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Förord
Skövde kommun är, precis som andra kommuner,
en organisation som framför allt producerar välfärdstjänster. Det kan verka som att våra olika verksamhetsgrenar står väldigt långt ifrån varandra. Men alla delar
samverkar för att skapa en helhet. Den helheten ska,
precis som det står i Vision Skövde 2025, bidra till att
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande
region där människor möts, verkar och mår bra”.
Att producera tjänster är en personalintensiv verksamhet.
Cirka 80 procent av kommunens kostnader är löner till våra
anställda. I slutändan är det också våra medarbetare som
skapar kvalitet i välfärdstjänsterna. I samma stund som medarbetare och medborgare möts, uppstår ett kvalitetsmått på det
vi gör. Medarbetares och chefers engagemang och förmåga att
anpassa sig efter situation och person blir avgörande vid den
bedömningen. Våra kunders förväntningar och krav blir också
allt mer individualiserade.
Skövde kommun arbetar aktivt med att utveckla medarbetarskapet och stärka våra chefers ledarskap. Medarbetaridén och
chefs- och ledarutvecklingsprogrammet är två centrala delar
i det. Situationsanpassat medarbetarskap, situationsanpassat
ledarskap och kundfokus är viktiga begrepp i utvecklingsarbetet. För att skapa en hållbar utveckling är det angeläget att
följa upp förhållanden inom arbetsgivarområdet. Där spelar
personalredovisningen en viktig roll.
Personalredovisningen ger en aktuell bild av hur centrala
personalstrategiska områden utvecklas. Den ger också, med
hjälp av statistik, diagram och tabeller, en aktuell lägesbeskrivning av personalstruktur och förhållanden. Tillsammans med
den årliga lönekartläggningen är personalredovisningen därför
ett viktigt underlag för överväganden i verksamhetsplaner och
i budgetplanering.

Skövde kommun står inför stora rekryteringsbehov. För att
säkerställa fortsatt goda tjänsteleveranser är det av avgörande
betydelse att vi som arbetsgivare kan erbjuda attraktiva
anställningsförhållanden. Genom personalredovisningen
och de medarbetar- och chefsundersökningar vi gör, ökar
kunskapen om hur Skövde kommun utvecklas inom arbetsgivarområdet. Det ska i förlängningen öka möjligheterna till
rätt insatser för det attraktiva arbetsgivarskapet. Ökad insikt
om förhållanden inom arbetsgivarområdet ger bättre förutsättningar för kloka prioriteringar.
Skövde kommun har en starkt decentraliserad organisation.
Enligt fullmäktigebeslut har vi en gemensam organisationsstruktur med högst tre organisatoriska nivåer, med fullt chefsansvar i sektorerna. I delegationsfrågor gäller närhetsprincipen;
beslut ska med andra ord fattas så nära verksamheten som
möjligt. Verksamhetsansvariga, politiska organ och fackliga
organisa-tioner måste ges förutsättningar att fungera i en sådan
organisation. Uppföljning i form av statistik och analyser inom
personalområdet är en viktig del 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 2016

Leif Walterum
Arbetsgivarpolitiskt ansvarigt kommunalråd

Bo Räftegård
Personalchef
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”Vi är alla medarbetare och vårt arbete är till
för Skövdes medborgare. Vårt sätt att utföra
arbetet – hur vi möter olika situationer, vårt
engagemang, vår kompetens och tillit till andra
– är avgörande för hur resultatet blir. Att vara
chef innebär ett ansvar att vara kommunens
företrädare och att leda verksamheten. I vår
kommun har vi en positiv grundsyn med stark
tilltro till verksamheten, tillit till oss själva, våra
arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef.
Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara
naturliga delar i detta. Vi har gemensamma
värderingar som vi ska förhålla oss till, samtidigt
som vi anpassar oss till varje unik situation”
Ur vår medarbetaridé – värdegrund för oss
medarbetare i Skövde kommun.
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Sociala medier har börjat att användas i större utsträckning i rekrytering
under året. Här är medarbetare från
sektor samhällsbyggnad som
söker bygglovsarkitekter.
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1. Sammanfattning
Under året har Skövde kommun arbetat med att
utveckla sitt varumärke som arbetsgivare. Bland
annat har chefs- och ledarutvecklingsprogrammet
fortsatt och under våren hade alla chefer en utvecklingsdag för att tillsammans med en konsult utveckla
arbetet med ett tydligt och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Användandet av sociala medier vid
rekrytering har ökat. Ett exempel på gott arbete
med sociala medier är en lyckad rekrytering av
sjuksköterskor inför sommarsemestern.
De kommande fyra åren blir drygt 500 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare 65 år. Särskilt många pensionsavgångar väntar bland våra undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter, sjuksköterskor, lärare, barnskötare,
förskollärare, specialpedagoger, kockar och enhetschefer.
Personalomsättningen har ökat med ungefär 1 procent varje
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år de senaste åren och ligger på 8,4 procent. Ett projekt för strategisk kompetensförsörjning startades i gång under 2015. Syftet
är att skapa en tydlig bild av kommunens kompetensbehov och
att starta aktiviteter för att tillgodose det över tid.
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Andelen
män var under 2015 21,2 procent, vilket är en ökning med
cirka 1 procentenhet jämfört med föregående år. Positivt är att
hälften av de nyanställda i den kvinnodominerade sektorn vård
och omsorg är män.
I januari 2015 antog kommunstyrelsen Skövde kommuns
arbetsmiljöpolicy och kommungemensamma riktlinjer för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. I och med den nya organisationen
skedde en ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter och under
hösten startades en ny arbetsmiljöutbildning för chefer i gång.
Sjukskrivningarna ökar i Skövde liksom i resten av landet.
Bland Skövde kommuns anställda ligger den totala sjukfrånvaron på 6,9 procent. Kvinnorna dominerar, med dubbelt så
hög sjukfrånvaro som männen. En utmaning för kommunen

är att de psykiska diagnoserna ökar, inte bara hos kvinnor
utan även hos män. Sektorerna samhällsbyggnad, medborgare
och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd samt
service har alla en sjukfrånvaro på under 5 procent. Sektor vård
och omsorg ligger på 9,6 procent och har under året arbetat
aktivt för att bryta trenden med ökande sjukfrånvaro. Bland
annat har sektorn strävat efter att skapa förutsättningar för
nära ledarskap, gjort personalvårdsronder med företagshälsovården och startat ett partsgemensamt arbete kring arbetssituationen för nattarbetande medarbetare.
Antalet tillsvidareanställda, visstidsanställda och timvikarier
ökar. Fyllnadstiden och övertiden ökar, så även sjukfrånvaron
och personalomsättningen. Det märks också att Skövde växer.
Nyanlända kommer hit, nya skolor byggs, det startas nya boenden och integrationsenheten utökas. De största förändringarna
i antalet årsarbetare syns inom skola och utbildning samt inom
styrning och verksamhetsstöd. Ökningen av fyllnadstid, övertid
och timvikarier kan härledas till den ökade sjukfrånvaron,
främst inom sektor vård och omsorg. Inom barn och utbildning
märks en ökning av unga medarbetare (20-29 år), främst inom
förskolan. I de flesta sektorer är andelen heltider över 85 procent.

