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Skrift om kommungemensamma
personalnyckeltal
Personalfrågorna står högt på den kommunala dagordningen. Som ett underlag för diskussionen bland ledande förtroendevalda och tjänstemän har
Svenska Kommunförbundet systematiskt dragit igång några stora projekt om
vitala personalpolitiska frågor. Dessa redovisas i skriftserien ”Kommunerna
och personalen”. Bifogat översänds den tredje skriften i serien; Personalnyckeltal, Rekommendationer och Definitioner. Rapporten sänds till personalchefen.
Syftet med rapporten är att urskilja och definiera ett antal grundläggande
gemensamma nyckeltal för kommunerna. Ett av de viktigaste budskapen i
rapporten är att skilja mellan anställda, anställningar och resursanvändning
(arbetade timmar). Vi hoppas att rapporten ska underlätta för kommunerna att
ta fram de rekommenderade nyckeltalen samt att den kan utgöra avstamp för
fortsatt utvecklingsarbete med kommunala personalnyckeltal. Svenska
Kommunförbundet avser att återkomma med förslag till hur sådant utvecklingsarbete skulle kunna bedrivas.
De nyckeltalsområden som behandlas är:
•
•
•
•
•
•
•

Hel- och deltidsanställda
Anställningsform
Åldersstruktur
Anställningar fördelade efter BSK
Anställningar fördelade efter verksamhetsområde
Personalrörlighet
Arbetad tid och frånvaro
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• Årsarbeten per 1000 invånare redovisade per verksamhetsområde
• Hälsa
För att belysa vilka skillnader som finns mellan de i rapporten föreslagna
personalnyckeltalen redovisas i en bilaga till rapporten några exempel på
personalnyckeltal för samtliga kommuner.
Svenska Kommunförbundet kommer under början av 1998 att inbjuda till en
konferens som bl.a. tar upp innehållet i denna skrift. Inbjudan kommer att
ske via sedvanlig annonsering.
Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas via Kommentus Förlag,
tfn 08-709 59 90 eller fax 08-709 59 80. Beställningsnummer: 7099-678-4.
Pris 150 kronor. Moms, porto och expeditionsavgift tillkommer.
Kontaktpersoner i detta ärende är Anders Jonsson tfn 08-772 44 94 och
Carl-Göran Sjögren tfn 08-772 44 62.
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