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Jämförbarhet
Personalstatistiken som funnits sedan 1960-talet har ständigt utvecklats och förändrats för
att kunna spegla de förhållanden som gäller vid det aktuella undersökningstillfället. Detta
innebär att det är svårt att jämföra längre tidsperioder, då uppläggning och definitioner
ändrats under årens lopp. 1970 års undersökning är den första med en enhetlig
redovisning från kommunerna. Nedan beskrivs de större förändringar som gjorts sedan
1980. Från och med 1973 avser mätperioden den 1 mars respektive år. Från och med 1990
ändrades mättidpunkten till den 1 november med undantag för 1991 års statistik då
mättidpunkten var den 1 oktober.
1980

Enhetliga allmänna bestämmelser (AB80) införs för merparten av de kommunalt
anställda. Begreppen tjänstemän och övriga arbetstagare försvinner och ersätts med
begreppet anställda. Stiftelsen Samhällsföretag tar över ansvaret för den skyddade
sysselsättningen, vilket innebär att den inte ingår i undersökningspopulationen.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1983

Dagbarnvårdare individredovisas från och med detta år. Vissa ungdomsvårdsskolor och
vårdanstalter för alkoholmissbrukare överförs till kommunerna från staten.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1985

Sysselsättningsgraden ändrar innebörd. Från och med 1985 redovisas faktisk
sysselsättningsgrad och inte som tidigare överenskommen sysselsättningsgrad. Begreppet
tjänstledighet ändras. Till och med 1984 redovisades anställda som erhållit mindre än 25
procent av löneklasslönen i mars månad som tjänstledig. Anställd som varit tjänstledig för
att vikariera på annan tjänst redovisades till och med 1984 både som tjänstledig och
sysselsatt. Från och med 1985 redovisas denna inte som tjänstledig. Timavlönade med
mindre än tio timmar utgår ur redovisningen.
LÄA och avtal för tolkar utgår.
Sysselsättningsgrad mindre än 40 procent accepteras. Före 1985 har sådana poster gjorts
om till timavlönade.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1986

Cirka 75 procent av SYO-konsulenterna får staten som huvudman.
Samtliga skoldirektörer förs över från staten till kommunerna.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
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1987

Ny indelning i specialbestämmelserna från enbart CAK till CAK och BOK.
Löneplan K avskaffas och ersätts med löneplan A, löneplan B och vissa krontalslöner.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1989

Löneplan B försvinner och krontalslön införs för anställda enligt bok från och med den 1
juli. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1991

Lärare, skolledare och SYO-funktionärer fick kommunala avtal den 1 januari och ingår
från och med detta år i personalstatistiken.
Överföringar av personal från landstingen inom bland annat omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda har beräknats till 3 500. Under samma period har cirka 2 300 lämnat
kommunerna till följd av bolagiseringar och entreprenader.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1992

Överföringar av personal: Genom den så kallade ÄDEL-reformen tog kommunerna över
personal från landstingen från den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt har personal inom
omsorgsverksamheten i Göteborgs- och Bohus län förts över från landstingskommunal till
kommunal nivå. Under samma period har cirka 6 400 lämnat kommunerna till följd av
bolagiseringar och entreprenader. Kommunerna Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo,
Kävlinge samt Sigtuna har tagit över primärvården från landstingen. Totalt rör det sig om
59 300 hel- och deltidsanställningar och 7 000 timavlönade.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
1993

I 1993 års statistik har anställda enligt beredskapsavtalet behandlats annorlunda än
tidigare år. Skyddat arbete, befattning 7901, räknas nu även in i beredskapsavtalet. Dessa
har tidigare inkluderats i posten övrig personal. 1992 års siffror har korrigerats enligt den
nya definitionen. Det innebär ungefär 3 400 fler befattningar i beredskapsavtalet än vad
som tidigare redovisats.
Från och med 1993 redovisas ersättning till lärare för tilläggstimmar fastställda för minst
en månad som fasta tillägg och ingår därmed i fast kontant lön. 1991 och 1992
redovisades motsvarande ersättning som rörliga tillägg.
Följande kommuner har primärvård: Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo, Katrineholm,
Kävlinge, Sigtuna, samt till viss del Örebro.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
Under 1993 skedde överföringar av personal inom omsorgen för psykiskt
utvecklingsstörda till kommuner från följande landsting: Stockholms län, Uppsala län,
Kristianstad län, Göteborgs och Bohus län, Kopparbergs län, Östergötlands län. I
Västernorrlands läns landsting fördes drygt 150 anställda i särskola över från landstinget
till kommunerna. Totalt berördes 2 700 personer. Under samma period har cirka 7 600
lämnat kommunerna till följd av bolagiseringar och entreprenader.
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1994