Undantagen är sektorerna vård och omsorg samt service. Möjligheten för kvinnor att arbeta heltid belyses bland annat genom att
erbjuda valfri sysselsättningsgrad genom ett årsarbetstidsavtal.
Detta innebär att medarbetaren får en heltidstjänst, men i vissa
fall får arbeta sina timmar på fler än en arbetsplats.

Färgsymboler för både mål och resultatmätningar
det här är vi bra på

det här är vi inte tillräckligt bra på

det här är vi inte bra på – åtgärder krävs

Trendpilen visar hur det gick
i förhållande till föregående år.
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”Kommunfullmäktiges strategiska
mål: Skövde kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare där såväl chefer
som medarbetare har möjlighet att
växa i sina roller för att ge våra kunder
och uppdragsgivare god service och
bemötande”
Ur kommunfullmäktiges styrkort 2015
Jämställdhetspriset gick 2015 till Nyeports fritidsgårdar. Även Skövde kommuns
kommunikationsenhet uppmärksammades för filmen ”Skövdes hjältar”.

2. Skövde kommun

– ett starkt arbetsgivarvarumärke
2.1 Attraktiv arbetsgivare
Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer. Därför spelar
det stor roll hur de upplever sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Skövdes strategiska mål kring kommunen som attraktiv
arbetsgivare kräver arbete på flera sätt. På ett övergripande
plan erbjuder kommunen chefs- och ledarutvecklingsprogram
som har fortsatt under året. Andra instrument är värdegrunden
”Vår medarbetaridé” och handlingsplaner för jämställdhet och
mångfald. Vid vårens träff med samtliga chefer medverkade
konsulten Anna Dyhre kring hur vi utvecklar ett tydligt och
attraktivt arbetsgivarvarumärke. Vid träffen redovisade kommunens chefsnätverk sina diskussioner kring medarbetarskap,
hur vi skapar en känslomässig relation till Skövde kommun
som arbetsgivare och hur vi kan öka vår attraktionskraft. Sociala
medier har börjat användas i större utsträckning, exempelvis
i annonsering, och det har gett goda resultat. Samarbetet med
högskolan har fortsatt, vilket inneburit att studenter gjort sina
examensarbeten inom Skövde kommun samt att kommunen
medverkat vid studentkårens arbetsmarknadsmässa. God
arbetsmiljö är viktigt för att ses som en attraktiv arbetsgivare
och förbättringsarbete inom det området sker kontinuerligt.
Kommunen marknadsför sig också som arbetsgivare vid
mässor, genom samarbeten med skolor, i stimulerande nätverk, genom medverkan i fackpress, under Matfestivalen med
mera. Måltidsavdelningen har också deltagit i tävlingar och
nominerats i ”White guide junior” till Årets skolmatskommun
och Årets måltidschef. Billingskolan och Kavelbrogymnasiet
nominerades också till Årets skolrestaurang.
Sektor vård och omsorg genomförde ett lyckat varumärkesarbete inför rekryteringen av sommarvikarierande sjuksköterskor 2015. Målgruppen var nya sjuksköterskor som erbjöds
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en attraktiv sommarersättning för semesterperioderna. Varje
anställning kompletterades med en mentor. Inför rekryteringskampanjen gjordes en analys av den allmänna uppfattningen
kring sjuksköterskearbete i en kommun. Resultatet visade att
kommunen måste arbeta mer offensivt och förändra stereotypa synsätt. Dessutom bör mottagandet planeras noggrant.
Arbetet gav goda resultat och stärkte engagemang och stolthet
hos våra anställda.
Sektor barn och utbildning utvecklade en lokal rekryteringsstrategi, som ska ligga till grund för ett större arbete kring
kompetensförsörjning kopplat till attraktiv arbetsgivare.
Sektorsledning, politisk ledning, HR och fackförbund
genomförde i slutet av november en workshop kring attraktiv
arbetsgivare för skolans yrkesgrupper. Där sammanställdes
bland annat en gemensam SWOT-analys, som grund för fortsatt
arbete med att gemensamt identifiera, analysera och utveckla
sektorns värdeerbjudanden.
Mentorskap erbjuds i vissa sektorer, framförallt för svårrekryterade grupper. Flera verksamheter tar emot studiebesök,
praktikanter, feriearbetare och studenter i samband med
examensarbete, som ett led i att göra verksamheten känd. För
att behålla och utveckla personal ska alla medarbetare i Skövde
kommun erbjudas en individuell kompetensplan. Detta kan också
kompletteras med en generell kompetensplan inom sektorn.
Under 2015 har man inom sektor socialtjänst tagit fram en
handlingsplan för handläggare som arbetar med myndighetsutövning. Handlingsplanen tar upp exempelvis metodstödjare
för socialsekreterare, arbetstyngdsmätningar, ökade möjligheter till flexibla arbetstider och arbetsplatser samt personliga
introduktionsplaner.

Skövde kommun – ett starkt arbetsgivarvarumärke

2.2 Chefs- och ledarutveckling
Att satsa på chefs- och ledarutveckling ger bättre möjligheter att både rekrytera och behålla kompetenta chefer. Bra
ledarskap ger goda förutsättningar för medarbetare. Skövde
kommuns obligatoriska chefs- och ledarutvecklingsprogram
gäller samtliga chefer. Det innehåller en chefsintroduktion för
nyanställda chefer, chefskurser, ledarskapsutbildning, individuell fördjupning och deltagande i ett internt chefsnätverk.
Varje chef fyller i ett eget kontrakt allt eftersom olika aktiviteter
är klara i utbildningsprogrammet. I slutet av 2015 hade 163 chefer
startat sina personliga utvecklingskontrakt.
Aktiviteter inom chefs- och ledarutvecklingsprogrammet:
1. Chefsintroduktion för nyanställda chefer.
2. Chefskurser
Kurser har ˢedan tidigare genomförts inom rekrytering,
arbetsrätt, verksamhetsutvecklande lönesamtal, ekonomi och
inköp. Nystartade teman 2015 var arbetsmiljö, jämställdhet
och mångfald samt Vision Skövde 2025, där 100 chefer deltog.
3. Ledarskapsutbildning.
Under 2015 deltog 20 chefer i en femdagarsutbildning som
fokuserar på det situationsanpassade ledarskapet. Utbildningen genomfördes med externa konsulter.
4. Chefsnätverk
Samtliga chefer ingår i gemensamma nätverk. Dels den så
kallade 200-gruppen, som 2015 samlades vid tre tillfällen
under ledning av kommundirektören, dels de så kallade
20-grupperna. Programmet för 200-gruppen har under året
har handlat om medarbetarskap, ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, migration/integration samt kvalitet och ny
grafisk profil. I 20-grupperna diskuterades bland annat
förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap och
beredskap för ökad migration/integration.

