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Förnyelsens år 2017 
 

Under år 2017 har det skett många förnyelser ur personalens synvinkel; i början av år 
2017 beredde man en ny förvaltningsstadga och en ny organstruktur. Efter 
kommunalvalet, i början av den nya fullmäktigeperioden, tog man i bruk ett nytt 
ärendehanteringssystem och elektroniskt sammanträdesförfarande.  
 
Personal- och ekonomiförvaltningen koncentrerades från sektorerna till 
koncernförvaltningen i juni 2017. Nya verksamhetssätt och samarbetsprocesser med 
sektorerna utvecklades. 
 
Ännu i början av år 2017 såg det ut som om vård- och landskapsreformen förverkligas i 
början av år 2019. Sommaren 2017 sköts tidtabellen ändå upp med ett år. 
Beredningsarbete har utförts i flera olika arbetsgrupper, där också många representanter 
för Kyrkslätts kommun har varit verksamma. 
 
Personal- och utbildningsplanen för år 2017 bereddes på ett nytt sätt, och i och med den 
satsade man på allmänna utbildningar som är avsedda för hela personalen. 
Utbildningsutbudet utvidgades jämfört med tidigare.  
 
På basis av personalenkäten kan man se att vi i Kyrkslätt har en engagerad och 
utvecklingsinriktad personal. 

 
Jag vill för egen del rikta ett varmt tack för år 2017 till kommunens personal, ledning och 
beslutsfattare. Härifrån är det bra att fortsätta och enligt den nya kommunstrategin skapa 
välbefinnande för Kyrkslättsbor, yhdessä – tillsammans. 
 
 
 
 
Ulla Palmroos 
personalchef 
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Mål för personalen år 2017 
 
I Kyrkslätts kommunstrategi som godkändes i augusti 2015 drog man upp riktlinjen att en 
välmående och kunnig personal är en strategisk framgångsfaktor. Huvudsakliga åtgärder 
i kommunstrategin för uppnående av denna strategiska framgångsfaktor är bl.a. att 
resurserna inriktas rätt och att arbetsförhållandena, arbetsredskapen och 
yrkeskunskapen är aktuella.  
 
För genomförandet av kommunstrategin år 2017 uppställdes i fråga om personalen 
följande bindande mål på kommunnivå och åtgärder i anslutning till dem: 
 
- Förändringar i servicebehovet prognosticeras. 
 
- Man ökar och utvecklar den privata serviceproduktionen och samarbetet med den 

tredje sektorn. 
 
- Datasystemen stöder informationsledarskap. 
 
- Verksamheten och ekonomin följs upp genom att centralisera ekonomi- och 

personalförvaltningen. 
 
- Omorganisering av tjänstemannakåren (vårdreformen och landskapsförvaltningen) 
 
I december 2017 godkändes en ny kommunstrategi. Enligt den nya strategin är 
kommunens basuppgift ”Välbefinnande för Kyrkslättsbor – yhdessä tillsammans”. I 
strategin konstateras också följande: ”Vi säkerställer att Kyrkslätts kommun är en 
attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.” 
 

En kunnig och effektiv personal som är villig att utvecklas 
 

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna 
 

Personalantalet förblev på fjolårets nivå; i slutet av år 2017 arbetade 2319 personer 
(31.12.2016 2315 personer) för Kyrkslätts kommun. Kvinnornas andel av personalen var 84 
% och männens 16 %. 
 

Sektor 
HEL- OCH 
DELTIDSANSTÄLLDA        

31.12.2017 Fast anställda Vikarier Visstidsanställda Totalt  

Koncernförvaltningen 43 4 8 55  
Grundskolor och 
gymnasier, lärare 389 45 81 515  
Dagvård 458 60 19 537  
Bildningssektorn övriga 228 24 127 379  
Bildningssektorn tot. 1075 129 227 1431  
Kommunaltekniska sekt. 255 10 7 272  
Vård- och omsorgssekt. 445 72 44 561  

Totalt 31.12.2017 1818 215 286 2319  
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Personalens åldersstruktur i Kyrkslätts kommun 2017 
 

Åldersstrukturen var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i Kyrkslätts 
kommun i slutet av år 2017 var 45,9 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom 
bildnings- och fritidssektorn och högst inom vård- och omsorgssektorn.  

 

  
 
  

Medelålder 31.12.2017 
Fast 

anställda Alla 

      

Koncernförvaltningen  48,2 44,5 

Bildningssektorn  44,9 43,8 
Vård- och 
omsorgssektorn  50,1 49,6 
Kommunaltekniska 
sektorn  46,6 45,6 

Hela kommunen   47,5 45,9 

 

 

Kunnande 
 

Målet var att varje arbetstagare vid Kyrkslätts kommun deltog i personalutbildning under 
minst tre arbetsdagar under år 2017.  
 
År 2017 ordnades utbildningsdagar om sammanlagt 4813 arbetsdagar och i dem deltog 
1398 personer. Lönekostnaderna för dagarna uppgick till sammanlagt 603 994 euro. 
 