Från och med 1 januari 1994 infördes ett nytt befattningssystem för kommuner, BSK.
Detta ersatte de tidigare specialbestämmelserna. För att i denna publikation möjliggöra
jämförelser bakåt i tiden har en schablonmässig översättning gjorts på tidigare års
material. Det bör därför påpekas att de jämförelser som görs bakåt i tiden i denna
publikation inte alltid är jämförbara med uppgifter som redovisats i tidigare års
publikationer.
Följande kommuner har primärvård: Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo, Katrineholm,
Sigtuna samt till viss del Örebro.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
Under 1994 skedde överföringar av personal inom omsorgen för psykiskt
utvecklingsstörda och särskola från landstingen till kommunerna. Detta berör endast
kommuner i de län där landsting och kommuner slutit överenskommelse om övertagande.
Totalt omfattas cirka 4 000 personer.
Den nya lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebar att det i
kommunerna anställdes drygt 6 000 personliga assistenter och anhörigvårdare. Under
samma period har cirka 7 700 lämnat kommunerna till följd av bolagiseringar och
entreprenader.
Från och med 1994 ingår kallortstillägget i lönebegreppet. Samma år avskaffades löneplan
A.
1995

I 1995 års statistik har en ny definition av både helt och partiellt tjänstlediga använts.
Variabeln tjänstledighetens omfattning visar i procent hur mycket man varit frånvarande.
Om tjänstledighetens omfattning är 100 procent och utbetald lön är mindre än 100 kronor
har vi klassat personen som helt tjänstledig. Vad gäller partiellt tjänstlediga så har den
faktiska sysselsättningsgraden räknats ned för fler personer än tidigare. Totalt påverkar
det antal årsarbetare med –7 000.
På grund av strejk på den kommunala arbetsmarknaden vid insamlingstillfället
(övertidsblockad, anställningsstopp) så är antalet timavlönade underskattat med cirka 8
000 personer och antal årsarbetare cirka 2 800.
Följande kommuner har primärvård: Ale, Aneby, Helsingborg, Katrineholm, Sigtuna,
samt till viss del Örebro.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
Under 1995 har det skett överföringar av personal inom omsorgen om psykiskt
utvecklingsstörda samt personal inom särskolan från landstingen till kommunerna. Det rör
sig om cirka 22 100 personer. Under samma period har cirka 5 100 lämnat kommunerna
till följd av bolagiseringar och entreprenader.
Nytt för i år är att schablonen 165 timmar per månad har använts för timavlönade i stället
för att ta hänsyn till antal arbetsdagar i aktuell månad vid beräkning av årsarbetare.

4 (6)

1996

Under 1996 har det skett ytterligare överföringar av personal inom omsorgen om psykiskt
utvecklingsstörda samt personal inom särskolan från landstingen till kommunerna. Det rör
sig om 11 700 personer. Under samma period har cirka 2 900 lämnat kommunerna till
följd av bolagiseringar och entreprenader.
Följande kommuner har primärvård: Ale, Aneby, Helsingborg, Katrineholm, Sigtuna,
samt till viss del Örebro.
Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.
Från och med 1996 avskaffades lärarnas tariffsystem. En förändring i BSK har skett vad
gäller läkarkoderna i serien 083201– 083206 som har förts ihop till tre koder i stället för
sex i enlighet med Landstingsförbundets klassificering.
1997