2.3 Medarbetarutveckling
Skövde kommun arbetar aktivt med att utveckla medarbetarskapet. Kompetensutveckling är en viktig fråga i det arbetet. I
det årliga medarbetarsamtalet diskuteras individuell kompetensutveckling och i de fall det behövs tas en kompetensutvecklingsplan fram, antingen muntligen eller skriftligen. Extern kompetensutveckling har under året kostat drygt 10,3 miljoner kronor.
Denna summa har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.
Mest extern kompetensutveckling sker i sektorerna samhällsbyggnad samt styrning och verksamhetsstöd.
En övergripande kompetensutvecklingsplan med planerade
utbildningsinsatser har tagits fram i sektor vård och omsorg.
Planen innehåller löpande aktiviteter såsom brandskyddsutbildning, utbildning för arbetsteknikombud, kostombud/
hälsoombud, hygienombud och inkontinensombud. Sektor
socialtjänst har sedan tidigare en gemensam kompetensplan,
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som tagits fram utifrån behov och önskemål från de olika
verksamheterna. Under 2015 har man bland annat arrangerat
gemensamma föreläsningar kring hedersproblematik samt hot
och våld.
Medarbetaridén används som stöd i vissa verksamheter och
är ett uppskattat verktyg vid arbetsplatsträffar (APT) och andra
träffar. Den är väl inarbetad sedan tidigare och vävs kontinuerligt in i samtal, APT, utvecklingsarbete och problemlösning.
Många av delarna i medarbetaridén ryms inom skolornas
värdegrundsarbete, vilket gör det enklare att få med den som
en naturlig del av vardagen. Inom grundskolan har en ny avdelningschef rekryterats under året. Fokus har varit att ta reda på
hur de olika enheterna och cheferna tänker kring medarbetaridén. Medarbetaridén finns nu med i avdelningens framtida
arbete kring värdegrund och ledarskapsutveckling.
Under året har antalet nyanställda ökat. Ungefär 300 medarbetare har fått en halvdags introduktion där kommunalråd,
kommundirektör, ekonomichef, personalchef och kommunikationschef medverkat. Under senare delen av året genomfördes
en medarbetarundersökning. Resultatet är positivt men här
finns också förbättrings- och utvecklingsområden. Undersökningen kommer att ligga till grund för fortsatt kvalitetsarbete
och diskuteras i chefsnätverken samt inom varje sektor.

2.4 Fakta
• Ett attraktivt erbjudande ledde till en mycket lyckad
semesterrekrytering av sjuksköterskor.
• Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet startade år
2011 och har sedan dess byggts på med nya delar.
I dagsläget har 163 chefer påbörjat sina utvecklingskontrakt till certifierade chefer i Skövde kommun.
• Under året rekryterades en medarbetare till HR-enheten
som har i uppdrag att arbeta med kommunövergripande
aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket
• En medarbetarundersökning genomfördes under hösten
2015. Resultatet är positivt men det finns också förbättrings- och utvecklingsområden. Dessa kommer att vara
i fokus under kommande år.

Kommundirektör Tomas Fellbrandt hälsar nyanställda välkomna på en utav två
kommungemensamma introduktioner under 2015
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En Speed-dejtning genomfördes
under december månad med ett 30-tal
lärarutbildade personer från Syrien.
Av dessa anställdes 24 st som nu är
verksamma som serviceassistenter i
våra skolor.

3. Kompetensförsörjning
3.1 Strategisk kompetensförsörjning
Under åren 2016 till 2020 blir drygt 500 av Skövde kommuns
cirka 4 000 tillsvidareanställda medarbetare 65 år. Av dessa är
340 anställda som; undersköterskor, vårdbiträden, personliga
assistenter, sjuksköterskor, lärare, barnskötare, förskollärare,
specialpedagoger, kockar och enhetschefer. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser på nationell nivå visar att dessa personalgrupper kommer att fortsätta vara svårrekryterade på 5 till 10
års sikt. Prognoserna grundas bland annat på demografiska
mätningar, där man spår en ökad andel äldre, större barnkullar
och ett ökat integrationsbehov framöver. Även i Skövde väntar
en liknande utveckling, med befolkningsökning samt en stor
andel äldre kommuninvånare. Detta påverkar behovet av kommunens tjänster.
I takt med att pensionsavgångarna blir fler ökar också personalomsättningen (8,4 procent), och fler tjänster annonseras
externt. Under 2015 annonserades 745 tjänster ut, vilket är
cirka 150 fler än föregående år. Det fortsatt stora rekryteringsbehovet innebär utmaningar när det gäller kommunens
kompetensförsörjning.
Under 2015 påbörjades projektet Strategisk kompetensförsörjning, som syftar till att skapa en process för strategisk
kompetensförsörjning inom Skövde kommun under 2016.
Tanken är att denna process ska ge en tydlig bild av kommunens behov av kompetens och aktiviteter kopplade till detta
över tid. Processen utgår ifrån den så kallade ARUBA-modellen
(Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla.) Processen
kommer att omfatta samtliga befattningsgrupper på alla
organisatoriska nivåer inom Skövde kommun, samt analysera
kompetensgap utifrån förväntad personalomsättning och
kommande pensionsavgångar.
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Flyktingsituationen i Sverige har stor inverkan på kommunens verksamheter och innebär utmaningar, inte minst inom
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Integrationsenheten har under året utökat sin personalstyrka med cirka
300 procent, och det ökade behovet har också fått följdeffekter
i andra verksamheter. Inom skolan har ytterligare lärare rekryterats, inom sektor service har man arbetat med att få fram nya
lokaler och enheten Överförmyndare i samverkan har behov av
mer personal.
Samtliga sektorer beskriver svårigheter med att rekrytera
personal. I sektorerna arbetar man på olika sätt för att underlätta rekryteringar. Några exempel är riktade marknadsföringsaktiviteter, mentorskap, praktik, samarbete med bland annat
Högskolan i Skövde och Gymnasium Skövde i olika projekt,
ökade möjligheter till flexibelt arbetssätt och medverkan i
nationella projekt. Ett arbetssätt för breddad kompetensförsörjning har tagits fram. Syftet är att personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden ska få anställning och samtidigt kunna
avlasta personalen, främst inom vård och skola, så att de får
mer tid till sina huvuduppdrag.

3.2 Jämställdhetsmål 1:
Fler kvinnor i ledande ställning
Andelen kvinnor med högre chefsbefattningar (kommundirektör, sektorschef och avdelningschef) var i november 2015
38,9 procent. Andelen kvinnor på högsta ledarnivå (sektorschef, ekonomichef, personalchef och kommundirektör) var vid samma tidpunkt 22,2 procent. Flest kvinnor på hög
chefsnivå finns inom samhällsbyggnad och socialtjänst. Kommunen eftersträvar fler kvinnor på högre chefsbefattningar.
Högst antal kvinnliga chefer finns på enhetschefsnivå.

Kompetensförsörjning

Här eftersträvar kommunen istället att öka andelen män.

Antal chefer på respektive nivå
Chefsnivå

Kvinnor

Män

Totalt

A

2

7

9

B

12

15

27

109

43

152

123

65

188

C

Definition: Tabellen visar antalet tillsvidareanställda kvinnor resp män på chefsnivå 1
nov 2015. A-chef motsvarar sektorschef, kommundirektör, ekonomichef och personalchef, B-chef motsvarar avdelningschef och C-chef motsvarar enhetschef.

manliga förskollärare och lärare för tidiga åldrar. Detta sker
genom att redan i grundskolan marknadsföra yrkena inför
gymnasievalet. Inom sektor service är genusperspektivet alltid
aktuellt vid rekrytering, men ofta är inga eller mycket få av
det underrepresenterade könet med i urvalet. Sektor vård och
omsorg arbetar med ambassadörskap och jämställdhet bland
både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Utveckling av personalomsättning

I kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan har två aktiviteter startats för att nå målet med fler kvinnor på ledande poster:

•

Chefsprogram för kommande chefer, där hänsyn tas till både
kommunens jämställdhetspolitiska mål och behov av att
rekrytera personer med annan etnisk bakgrund.

