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Kommunal personal 1994 
I rapporten ”Kommunal personal 1994” ges en översiktlig bild av den kom-
munala personalen fördelad på personalkategorier, kön, ålder, lön m.m. 

Av rapporten framgår bland annat att: 

• Nästan åtta av tio anställda i kommunerna är kvinnor  

• Av de anställda arbetar 73 procent med vård, omsorg och utbildning 

• Av männen arbetar 76 procent heltid jämfört med 43 procent av 
kvinnorna 

• Stora pensionsavgångar kan förväntas under de närmaste åren 

• I sju av tio kommuner ökade antalet anställda mellan 1993 och 1994 

• Medellönen för kommunalt anställda var 14 100 kronor per månad i no-
vember 1994. 

Tabeller, diagram och kommenterande text redovisas för hela riket, kom-
mungrupper samt för enskilda kommuner. Tre av rapportens tabeller inne-
håller kommunvisa uppgifter om bland annat antal anställda fördelade på hel- 
respektive deltidsanställda samt timavlönade, årsarbetare, anställda per per-
sonalkategori samt utvecklingen mellan 1993 och 1994. 

Förutom denna rapport tar vi varje år fram två tabellpaket som bland annat 
redovisar personalen i den egna kommunen samt i vald jämförelsegrupp. 
Erbjudande om dessa kommer att gå ut i slutet av juni. Frågor om detta kan 
besvaras av Britt-Marie Wållström eller Anna Norrby. 
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Det finns möjlighet att beställa mer detaljerade specialbearbetningar för den 
egna kommunen. Uppgifter om olika personalkategorier med uppdelning på 
kön och åldersklasser kan bland annat tas fram. Kontakta Anna Norrby eller 
Rolf Ström för ytterligare information, tfn 08-772 41 00. 

Skriften skickas i ett exemplar till varje kommuns personalchef. Kopiera 
gärna detta cirkulär och vidarebefordra till andra förvaltningar inom Er 
kommun. 

Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från Kommentus Förlag AB, 
117 99 STOCKHOLM, tfn 08-709 59 90, fax 08-19 24 10, best. nr. 7344-962-8. 
Priset för enstaka exemplar är 135 kr exkl. moms och porto. Vid beställning 
av fem exemplar är priset 125 kr och vid tio exemplar 115 kr exkl. moms och 
porto.  
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