12 000 hel- och deltidsanställningar och 1 000 timavlönade har försvunnit från
kommunerna på grund av att Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset har bytt
huvudman.
En förändring i BSK har gjorts och det gäller BSK företagssköterska som har flyttat från
010205 till 010206.
I 1997 års publikation redovisas i huvudsak endast hel- och deltidsanställda. Timavlönade
finns redovisade på några få ställen i skriften.
Följande kommuner har primärvård: Göteborg, Helsingborg, Katrineholm och Sigtuna.
Landstingsfria kommuner: Gotland och Malmö.
1998

En ny definition av tjänstlediga har använts i 1998 års statistik. Tidigare har en person
klassats som tjänstledig om tjänstledighetens omfattning varit både 100 procent och
utbetald lön mindre än 100 kronor. Nu gäller det att tjänstledighetens omfattning ska vara
lika med 100 procent eller utbetald lön mindre än 100 kronor.
Cirka 7 000 hel- och deltidsanställningar och cirka 100 timavlönade har försvunnit
beroende på att Malmö Allmänna Sjukhus har bytt huvudman.
BSK 084105, AT-tandläkare, har utgått.
Följande kommuner har primärvård: Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Malmö och
Sigtuna. Landstingsfri kommun: Gotland.
1999

På grund av huvudmannaskapsförändringar har cirka 3 500 anställningar överförts till
landstingen och cirka 2 600 har tillkommit i kommunerna. De verksamheter som
försvunnit är sjuk- och primärvård och de som tillkommit är i huvudsak naturbruks- och
vårdgymnasier.
Ur Södertälje kommun har en ny kommun brutits ut; Nykvarn.
Följande kommuner har primärvård: Helsingborg, Katrineholm och Sigtuna.
Landstingsfri kommun: Gotland.
2000

Följande kommuner har primärvård: Helsingborg, Katrineholm och Sigtuna.
Landstingsfri kommun: Gotland.
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2001

Följande kommuner har primärvård: Katrineholm och Sigtuna. Helsingborgs primärvård
har övergått till landstinget; cirka 200 anställningar.
Landstingsfri kommun: Gotland. I årets statistik saknas det cirka 350–400 timavlönade i
Norrköping och i Helsingborg saknas det cirka 50 månadsavlönade och 100 timavlönade.
2002

Följande kommun har primärvård: Katrineholm. Sigtunas primärvård har övergått till
landstinget. Landstingsfri kommun: Gotland.
2003

Ur Uppsala kommun har en ny kommun brutits ut; Knivsta.
Följande kommun har primärvård: Katrineholm.
Landstingsfri kommun: Gotland.
2004

Följande kommun har primärvård: Katrineholm.
Landstingsfri kommun: Gotland.
2005

Landstingsfri kommun: Gotland.
2006

Landstingsfri kommun: Gotland.
Drygt 2 000 anställda har överförts från Norrtälje kommun till TioHundra AB, avser
främst omsorgsverksamheten.
2007

Landstingsfri kommun: Gotland
Heby kommun har överförts från Västmanlands län till Uppsala län.
2008

Landstingsfri kommun: Gotland
Fr.o.m. 2008 infördes ett nytt klassificeringssystem för yrken inom kommuner och
landsting, Arbetsidentifikation (AID).
2009

Landstingsfri kommun: Gotland
2010

Ca 3 400 anställda har överförts från förvaltning till annan utförare. Av dessa rör drygt
hälften vård- och omsorgspersonal, bl a i Stockholms, Uppsala, Alingsås, Tomelilla,
Vaxholm och Växjö kommun. Landstingsfri kommun: Gotland
2011

Landstingsfri kommun: Gotland.
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2012

Landstingsfri kommun: Gotland.
Från och med 2012 har även anställda över 70 år inkluderats i statistiken, 75
månadsavlönade och 1 648 timavlönade.
2013 - 2016

Landstingsfri kommun: Gotland.
2017

Gotlands hälso- och sjukvårdspersonal (1 280 anställningar resp.
1 266 anställda) redovisas i tabellerna under Landstingsanställd personal.
2018

Yrkeskodningen för kommuner och landsting/regioner revideras och från och med 2018 gäller
Etikettlista 2018-02-28. Detta medför förändringar både för etiketter och
personalgrupper.