3

8,4%
745
7,3%

6%

5,9%
456

592

455

• Utbildning i jämställdhet och mångfald, inom ramen för det
obligatoriska chefs- och ledarutvecklingsprogrammet.

Under hösten genomfördes två jämställdhets- och mångfaldsutbildningar med fokus på värderingar, makt och strukturer.

3.3 Jämställdhetsmål 2: Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar
Det är svårt att åstadkomma jämnare könsfördelning inom
yrkesgrupper som idag är kvinno- eller mansdominerade. Det
beror exempelvis på samhällelig påverkan och på kompetens,
men också på skillnader i arbetsorganisation och därmed också
anställningsförhållanden. Alla sektorer ser fördelar med en
jämnare mix av kvinnor och män, oavsett område eller nivå. Vid
rekrytering kan man genom positiv särbehandling få in fler av
det underrepresenterade könet vid lika kompetens. Samtidigt är
just kompetens den faktor som försvårar arbetet med en jämnare
könsfördelning, enligt sektorerna. Kommunen har under året
blivit bättre på att tydliggöra behovet av mångfald i annonsering
och sociala medier. En annan metod som används är att erbjuda
praktikplatser till personer av det underrepresenterade könet.
Kommunen är en kvinnodominerad verksamhet med endast
21,2 procent män, vilket ändå är en ökning med ca 1 procent
(20 personer) jämfört med året innan. Högst andel kvinnor
finns i omvårdnadsyrkena, inom socialtjänsten, i administrations- och handläggaryrken samt bland förskollärare, lärare för
tidiga åldrar, bibliotekarier, måltidsbiträden och lokalvårdare.
Mansdominerade yrken är framförallt byggnadsinspektör,
fastighetsingenjör, it- och drifttekniker, elektriker, fastighetsskötare, anläggningsarbetare, fordonsförare och vaktmästare. Bland
gymnasielärare, it-handläggare, upphandlare, fritidsledare, badpersonal och mätningsingenjörer är könsfördelningen jämnare.
Sektor barn och utbildning arbetar aktivt för att rekrytera fler

114

99

91

2012

2013
Antal externt annonserade tjänster

2014

115

2015

Pensionsavgångar

Personalomsättning

Diagrammet visar utveckling av personalomsättning i förhållande
till antal externt annonserade tjänster och pensionsavgångar

Adam är en av kommunens engagerade ambassadörer som var med och marknadsförde sin arbetsplats vilket ledde till en lyckad semesterrekrytering 2015.

3.4 Fakta:
• Under året genomfördes en kompetensförsörjningsanalys, som ska ligga till grund för kommande arbete med
strategisk kompetensförsörjning.
• Skövde kommun arbetar för fler kvinnor på högre
chefsbefattningar och fler män som första linjens chef
• Andelen män ökar och ligger på 21,2 % av medarbetarna
i kommunen. Hälften av de nyanställda i den kvinno-dominerade sektorn vård och omsorg är män.
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”Engagemang, glädje och kvalitet i
arbetet påverkas direkt och positivt om
var och en ges goda förutsättningar för
delaktighet och påverkan inom ramar för
en sund och utvecklande arbetsmiljö”
Ur Skövde kommuns arbetsmiljöpolicy

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete
4.1 Arbetsmiljömål: Säkerställa
kvaliteten inom arbetsmiljöområdet
Skövde kommuns arbetsmiljöpolicy och kommungemensamma riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet antogs
av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i januari
2015. Under året har kommungemensamma rutiner för arbetsmiljöfrågor tagits fram och implementerats – ett arbete som
kommer att fortsätta även under 2016. Mot denna bakgrund
har det systematiska arbetsmiljöarbetet även detta år till viss
del bedrivits utifrån sektorsspecifika rutiner. Med anledning av
den nya organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet har en
ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter genomförts.
Arbetsmiljöutbildning för chefer och gemensam utbildning
i samverkan och arbetsmiljö har genomförts. Utbildningen
riktades till förtroendevalda, sektorschefer och till de centrala
fackliga företrädarna.
Inom sektorerna genomförs medarbetarsamtal, APT,
samverkan och skyddskommitté enligt gällande riktlinjer.
Verksamheterna jobbar löpande med att undersöka arbetsmiljön, bland annat genom årlig skyddsrond. Flera sektorer
jobbar aktivt med särskilda psykosociala skyddsronder en eller
ett par gånger om året. Under 2015 har också en kommungemensam medarbetarenkät genomförts, vars resultat ska
redovisas och bearbetas under våren 2016. I huvudsak fungerar
riskbedömningsarbetet och upprättandet av handlingsplaner
väl i verksamheterna, både i det dagliga arbetet och vid större
förändringar. Sektor medborgare och samhällsutveckling och
sektor barn och utbildning har gjort uppföljningen i form av en
checklista på enhetsnivå. På så sätt blir det tydligt hur arbetet
fungerar i sektorerna. I fortsättningen kommer samtliga sektorer att använda checklistan för uppföljning.
De vanligaste händelserna bland rapporterade olycksfall och
tillbud är yttre våld, skadad av person (fysiskt även oavsiktligt)
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eller tillbud att bli skadad av person (även oavsiktligt). Det är
främst inom sektorerna barn och utbildning och vård och omsorg som dessa händelser inträffar. Inom båda dessa sektorer
har utbildning genomförts i exempelvis bemötandefrågor, men
det är viktigt att berörda verksamheter gör fördjupade analyser
av händelserna och utifrån dem arbetar med riskbedömning
och ytterligare åtgärder. Även i sektor socialtjänst förekommer
liknande händelser, i form av hot och incidenter med upprörda
klienter. Inom sektorn finns det en rutin vid händelser som
involverar hot och våld och det planeras även för någon form av
utbildning i ämnet. Att dessa händelser är vanligast i rapporteringen kan bero på att det är konkreta händelser och att det har
förts en dialog om att de ska rapporteras. Andra förekommande
arbetsskador anmäls eventuellt inte i samma utsträckning. En
kommungemensam rutin för rapportering och utredning av
arbetsskador och tillbud har tagits fram under 2015. Fortsatt
implementering av rutinen kommer att ske så att arbetsskador
och tillbud rapporteras och utreds.

