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Kommunstyrelsen
Personalfrågor

Kommunal personal 1993
Resultatet av 1993 års personalstatistiska undersökning presenteras i ”Kommunal personal 1993”. Rapporten ger en översiktlig bild av den kommunala
personalen fördelad på avtal, personalkategorier, kön, ålder och lön m.m.
Av rapporten framgår bland annat att drygt 726 000 var sysselsatta i kommunerna i november 1993. Nästan tre av fyra kommuner har minskat antalet
anställda. Störst har neddragningarna varit bland dagbarnvårdare och barnskötare inom den sociala sektorn samt bland kommunalarbetare och städpersonal. En mindre del av dessa minskningar kan förklaras av bolagiseringar
och övergång till entreprenader. I dag arbetar 7 av 10 anställda i kommunen
med vård, omsorg och utbildning.
Andelen kvinnor anställda i kommunerna fortsätter att öka och var i november 1993 drygt 79 procent. Bland de deltidsanställda är nästan samtliga kvinnor.
Av de knappt 90 000 anställda som slutade under 1993 svarar åldersgruppen
60 år och däröver för ungefär en femtedel. I denna grupp beräknas under
1993 drygt 4 000 anställda ha fått garantipension och drygt 2 000 förtidspension. Omkring 10 000 beviljades ålderspension.
Tabeller, diagram och kommenterande text redovisas för hela riket, för kommungrupper samt för enskilda kommuner.
Rapporten är tänkt att kunna användas av såväl politiker som tjänstemän i
arbetet med personal- och ekonomifrågor.
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En mer detaljerad redovisning av den egna kommunens personal kan också
fås i form av ett s.k. personalstatistiskt tabellpaket. Detta erbjudande skickades
ut i slutet av april. Frågor om detta besvaras av Britt-Marie Wållström, tfn 08772 44 55.
Möjligheter till andra detaljerade specialbearbetningar för den enskilda kommunen finns. Kontakta Anna Norrby, tfn 08-772 44 54.
Skriften skickas i ett exemplar till varje kommuns personalchef. Kopiera
gärna detta cirkulär och vidarebefordra till andra enheter inom Er kommun.
Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från Kommentus Förlag AB,
125 88 Älvsjö, tfn 08-749 47 00, fax 08-86 32 60. Ny adress fr.o.m. 1 juli 1994:
117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 00, fax 08-19 24 10, best. nr. 7344-931-8. Priset
för enstaka exemplar är 135 kr exkl. moms och porto. Vid beställning av 5
exemplar är priset 125 kr och vid 10 exemplar 115 kr exkl. moms och porto.
Vid inköp av större mängd kontakta Kommentus.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Utredningssektionen

Cecilia Etzler

Anna Norrby

Bilagor
Beställningsblankett
Rapporten ”Kommunal personal 1993” till varje kommuns personalchef

