagens samhälle och är en stor
del av det attraktiva arbetsgivarskapet. Det finns ett behov i
verksamheterna att kunna anpassa arbetskraft efter behov. Ar-

betet i sig är viktigare än tiden det tar att utföra det eller när
det utförs. Flexavtalet är gammalt och svårt att hantera. Ett
modernare ochmer ändamålsenligt avtal ska tas fram. 

Under året har 21 nya medarbetare anslutit sig till årsar-
betstid (ÅTD). Det är nu 881 medarbetare om arbetar enligt
ÅTD- avtalet i Skövde kommun. Ökningen har skett på om-
vårdnadsförvaltningen och främst för att förhindra ofrivillig
deltidsanställning. Skövde kommun har ramavtal med nästan
alla fackförbund. Under året tecknades att avtal med lärarför-
bundet om alt arbetstid.

7.3 Fyllnadstid och övertid 
Fyllnads- och övertiden är näst intill oför-

ändrad sedan föregående år och ligger nu
på 37,4 årsarbeten. På vissa enheter i
kommunen är övertiden högre än nor-
malt vilket beror på omständigheter
som varit specifika för just detta år,
som exempelvis valet och omorgani-
sationen. På tekniska förvaltningen
har fyllnads- och övertid ökat i för-

hållande till föregående år, då bered-
skapstidens aktiva del ökat, det vill säga

när man går in och arbetar, ersätts med
övertid.

Behovet av att ägna 
mer tid åt livet utanför arbetet 

växlar över åren. Likaså ser behovet olika 
ut, bl.a. beroende av arbetets innehåll och 

struktur, den enskildes ålder och livssituation 
m.m. Medarbetaranpassade tidsberäkningssystem 

är ett av flera sätt att möta varierade önskemål 
om arbetsförhållanden och anställningsvillkor 

hos medarbetarna. Införande av årsarbetstid ger 
den enskilde arbetstagaren möjlighet att 

planera sin arbetstid över året”

7. Arbetstid
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Det här är vi bra på.

Det här är vi inte tillräckligt bra på.

Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs.

Trendpil visar hur det gick i förhållande till föregående år.

Ur Skövde kommuns 
ramavtal med kommunal 

om årsarbetstid

Medarbetare från arbetsmarknadsavdelningen arbetar på Billingens fritidsområde.

Kort- och långsiktiga målsättningar:

• Ett nytt arbetstidsavtal ska arbetas fram

• Andelen ofrivilliga deltidstjänster ska minska
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översikt personalmått

Personalstruktur                             2014             2013           2012

Antal årsarbeten (volymmått)             4 037           4 017          4 018
Antal tillsvidareanställda                    3 936           4 000          3 934
– Kvinnor                                          3 128           3 187          3 137
– Män                                                  808              813             806
Antal visstidsanställda                          482              482             412
– Kvinnor                                             347              274             308
– Män                                                  135              208             104
Totalt antal månadsavlönade             4 418           4 482          4 346
– Andel tillsvidareanställda i procent    89,1              89,7            90,0 
Antal anställda i arbetsmarknads-
politiska insatser                                   146              150             145
– Kvinnor                                               59                68               68
– Män                                                    87                82               78
Antal årsarbeten utförda av timvikarier  299              280             287
– Kvinnor                                             224              215             224
– Män                                                    75                65               63
Antal chefer (A, B, C nivå)                     175              183             178
– Kvinnor                                             109              114             108
– Män                                                    66                69               70
Andel medarbetare med annan 
etnisk bakgrund i procent                      8,0               7,8              6,6 

Personalförsörjning                        2014             2013           2012

Personalomsättning i procent                 7,3               6,4              5,9 
Antal externt annonserade tjänster        592              455             456
Extern kompetensutveckling/tills-
vidareanställd medarbetare i kronor   3 252           2 869          2 751 
Extern kompetensutveckling 
i miljoner kronor                                  12,8             11,1            10,9 

Arbetsmiljö, mått i procent             2014             2013           2012

Frisknärvaro (=<5 sjukdagar)               60,5              58,3            60,7
– Kvinnor                                            57,0              54,6            57,2
– Män                                                 73,4              72,5            73,6
Total sjukfrånvaro                                  6,4               6,2              5,5 
Kvinnor                                                  7,3               7,0              6,2 
< 29 år                                                     5               5,1              4,4 
30 - 49 år                                              7,8               7,2              6,2 
> 49 år                                                  7,4               7,4              6,8 
Män                                                      3,5               3,5              3,1 
< 29 år                                                  2,9               3,3              3,1 
30 - 49 år                                              3,5               3,5              3,3    
> 49 år                                                  3,8               3,7              3,0

forts. översikt personalmått

Personalstruktur                             2014             2013           2012

Varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr)   54,5              51,1            49,4
– Kvinnor                                            57,0              53,3            51,6
– Män                                                 38,8              37,7            35,9
Antal olycksfall och tillbud                 1 011              873             755 
Total sjuklönekostnad dag 2-14 
i miljoner kronor                                  18,8             18,8            17,3 
Total sjulönekostnad dag 2-14 
per årsarbetare i kronor                     4 656           4 671          4 296  
Män                                                      9,2                 10              9,7

Arbetstid                                         2014             2013           2012

Andel tillsvidareanställda med 
heltidstjänst i procent                          73,4              71,1            70,2
– Kvinnor, i procent                              69,4              67,9            66,2
– Män, i procent                                  89,0              86,3            85,2
Antal månadsavlönade som 
omfattas av årsarbetstidsavtal (ÅTD)     881              860             816 
Frånvarotid av ordinarie arbetstid 
i procent                                              25,7              26,7            25,4
– Kvinnor, i procent                              27,0              27,4            26,2
– Män, i procent                                  21,3              24,2            22,7
Fyllnads- och övertidstimmar 
omräknat i årsarbeten                          37,4              37,5            39,8
– Kvinnor                                            28,3              28,3            29,8 
– Män                                                   9,1                9,2               10

8.  Personalmått

frånvaro av ordinarie arbetstid fördelad på orsaker, månadsavlönade

Ferier/ Vård av Föräldra- Övrig Total
Ålder Semester uppehåll Sjukfrånvaro barn ledighet frånvaro frånvaro

Kvinnor                                                  7,9                   3,1                        6,6                        0,7                        5,2                       3,4                          27 
Män                                                      7,2                   4,8                        3,2                        0,5                        1,9                       3,8                       21,3 
Totalt                                                     7,7                   3,5                        5,8                        0,7                        4,5                       3,5                       25,7

definition: Tabellen visar frånvaro i procent från ordinarie arbetstid uppdelad per orsak. Med ordinarie arbetstid avses all tid som skall utföras enligt 
respektive anställds anställningsavtal. Urval är kommunens samtliga månadsavlönade på avtalet AB.
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