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Personalen i fokus 2001 – Äldre arbetskraft i kommunerna
Nästan var tredje kommunanställd är född på 1940-talet eller tidigare. Många
har god utbildning och många års yrkeserfarenhet. Ett viktigt led i arbetet
med kompetensförsörjningen är att motivera och stödja de äldre medarbetarna att stanna längre i arbetslivet. På så sätt underlättas den oundvikliga generationsväxlingen.
I arbetet med denna skrift har vi funnit att många av de åtgärder som behövs
för att äldre skall orka och vilja stanna längre i arbetslivet är lika giltiga för
övriga medarbetare. Ett område som förefaller kräva särskilda insatser är
dock attityderna till äldre, deras förmåga och preferenser. Här har vi mycket
att göra – i kommunerna och i övriga samhället.
I Personalen i fokus vill vi uppmärksamma de äldre medarbetarnas situation
och poängtera vikten av att de både kan och vill arbeta åtminstone till 65 års
ålder – men gärna längre.
Personalen i fokus riktar sig i första hand till politiker och chefer i landets
kommuner. Vi hoppas att skriften också väcker intresse i vidare kretsar.
Personalen i fokus skickas i ett exemplar till vardera Kommunstyrelsen, kommundirektören och ansvarig för personalfrågor i varje kommun. Kopiera
gärna detta cirkulär och vidarebefordra till andra förvaltningar i kommunen.
Frågor om skriftens innehåll besvaras av Alessandra Cavalieri Persson, Jonas
Eriksson, Eva Palmheden Kalms, Lars-Ove Brander och Anders Mellberg.
Samtliga nås på telefon 08-452 71 00.
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SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentus förlag AB, 117 99 Stockholm, tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 eller via e-post på: forlagorder@kommentus.se. Pris för enstaka exemplar är 100 kr exklusive moms,
porto och expeditionsavgift. Skriften finns också i sin helhet på Internet.
Adressen är www.svekom.se under Statistik och Nyckeltal/Rapport/Personalen i Fokus
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