4.2 Förebyggande insatser
Friskvård erbjuds i alla sektorer. De kommungemensamma
aktiviteter som erbjuds är gratis simning på Arenabadet och
gymträning i Motionären. Inom de flesta sektorer arrangeras
gemensamma aktiviteter, exempelvis medicinsk yoga,
vandringar, gympa och olika föreläsningar. Inom bland annat
sektor vård och omsorg finns friskvårdsinspiratörer, vars roll
är sprida kunskap och goda exempel i hälsofrämjande syfte.
Sektor service har en styrgrupp och en inspiratörsgrupp som
organiserar friskvårdsarbetet.
Tidig rehab erbjuds medarbetare som ligger i riskzonen för
sjukskrivning. Det som erbjuds är samtalsstöd, naprapat och
sjukgymnastik. Det är ett uppskattat koncept som används i
stor omfattning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

nor relativt högt. Därför har man under året samarbetat med
företagshälsovården kring att särskilt inventera några verksamheter. Enligt en analys gjord i slutet av 2014 var kvinnor drabbade i
samtliga fall av långtidssjukskrivningar (7 stycken) där arbetet var
en trolig orsak till sjukdomen. Utifrån detta har man under 2015, i
samband med tjänstefördelningsarbetet (dialogmodellen), försökt
skapa bättre balans i kvinnors arbete. Under våren 2016 kommer
två studenter från Högskolan i Skövde att skriva en C-uppsats kring
kvinnors sjukfrånvaro inom Gymnasium Skövde.

4.4 Fakta:
• Arbetsmiljöansvaret har i och med den nya organisationen tydliggjorts och fördelats i chefsleden.
• Arbetsmiljö- och samverkansutbildning
har genomförts under året.
• Skövde kommun har ett brett utbud av
friskvårds- och förebyggande insatser.
• Sjukfrånvaron ökar som i resten av landet inom vård och
omsorg samt skola där stora insatser sker för att stoppa
utvecklingen.

Sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner
Sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner
7,4
7,5
Sjukfrånvaro
i jämförelse
med andra
kommuner
7,1
6,9
6,7
6,6

2,9

3,7
3,7

3,2
3,2

Total sjukfrånvaro

2,8 3,9

1,9

2,8

Korttid

5,8

6,2 3,7

4,7
4,7 1,9

2,8 3,9

5,8

6,2

1,9

3,7 2,5
3,7 2,5
2,5

5,8

5,7
3,7

2,1 3,7
2,1 3,7

5,7
3,3

5,7

2,4

3,3
2,4 3,3

2,1

2,4

Lidköping
Lidköping
Lidköping

3,0

3,2

3,9 6,6

6,2

Karlsborg
Karlsborg
Karlsborg

3,0 4,1

3,7

6,7

4,7

Tibro
Tibro
Tibro

3,1

3,0 4,1

6,6

Tidaholm
Tidaholm
Tidaholm

4,4 3,1

4,5 2,9
4,5
2,9

4,1 6,9

6,7

Mariestad
Mariestad
Mariestad

4,4 3,1

6,9

7,1

Skövde
Skövde
Skövde

4,4

7,1

4,5

Skara
Skara
Skara

7,4

7,4

Borås
Borås
Borås

7,5

7,5

Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg

4.3 Rehabilitering och sjukfrånvaro
Sjuktalen har varierat kraftigt från 1980 och fram till idag. Idag
är två av tre som sjukskrivs kvinnor. Parallellt med detta har
kvinnor sedan början av 1980-talet tagit steget ut i arbetslivet,
från 30 till 80 procents arbetskraftsdeltagande. Cirka 50 procent
av sjukpenningtalets ökning mellan 2010 och 2015 förklarar
Försäkringskassan med att förändringar i sjukersättningssystemet gjordes från och med 2008 – förändringar som inneburit
att vi sett färre övergångar till sjukersättning.
Sedan 2012 kan man se en markant ökning av antalet sjukfall. Bland anställda har sjukfallens varaktighet dessutom ökat
från 40 till 50 dagar, vilket Försäkringskassan ser som en kraftig
förändring. Även om sjukskrivningarna nu blir fler, stiger de
från en historiskt låg nivå. De psykiska diagnoserna ökar
snabbast och är vanligast bland kvinnor. Det senaste året har de
dock ökat mest bland män. Sjukfrånvaro på grund av psykisk
ohälsa beror sällan enbart på arbetsmiljön – privatliv, arbetssituation, egna förmågor och förutsättningar spelar också roll.
Arbetsmiljöer och yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg
dominerar statistiken. Även i Skövde kommun stiger sjukfrånvaron hos dessa yrkesgrupper, och kvinnor har dubbelt så hög
sjukfrånvaro som män.
Skövde har en total sjukfrånvaro på 6,9 procent. I sektorerna
samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, styrning och verksamhetsstöd samt service är sjukfrånvaron under
5 procent. När vi jämför oss med våra ”jämförelsekommuner”
(de nio vi fått in statistik ifrån) ligger vi i mitten, mellan högst
7,5 procent och lägst 5,7 procent. Antal medarbetare med
upprepad korttidssjukfrånvaro har ökat till 237 medarbetare
jämfört med 205 föregående år.
Sektor vård och omsorg har en total sjukfrånvaro på 9,6 procent. Här ligger kvinnornas sjukskrivningstal på 10,3 procent.
Denna sektor är kvinnodominerad och representerar de så
kallade kontaktyrkena. Sektorn tar siffrorna på stort allvar och
har under året bland annat jobbat för ett mer nära ledarskap.
Man har också börjat med personalvårdsronder ihop med
företagshälsovården och dessutom startat ett partsgemensamt
arbete kring arbetssituationen för nattarbetande personal.
Sektor socialtjänst (som också representerar kontaktyrkena
och är kvinnodominerad) har under året nästan fördubblat sin
sjukfrånvaro, från 3,1 procent 2014 till 5,9 2015. Sektorn arbetar
med handledning och temautbildningar, exempelvis kring hur
man ska hantera hot och våld. Viss personalomsättning bland
socialsekreterarna har säkert bidragit till ökad arbetsbelastning
och därmed viss sjukfrånvaro. Enheten för ensamkommande
flyktingbarn har under året vuxit från cirka 25 medarbetare till
85, vilket med all säkerhet inneburit en påfrestning utöver det
vanliga både på arbetsgrupp och arbetsmiljö.
Inom sektor barn och utbildning (vars yrkesgrupper också
ingår i kategorin kontaktyrken) ligger sjukfrånvaron för kvin-
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Långtid

Total Diagrammet
sjukfrånvaro visar den totala
Korttid
Långtid
sjukfrånvaro (alla anställningsformer
och avtal)
uppdelade
på korttid (upp till
59 dgr) och långtid (60 dgr och
mer) per kommun .
Total
sjukfrånvaro
Korttid
Långtid
Diagrammet visar den totala
sjukfrånvaro (alla anställningsformer
och avtal)
uppdelade på korttid (upp till 59 dgr) och långtid (60 dgr och mer) per kommun .
Diagrammet visar den totala sjukfrånvaro (alla anställningsformer och avtal)
uppdelade på korttid (upp till 59 dgr) och långtid (60 dgr och mer) per kommun .
237
227
215
205
237
227
215
205
237
227
215
205

Antal medarbetare med mer än 5 sjuktillfällen 2015
Antal medarbetare med mer än 5 sjuktillfällen 2015
Antal medarbetare med mer än 5 sjuktillfällen 2015
2012

2013

2012

2014

2012

Utveckling av sjukfrånvaron
Utveckling av sjukfrånvaron
Utveckling av sjukfrånvaron
7
6,4
6,2
5,5
6,2
5,5
6,2
5,5
3,1

