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Kommunal personal 1998
I Kommunal Personal 1998 beskrivs personalens storlek och fördelning i samtliga Sveriges kommuner. Såväl läget i november 1998 som utvecklingen under det senaste året redovisas.
Redovisningen ger en översiktlig bild av den kommunala personalen fördelad på personalkategori, kön, ålder och lön. Rapporten riktar sig i första hand
till dem som arbetar med personalfrågor i kommunerna. I tabellbilagan finns
många kommunvisa uppgifter.
Vissa förändringar har gjorts i och med årets upplaga. Tyngdpunkten ligger
numer på tabelldelen. Analysdelen har lyfts ut och förstärkts och finns redovisad i den nya skriften ”Personalen i fokus 1998” som också den kommer i
juni. Av rapporten framgår bland annat att:
• Den 1 november 1998 fanns 628 000 anställningar. Det är en ökning med
1 500 anställningar (0.2 procent) jämfört med 1997. Utöver detta fanns det
110 000 timavlönade och 71 000 tjänstlediga.
• Tre fjärdedelar av anställningarna utgörs av personal inom vård, omsorg
och skola.
• 79 procent av anställningarna innehas av kvinnor (+2 procentenheter
sedan 1991). Könsfördelningen är ojämn i de flesta yrken. Endast 37 procent av cheferna (exklusive arbetsledare) är kvinnor.
• Medelåldern bland de kommunalt anställda var i november 1998 drygt 44
år.
• 56 procent är heltidsarbetande medan fler (63 procent) har heltidsanställningar i botten.
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• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i november 1998 var 84 procent
för kvinnor och 94 procent för män.
• 94 procent av de anställda är fackligt anslutna. Den största arbetstagarorganisationen är Kommunal, som har 46 procent av de anställda.
• I november 1998 var medellönen 16 200 kronor i månaden (+2,4 procent
sedan 1997).
• Antalet årsarbetare per 1 000 invånare varierar mellan 39 och 98 årsarbetare i de enskilda kommunerna. Glesbygdskommunerna har flest årsarbetare per 1 000 invånare och förortskommunerna minst.
I boken redovisas tabeller, diagram och kommenterande text både för hela
riket, kommungrupper och enskilda kommuner. Tre av rapportens tabeller
innehåller uppgifter rörande bland annat antal anställda fördelade efter hel
och deltidsanställningar och personalkategorier för enskilda kommuner.
Förutom denna rapport finns två tabellpaket som bland annat redovisar personalen i den egna kommunen och i en vald jämförelsegrupp. Frågor besvaras av Britt-Marie Wållström eller Rolf Ström, tfn 08-772 41 00. Rapporten
Kommunal personal 1998 skickas i ett exemplar till varje kommuns personalchef. Kopiera gärna detta cirkulär och vidarebefordra till andra förvaltningar
inom Er kommun.
Ytterligare exemplar kan beställas från: Kommentus Förlag, 117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 90, fax 08-709 59 80, beställningsnummer 7099-833-7. Pris
för enstaka exemplar är 100 kr exklusive moms, porto och expeditionsavgift.
Rapporten kan också hämtas hem i sin helhet från Internet. Adressen är
http://www.svekom.se/publikat/komper98.htm
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