Som tidigare år var utmaningen att alla utbildningsdagar fortsättningsvis inte förs in i 
webTallennus. Det är sannolikt att det verkliga antalet utbildningsdagar och personer 
som deltagit i utbildningar är betydligt större än statistikuppgifterna. 
 
Från början av år 2017 har praxisen varit att personalenheten svarar för ordnandet av 
allmänna utbildningar och att sektorerna svarar för utbildningar inom sina egna 
specialbranscher.  
 
Sektorernas utbildningsönskemål beaktas när man upprättar personal- och 
utbildningsplanen. Inom allmänna utbildningar 2017 betonades bl.a. utbildningar i 
anknytning till ibruktagandet av ärendehanteringssystemet CaseM samt utbildningar om 
ibruktagandet av ett nytt bokföringsprogram. Också antalet säkerhetsutbildningar ökade 
jämfört med tidigare år. 
 

 
 

 

Allmänna utbildningar 2017 
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 Utbildningens rubrik 
Antal 
utbildningar  

 Utbildning om fakturering 1 st.  

 Utbildning om inköpsfakturor 1 st.  

 Utbildning om kontoföring 2 st.  

 FHJ-kurser 9 st.  

 Kurs i första hjälpen, livräddande första hjälpen 1 st.  

 Chefsinfo 6 st.  

 Utbildning i första släckningsinsats 1 st.  

 Förvaltningsutbildning 1 st.  

 Utbildning om webTallennus 1 st.  

 Utbildning om HR-Analytics för chefer 3 st.  

 Infotillfälle om personalenkäten 2 st.  

 Ibruktagande av informationshanteringstjänsten CaseM 3 st.  

 CaseM - fattande av tjänsteinnehavarbeslut 2 st.  

 Allmän utbildning om CaseM 2 st.  

 Utbildning om informationshanteringssystemet CaseM 10 st.  

 CaseM - upphandlingsbeslut och besvärsanvisningar 1 st.  

 Konversationskurs i svenska, sammanträdde flera gånger 1 st.  

 Ledningens info  3 st.  

 

EU:s dataskyddsreform och de krav som den medför med 
tanke på kommunens verksamhet 1 st.  

 Kommunikationsutbildning 1 st.  

 Säkerhetsutbildning - svåra klientsituationer 2 st.  

 Avtalsutbildning (webinarium) 1 st.  

 Den nya upphandlingslagen 1 st.  

 Skype-utbildning 1 st.  

 Outlook-utbildning 1 st.  

 Infotillfälle om tobaksavvänjningsgruppen 1 st.  

 Den nya utvecklingssamtalsprocessen 3 st.  

 Office 2016-utbildning 5 st.  

 Infotillfällen om konkurrenskraftsavtalet 3 st.  

    

    
 

 
I Kyrkslätts kommun togs från början av år 2017 i bruk en enhetlig 
utvecklingssamtalsblankett. Samtidigt beslutades att utvecklingssamtalen ska föras 1.1–
30.4.2017 för att de utbildningsbehov som uppstår genom samtalen kan beaktas vid 
upprättandet av personal- och utbildningsplanen.  
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Lönesättning och belöning 
 

65 % av Kyrkslätts kommuns personal omfattas av det kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet (AKTA). 
 
 

Personal enligt avtalsområde 31.12.2017 
 

 
 
 

I Kyrkslätts kommun har man under år 2017 upprättat eller förnyat följande lokala avtal: 
- lokalt avtal som gäller familjedagvårdarnas lön  
- Marevanskötaravtal 
- avtal om kallelsepeng 
- distansarbetsavtal 
- avtal om flexibel arbetstid (Juko och Jyty) 

 
 

 
Som personalförmåner år 2017 erbjöd Kyrkslätts kommun sin personal 
företagshälsovård på sjukmottagningsnivå, motionsgrupper samt subventionerade 
simhallsbiljetter till Kyrkslätts simhall.  
 
Dessutom var snabbelöning och initiativpremie samt belöning arbetsenhetsvis i bruk. 
Hommas daghem fick de högsta poängen enligt mätarna för arbetsenhetsspecifik 
belöning år 2017. Som arvode beviljades dem 100 euro per person i arbetsenheten i 
arbetshälsopremie. 

 
Som tack för det goda resultatet år 2016 beslutade kommunfullmäktige belöna 
kommunens personal med familjer genom att ordna en Borgbacken-dag. Borgbackens 
nöjespark reserverades för kommunen lördagen 19.8.2017 kl. 10–13. Under tidpunkten 
besökte drygt 3000 personer nöjesparken.  

TS
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Hösten 2017 beslutade personalsektionen att utveckla belöningen. Samtidigt gav 
personalsektionen riktlinjen att man i fortsättningen beslutar om personalförmåner ett år i 
taget. Vid beslutandet beaktas personalens önskemål.  
 
Hösten 2017 beslutade man för år 2018:s del erbjuda personalen rätt att använda 
Kyrkslätts simhall gratis samt möjlighet att gratis delta i en kurs vid Kyrkslätts 
medborgarinstitut. Dessutom beslutade man att ta i bruk engångspremie för god 
arbetsprestation år 2018. 
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Personalenkät 
 

Personalenkäten genomförs i Kyrkslätts kommun vartannat år, vid udda årtal. 
Personalenkäten år 2017 genomfördes i september 2017, och FCG publicerade 
enkätens resultat i november 2017.  
 