3,1
2012
3,1
2012

2012

2015

2013 visar antal medarbetare
2014
2015
Diagrammet
(alla anställningsformer
och avtal)
som har
varit sjuka vid mer än
6 tillfällen under 2015.
2013 visar antal
2014
2015
Diagrammet
medarbetare
(alla anställningsformer
och avtal)
som har varit sjuka vid mer än 6 tillfällen under 2015.
Diagrammet visar antal medarbetare (alla anställningsformer och avtal)
som har varit sjuka vid mer än 6 tillfällen under 2015.
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6,2
7

6,2
7
3,5
6,2
3,5

6,2
6,4
6,2
6,4
6,2
3,5

3,5

3,5

2013
2013
2013

2014
3,5

8
6,9
8
6,9
6,9
3,7
3,7

2015
3,7

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Kvinnor
Total sjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Män

2014
2015 per kön de senaste 4 åren
Tabellen visar
utvecklingen av sjukfrånvaron
(alla anställningsformer och avtal).
2014
2015
Tabellen visar
utvecklingen av sjukfrånvaron
per kön de senaste 4 åren
(alla anställningsformer och avtal).
Tabellen visar utvecklingen av sjukfrånvaron per kön de senaste 4 åren
(alla anställningsformer och avtal).
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Den centrala samverkansgruppen
sammanträder cirka en gång per månad.

5. Löneöversynsprocess
5.1 Löneöversynsprocess 2015
I en jämförelse (medianlön) med 13 andra kommuner ligger
Skövde kommuns medianlön i den övre delen för 38 befattningsgrupper och i den nedre delen för 23 befattningsgrupper.
Efter lönekartläggningen kan det konstateras att några grupper
i den nedre halvan behöver lyftas strukturellt.
Dialogmodellen, där ny lön sätts efter dialog mellan medarbetare och chef, har varit dominerande. Sektorerna har inför
löneöversynen använt lönekartläggningen som instrument
för att se över strukturer och göra strukturella prioriteringar.
Arbetsgivarutskottet har för 2015 inte gjort några särskilda
satsningar för strukturlöneutjämning. Extra satsningar har
däremot skett på sektorsnivå för grupperna upphandlare, tekniker på teatern, receptionister, fritidsledare, sjuksköterskor,
socialsekreterare med myndighetsutövning, psykiatrisjuksköterskor, boendestödjare med utbildning till casemanager,
ingenjörer, kockar/kokerskor och lokalvårdare. I övrigt har
utrymmet huvudsakligen använts till individuell bedömningslön. I och med den nya organisationen har bland annat sektor
samhällsbyggnad arbetat internt med lönestrukturen eftersom
den har spretat. Det är också ett led i att få mer marknadsanpassade löner. Mer information om detta finns i Skövde
kommuns lönekartläggning.
Sektorerna använder sig av de kommungemensamma
lönekriterierna, som anpassas sektorsvis, samt av medarbetarsamtal, lönesamtal och delgivningssamtal. På flera håll finns
också långsiktiga lönestrategier. Sammantaget ger detta goda
förutsättningar för att uppnå löneavtalens tydliga mål om
individuella och differentierade löner som avspeglar individens
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uppnådda mål och resultat – det vill säga individens bidrag till
att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet.
Vid avstämning med fackliga parter har det framkommit att
processen fungerat bättre under 2015 än tidigare år. Lönesamtal genomförs, men de avslutande delgivningssamtalen där ny
lön meddelas medarbetaren kan förbättras. På vissa ställen
behöver även lönekriterier klargöras och utvecklas. Parterna är
också överens om att starta 2016 års lönerevision tidigare, för
att få mer tid till bland annat delgivningssamtal.
Utfallet i årets lönerevision hamnade på 2,73 procent, där
männen fick 2,72 procent och kvinnorna 2,73 procent. Utfallet
är cirka 0,1 procentenheter högre än föregående år.

Lönerelationsplacering i 61 befattningsgrupper
i förhållande till 13 Jämförelsekommuner

38%
62%

Plats 1-7
Plats 8-14

Cirkeldiagrammet visar Skövdes placering i
medianlön i vår årliga lönekartläggning i
jämförelse med våra jämförelsekommuner.

Löneöversynsprocess

5.2 Jämställdhetsmål 3:
Lika lön för lika och likvärdigt arbete

5

Den grupp som kommunen sett att det kan finnas osakliga
löneskillnader inom är lärargruppen. Skillnaderna är inte så
stora, men förekommer i nästan samtliga lärarkategorier vilket
ger anledning till översyn.
Sektorn har uppmärksammat detta och arbetar för att jämna
ut lönestrukturen där skillnaden inte kan förklaras av sakliga
omständigheter. Detta arbete intensifierades under hösten och
kommer att följas upp efter lönerevision 2016.

Lika lön för lika arbete fokuserar på osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män med samma arbetsuppgifter. Lika
lön för likvärdigt arbete fokuserar på hur olika yrkesområden
är lönesatta och ”könskodade”, det vill säga betraktade som
kvinno- alternativt mansyrken. Historiskt kan dessa skillnader
förklaras utifrån hur samhället organiserats, lönekriterier jämförs och hur normerna lever kvar med kvinnors och mäns olika
arbetsuppgifter, ansvarsområden och löner. Likvärdig lön för
likvärdigt arbete utgår ifrån olika yrkesområden dominerade av
kvinnor alternativt män.
Efter lönerevisionen 2015 tjänar tillsvidareanställda kvinnor
i Skövde kommun i snitt 91,4 procent av männens medellön.
Skillnaderna har minskat de senaste åren. I de 91,4 procenten
har man inte tagit hänsyn till ålder eller yrkeskategori. Gör
man det är kvinnornas löner 99,6 procent av männens.
Medianlöneskillnaden är 2 900 kronor till männens fördel.
Inom chefsgrupperna är kvinnors lön i förhållande till mäns
107 procent inom högsta chefsledet, 95,3 procent på avdelningschefsnivå och 100 procent på enhetschefsnivå.
Det är viktigt att göra en analys kring likvärdig lön mellan olika
kvinno- respektive mansdominerade yrken. Bland annat för
att uppnå jämställdhetsmålet men också för att lägga grunden
till andra mål i kommunens jämställdhetspolicy, till exempel
jämnare könsfördelning på kommunala befattningar. Under
året togs beslut om att införa ett systemstöd för att förbättra
och fördjupa möjligheten till sådana analyser. Effekter som
eftersträvas är förbättrade möjligheter till analys av likvärdiga
yrken och bättre underlag för statistikjämförelser och lönebildning. Sektorerna generellt önskar en jämnare fördelning av
kvinnor och män inom sina verksamheter.

