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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 
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Statistiksektionen 
Annica Isacsson 
 
 

Kommunstyrelsen 
Personalfrågor 
Ekonomi/Finans 

Kommunal personal 2005 
Personalen är kommunernas viktigaste tillgång. Kommunerna verkar i en 
föränderlig värld och olika behov ställer olika krav på de kommunala 
verksamheterna. För att bedöma utvecklingen idag och framöver behövs bra 
underlag för arbetsgivarpolitiken i kommunerna. Ett av underlagen för att klara 
detta är en samlad beskrivning av den kommunala personalen vad gäller dess 
omfattning och struktur. Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år en 
detaljerad beskrivning av den kommunala personalen.  
I Kommunal personal 2005 beskrivs personalens storlek och fördelning i samtliga 
Sveriges kommuner. I rapporten redovisas tabeller, diagram och kommenterande 
text för såväl hela riket, kommungrupper, kommunalförbund som enskilda 
kommuner. Av rapporten framgår bland annat:  

Sysselsatta, hel- och deltidsarbete samt sysselsättningsgrad  

• Den 1 november 2005 fanns 775 000 sysselsatta i kommunerna varav 654 000 
månadsavlönade och 121 000 timavlönade. 

• Antalet sysselsatta (månads- och timavlönade) ökade med 6 000. Omräknat till 
heltidsanställningar (årsarbetare) var ökningen 5 900 eller 1,0 procent jämfört 
med 2004. 

• Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden i november 2005 var 86,6 
procent, vilket är nästan oförändrat jämfört med 2004. 

Yrkesområde, kön och ålder  

• Tre fjärdedelar av de månadsavlönade finns inom personalkategorierna 
förskola, vård och omsorg samt skola. 

• Nästan 79 procent av anställningarna innehas av kvinnor. Medelåldern bland 
de kommunalt anställda var 45,6 år i november 2005. Det innebär att den 
genomsnittliga åldern på arbetstagaren blivit 0,2 år högre sedan 2004. 
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Jämförelser mellan kommunerna  

• Antalet årsarbetare per 1 000 invånare varierar mellan 32 och 112 årsarbetare i 
de enskilda kommunerna. Glesbygdskommunerna har flest årsarbetare per 
1 000 invånare och förortskommunerna minst. 

 
Kommunal personal 2005 kan beställas från förbundens förlag, tfn: 020-31 32 30 
eller fax: 020-31 32 40, ISBN 91-7164-164-5. Priset är 150 kronor, plus moms, 
porto och expeditionsavgift. Rapporten kan också hämtas hem helt eller delvis 
från Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, www.skl.se. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för ekonomi och styrning 
Statistiksektionen 

 

 

Marianne Granath 

 

 Annica Isacsson 


	Kommunal personal 2005
	Sysselsatta, hel- och deltidsarbete samt sysselsättningsgrad
	Yrkesområde, kön och ålder
	Jämförelser mellan kommunerna


