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Personalen i fokus 2000 - med kommunernas rekryte-
ringsbehov till 2010 
I årets upplaga av Personalen i fokus presenterar Kommunförbundet en ny 
prognos över kommunernas rekryteringsbehov fram till år 2010. På tio år 
behöver kommunerna rekrytera 570 000 nya medarbetare. Det är fler än vad 
vi tidigare har räknat med.  

I rapporten kan ni även läsa om några kommuner som har gjort egna bedöm-
ningar av rekryteringsbehovet fram till år 2010. 

Det är möjligt att skatta rekryteringsbehovet i Er kommun på samma sätt som 
i rapporten. Kontakta Måns Norberg, telefon 08 - 452 78 83 eller 
mans.norberg@svekom.se. Mer information finns också på vår hemsida 
www.svekom.se under Statistik och nyckelta – Modell för personalrekrytering. 

Rapporten skickas ut i tre gratisexemplar till var kommun. Ytterligare exem-
plar kan beställas via tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40, och den har ISBN-
nr 91-7289-008-8. Pris. 100 kr exkl moms, porto och exp. avgift. 

Rapporten finns även tillgänglig på hemsidan: www.svekom.se under Statistik 
och nyckeltal.  

Arbetsgivarpolitik 
Resultaten i rapporten sätter ytterligare fokus på kommunernas arbete med 
den egna arbetsgivarpolitiken.  

Kommunförbundet har nyligen startat personal- och kompetensförsörjnings-
projektet, Ett bättre jobb, som kommer att löpa under flera år. Där kommer 
förbundet att konkret stödja enskilda kommuner i deras arbete att behålla och 
rekrytera personal. Mer information finns på hemsidan www.svekom.se under 
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arbetsgivarpolitik. Är du intresserad, har frågor eller synpunkter skicka ett 
mail till projektansvarig mona.nettelman@svekom.se. 

Notera också Arbetsgivarforum 2001 på Cirkus/Hasselbacken, Stockholm 
den 25-26 september. Mer information finns på Kommunförbundets hemsida 
www.svekom.se under arbetsgivarpolitik. 
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