Medianlöneskillnad mellan män och kvinnor
3 310:2 940:-

2 915:-

2 900:-

26 650:-

2012

25 700:-

24 540:-

24 385:-

23 735:-

28 600:-

27 850:-

27 325:-

2013
Kvinnor

2014

Män

2015

Medianlöneskillnad

5.3 Fakta:
• Utfallet i lönerevisionsprocessen blev 2,73 procent
(2,72 procent män och 2,73 procent kvinnor).
• Skillnaden mellan män och kvinnors medianlön
minskade mellan 2014-2015 med 410 kr

Rektor C

Skövde
Mariestad
Lidköping
Allingsås

Undersköterska,
äldreomsorg
Jönköping
Riket (kommuner)
Södra Sverige (kommuner)

Förskollärare

Lärare tidiga åldrar åk 1-6

Sjuksköterska

Lärare gymnasium,
allmänna ämnen

29 400:-

30 000:-

30 100:-

32 500:-

30 200:-

31 375:-

29 100:-

31 900:-

32 200:-

31 590:-

34 224:-

32 500:-

32 920:-

32 560:-

30 650:-

30 850:-

28 700:-

29 995:-

30 450:-

30 430:-

30750:-

29 100:-

29 400:-

29756:-

29 795:-

29 410:-

28 568:-

29 150:-

27 750:-

28 000:-

28 000:-

29 050:-

27 900:-

27 748:-

26 500:-

23 865:-

23 923:-

23 591:-

23 896:-

24 550:-

24 330:-

24 600:-

44 500:-

45 000:-

44 959:-

46 935:-

42 750:-

43 750:-

44 050:-

Jämförelse medianlön svårrekryterade grupper

Socialsekreterare

Diagrammet visar jämförelse i medianlön för utvalda svårrekryterade grupper
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Löner och förmåner

PERSONALREDOVISNING 5

”Som medarbetare ska du både förvalta och förnya. Vårt arbete ska
anpassas efter varje situation och till
varje personligt möte – det är i mötet
vår kvalitet upplevs och bedöms”
Ur Vår medarbetaridé – Värdegrund för oss medarbetare
i Skövde kommun.

6. Personalstruktur och arbetstid
6.1 Anställningar
Antalet årsarbetare har ökat med 150 fler jämfört med föregående år. De största ökningarna finns inom skola och utbildning, följt av styrning och verksamhetsstöd, medborgare och
samhällsutveckling samt vård och omsorg. Ökningen av antalet
årsarbetare hänger ihop med att Skövde växer. Antalet visstidsanställda har ökat med 27 personer men även de tillsvidareanställda har blivit fler. Ökningen av visstidsanställda syns
inom socialtjänsten och servicesektorn, men också till viss del
inom barn och utbildning samt vård och omsorg. Nyanlända
kommer hit, nya skolor byggs, inom vård och omsorg har ett
nytt gruppboende startats, socialtjänsten har anställt fler på
integrationsenheten och boendet Fenix – och nya tjänster har
tillsatts centralt. Andelen män fortsätter att öka, och ligger nu
på 21,6 procent av de tillsvidareanställda respektive 31 procent
av de visstidsanställda. Hälften av de nyanställda inom sektor
vård och omsorg är män.
Timvikarier har utfört 25 fler årsarbeten under 2015 än året
innan. Av dessa återfinns 15 i vård- och omsorgssektorn. Ökningen bekräftar det utökade behov av timvikarier som bemanningsenheten har upplevt. Den höga korttidssjukfrånvaron är en stor
anledning till ökningen. Ytterligare 5 av årsarbetena är relaterade
till socialtjänsten, närmare bestämt till den ökade mängden
nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Andelen timvikarier
som är män har blivit större och ligger på 27,6 procent.
Flertalet medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser har
under året gått vidare till fasta tjänster eller utbildning i eller
utanför kommunen. Ungefär lika många män som kvinnor
deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser.
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Andelen medarbetare av annat etniskt ursprung har de senaste
4 åren ökat med cirka 1 procent varje år. Cirka 81 procent av
medarbetarna som har annat etniskt ursprung är kvinnor, och
de flesta arbetar som lokalvårdare eller som undersköterskor.
Inom sektor barn och utbildning är målet att under 2016 öka
antalet medarbetare av annat etniskt ursprung i syfte att bättre
spegla samhället inom skolan. Som ett led i den strävan genomfördes under 2015 en så kallad speed dating mellan rektorer
och personer från Syrien, vilket ledde till anställningar inom
skola och utbildning. Speed datingen är en del i projektet Breddad kompetensförsörjning, som ska skapa sysselsättning för
invånare som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Andelen anställda mellan 20 och 29 år ökar successivt, allra
mest inom barn och utbildning. Många unga kvinnor har
anställts inom förskolan, vilket är en förklaring. Inom vård och
omsorg är nästan en tredjedel av alla medarbetare mellan 50
och 59 år – de flesta av dem kvinnor. Männen i samma sektor
är i huvudsak under 40 år. Inom socialtjänsten är 40 procent av
männen 50 år eller äldre. Detta beaktas vid nyrekrytering.
Frånvarotiden ligger stabilt sedan några år, på cirka 26 procent av ordinarie arbetstid. I jämförelse med andra kommuner
ligger Skövdes siffror bland de högre. Frånvarotiden är svår
för arbetsgivaren att påverka då den innehåller rättighet till
lagstadgade ledigheter så som semester, ferie, vård av barn, föräldraledighet och facklig tid. Den enda frånvaron arbetsgivaren
kan påverka är sjukfrånvaron.

Personalstruktur och arbetstid

6.2 Jämställdhetsmål 4:
Ökad anställningstrygghet och
ekonomisk självständighet för kvinnor
En viktig faktor för att nå målet om ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet är kvinnors möjligheter att
arbeta heltid. Inom sektorerna samhällsbyggnad, styrning och
verksamhetsstöd och socialtjänsten är andelen deltidsanställda
låg, både bland kvinnor och män men högre för kvinnor. Inom
vård och omsorg är andelen heltidsanställda 50,7 procent,
varav kvinnorna ligger på 48,7 procent. Även medborgare och
samhällsutveckling (inom delarna kultur och fritid) samt servicesektorn (inom delarna måltid och lokalvård) har lägre andel
heltidsanställda, framför allt bland kvinnor. Osäkra anställningsvillkor och deltidsarbete är i huvudsak en kvinnofråga. Ett sätt
att arbeta med ofrivillig deltid och skapa flexiblare villkor är att
erbjuda årsarbetstid. Inom vård och omsorg finns flera enheter
som har årsarbetstidsavtal inom Kommunals område, där medarbetaren själv kan välja sysselsättningsgrad. En medarbetare
väljer inte alltid heltid vilket gör att andelen som har möjlighet
till heltidsanställning i realiteten är högre än vad statistiken
visar. En utvärdering av årsarbetstidsavtalet har gjorts under året
och resultatet ska användas vidare under kommande år. Inom
områden där årsarbetstidsavtal saknas ses bland annat scheman
över för att om möjligt erbjuda högre sysselsättningsgrad. I vissa
verksamheter, exempelvis Arena Skövde bad, kan valfri sysselsättningsgrad erbjudas under högsäsong.
Andra faktorer som påverkar den ekonomiska självständigheten är sjukfrånvaro och föräldraledighet. Kvinnor har
betydligt högre sjukfrånvaro än män och tar dessutom ut mest
föräldraledighet. Män tar allt större ansvar vid vård av sjukt
barn, men föräldraskapet är fortfarande till stor del ett ansvarsområde för kvinnor. Effekterna av detta analyseras nationellt.
Möjligheterna till ekonomisk självständighet och trygghet i
anställningen påverkas alltså av flera faktorer. Den viktigaste
är hur arbetet organiseras och vilka anställningsförhållanden
som den anställde erbjuds. Att vara en attraktiv arbetsgivare är
ett strategiskt mål för att säkerställa såväl god kompetens som

leveranser av hög kvalitet till Skövde kommuns invånare. Under året har deltidsstrukturen diskuterats och möjligheter till
förändring planerats. Sektor vård och omsorg har också som
mål i jämställdhets- och mångfaldsplanen 2015-2018 att minska
antalet visstidsanställda. Den struktur med deltider som finns
idag försvårar att målet uppnås. Ett led i att nå målet är därför
att undersöka graden av ofrivilliga deltider och att därefter ta
fram en handlingsplan. Detta ingår i Skövde kommuns jämställdhetsplan för juli 2015-juni 2018.

6.3 Fyllnads- och övertid
Uttaget av fyllnads- och övertid har ökat med 5 årsarbetare
jämfört med 2014. Samtidigt har även korttidssjukfrånvaron
ökat, vilket är en av anledningarna till att ordinarie medarbetare i större utsträckning arbetat fyllnads- och övertid. Detta
bekräftas av att även frisknärvaron har sjunkit med 2,2 procent
jämfört med föregående år. Ett annat synligt mönster är att
sektorer med hög sjukfrånvaro och låg andel heltidsanställda
också har högre uttag av fyllnads- och övertid. Dessa sektorer
arbetar med, eller planerar, att både se över sysselsättningsgrader och arbeta mer med bemanningsplanering. Mest övertid har medarbetare som har beredskap och har fått gå in i aktiv
tjänst, samt yrkeskategorier som måste ersättas vid frånvaro.
De finns främst inom vård och omsorg, måltids-avdelningen
och socialpsykiatrin.

6.4 Fakta:
• Skövde växer och antalet tillsvidareanställda och
visstidsanställda ökar.
• Antalet timvikarier, fyllnadstid och övertid ökar. Detta kan
kopplas till att korttidsjukfrånvaron ökar.
• Under hösten genomfördes en speed dating med nyanlända lärare från Syrien. Detta ledde till anställningar
inom skola och utbildning.

Utveckling av andel heltidsanställda

0,6
0,6

Fördelning av arbetad tid 2015

6

19,7

19,1
18,6

8,6

17,6

70,2

71,1

66,2

89

86,3

85,2
67,9

73,4

69,4

86,3
73,5

68,9

90,3

2012
Närvarotid

Timlön

Fyllnadstid

Övertid

Cirkeldiagrammet visar fördelning av arbetad tid i procent

2013
Totalt

Kvinnor

2014
Män

2015
Andel medarbetare
på årsarbetstidsavtal

Diagrammet visar utvecklingen av andel tillsvidareanställda heltider.
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Personalmått

7. Personalmått
2015

2014

2013

2012

Antal årsarbeten

Personalstruktur

4193

4037

4017

4018

Antal tillsvidareanställda

4113

3936

4000

3934

3225

3128

3187

3137

888

808

813

806

509

482

482

412

Kvinnor

351

347

274

308

Män

158

135

208

104

4662

4418

4482

4346

88,2 %

89,1 %

89,2 %

90,5 %

134

146

150

145

Kvinnor

64

59

68

68

Män

70

87

82

78

325

299

280

287

235

224

215

224

Kvinnor
Män
Antal visstidsanställda

Totalt antal månadsavlönade
Andel tillsvidareanställda
Antal anställda i arbetsmarknadspolitiska insatser (AB- och BEA-avtal)

Antal årsarbeten utförda av timvikarier
Kvinnor
Män

90

75

65

63

8,7 %

8,0 %

7,8 %

6,6 %

Kvinnor

81,9 %

82,2 %

80,7 %

-

Män

18,1 %

17,8 %

19,3 %

-

188

175

183

178

123

109

114

108

65

66

69

70

2015

2014

2013

2012

8,4 %

7,3 %

6,4 %

5,9 %

745

592

455

456

Andel tillsvidareanställda medarbetare med annat etniskt ursprung

Antal chefer (A-, B-, C- nivå)
Kvinnor
Män
Personalförsörjning
Personalomsättning
Antal externt annonserade tjänster
Arbetsmiljö

2015

2014

2013

2012

Frisknärvaro (=< 5 sjukdagar/år)

58,3 %

60,5 %

58,3 %

60,7 %

Kvinnor

53,9 %

57 %

54,6 %

57,2 %

Män

73,4 %

73,4 %

72,5 %

73,6 %

6,9 %

6,4 %

6,2 %

5,5 %

Kvinnor

8,0 %

7,3 %

7,0 %

6,2 %

Män

3,7 %

3,5 %

3,5 %

3,1 %

3,7 %

3,5 %

3,2 %

2,7 %

Kvinnor

4,5 %

4,2 %

3,7 %

2,8 %

Män

1,5 %

1,4 %

1,3 %

1,1 %

947

1011

873

755

21,8 mkr

18,8 mkr

18,8 mkr

17,3 mkr

5204 kr

4656 kr

4671 kr

4296 kr

Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro (=>60 dgr)

Antal olycksfall och tillbud
Total sjuklönekostnad dag 2-14 (miljoner kr)
Total sjuklönekostnad dag 2-14 per årsarbetare (kronor)
Arbetstid

2015

2014

2013

2012

Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst

73,5 %

73,4 %

71,1 %

70,2 %

Kvinnor

68,9 %

69,4 %

67,9 %

66,2 %

Män

86,3 %

89 %

86,3 %

85,2 %

912

881

860

816

26,04 %

25,7 %

26,7 %

25,4 %

Kvinnor

27,6 %

27,0 %

27,4 %

26,2 %

Män

20,8 %

21,3 %

24,2 %

22,7 %

42,4

37,4

37,5

39,8

Kvinnor

31,5

28,3

28,3

29,8

Män

10,9

9,1

9,2

10

Antal månadsavlönade som omfattas av årsarbetstidsavtal (ÅTD)
Frånvaro

Övertid och fyllnadstid omräknat till årsarbeten
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Personalmått

7

Definitioner personalmått
Årsarbeten

Frisknärvaro

Totalt antal arbetade timmar under året, dividerat med
1700 timmar som är en schablon.

Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre
sjukskrivningsdagar.

Månadsavlönade

Sjukfrånvaro

Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
(till exempel vikarier och allmän visstidsanställning).

Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent.
Avser samtliga anställda, det vill säga såväl månads- som
timavlönade.

Tillsvidareanställda
Medarbetare med fast anställning.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Långtidssjukfrånvaro
Andel sjukfrånvaro över dag 60.

Avser medarbetare som har någon typ av lönebidrag.
Anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB-avtal)
eller Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA-avtal).

Frånvarotid

Timvikarier

Fyllnads- och övertidstimmar

Medarbetare som får betalt per timme.

Timmar som utförs av månadsavlönade utöver ordinarie
arbetstid och som ersätts med fyllnads- respektive
övertidsersättning.

Annat etniskt ursprung

Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid
avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, inte faktiskt arbetad tid. Avser månadsavlönade.

Tillsvidareanställda medarbetare som är födda i annat
land eller vars båda föräldrar är födda i annat land.

Personalomsättning
Antalet tillsvidareanställda som har slutat i kommunen under
året, dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda, oavsett
om man byter sektor eller slutar helt i kommunen.
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