Svarsprocenten ökade avsevärt jämfört med två år tillbaka. Svarsprocenten år 2015 var 
57 %, medan år 2017 svarade 64 % av vår personal på personalenkäten.  

 
På skalan 1–5 var Kyrkslätts kommuns totala resultat i arbetshälsoenkäten 3,74, vilken 
är en bra nivå. De bästa vitsorden gavs i följande påståenden: 
 
- Samarbetet mellan personerna i arbetsenheten fungerar 
- Min chef uppmuntrar och främjar förverkligandet av målen 
- I min arbetsenhet råder ömsesidigt förtroende 

 
De svagaste vitsorden för hela kommunens del gavs i följande påståenden: 
 
- Arbetsutrymmena är ändamålsenliga 
- Vi har tillräckliga arbetsredskap i min arbetsenhet  

 
I fråga om arbetsutrymmenas ändamålsenlighet har resultaten blivit avsevärt sämre 
jämfört med år 2015. Resultatet beror på ökade inneluftsproblem och de 
undantagsarrangemang i anslutning till verksamhetsutrymmena som orsakats av dessa. 
 
 
 

Förtroende och samarbete 
 

Man sammanträdde med personalorganisationerna regelbundet och uppdaterade i 
samarbete modellen för aktivt stöd, antidrogprogrammet samt Kyrkslätts kommuns 
jämställdhetsplan. 
 
Med personalorganisationerna förhandlade man om arbetarskyddsfullmäktiges områden 
och tidsanvändning verksamhetsperioden 2018–2021. Man hade inte uppnått ett 
förhandlingsresultat före utgången av året. Valet av arbetarskyddsfullmäktige och 
ersättare flyttades till år 2018. 
 
Kommunens samarbetsgrupp sammanträdde sex gånger under år 2017. Målet var att 
varje sektors samarbetsgrupp sammankommer minst fyra gånger utöver det.  
 
Man uppmuntrade arbetsenheterna att ordna regelbundna arbetsplatsmöten. Avsikten 
med dessa möten är samarbete med låg tröskel där även personalen kan ta upp frågor 
som de anser väsentliga. Till exempel koncernförvaltningens arbetsgemenskaspalaver, 
som ordnas varje vecka, har avlägsnat behovet av en samarbetsgrupp.  
 
År 2017 inleddes ledningens infotillfällen, där kommunens ledningsgrupp presenterade 
aktuella ärenden. Veckomeddelande som skickas per e-post togs i bruk. Dessutom 
utvecklades informationen i intranätet.  

 
Personalrådet ordnade biografbesök och teaterbesök för personalen. Dessutom ordnade 
personalrådet talko i Mariefred samt en kryssning till Tallinn. 
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Främjande av hälsa och arbetshälsa 
 

Kyrkslätts kommuns företagshälsovårdstjänster produceras av Terveystalo Oy. 
Företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på lagen om företagshälsovård. 
Samarbetet med företagshälsovården styrs av en verksamhetsplan som utarbetas 
årligen.  

 
  

Modellen för aktivt stöd förnyades under våren 2016 och uppdaterades under våren 
2017. Modellen har befästs väl och tack vare den har utvecklingen av sjukfrånvarodagar 
och kostnadsutvecklingen för företagshälsovården gått ner. Samtidigt har effekten av 
företagshälsovårdens tjänster förbättrats och personer i risk för arbetsförmågan kan 
identifieras i ett tidigare skede än förr.  
 
 
 
Sjukfrånvarodagar i genomsnitt/person 
 

      

  2017 2016 2015  

      

 Fast anställda visstidsanställda 15,48 14,70 13,90  

 Visstidsanställda 7,39 10,00 9,50  

 Alla totalt 13,4 13,7 12,9  

      

 
 

  

 
Företagshälsovårdens kostnader i euro per arbetstagare i månaden 
 

Kostnader 
År €/pers./

mån 

2017 30,81 

2016 31,19 

2015 32,42 

2014 29,86 

2013 31,70 
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År 2017 gjordes 23 arbetsplatsutredningsbesök. Arbetsplatsutredningsbesöken utgör 
grunden för den förebyggande och lagstadgade företagshälsovårdsverksamheten. 
Sätten att genomföra besöken vidareutvecklades i samarbete mellan Kyrkslätts kommun 
och Terveystalo Oy.  

 
Arbetsplatsbesökens övergripande förebyggande perspektiv genomfördes med en 
hälsoenkät som skickades till varje anställd i den enhet där arbetsplatsutredningsbesöket 
gjordes. På basis av hälsoenkäten fick varje anställd en personlig, konfidentiell rapport 
över sitt hälsotillstånd och eventuella anvisningar för fortsatta åtgärder.  
 
På basis av hälsoenkäterna har vissa hälsorisker framträtt tydligt. Sådana är bl.a. 
övervikt, diabetes, sömnstörningar och stress. År 2016 inleddes tillsammans med 
företagshälsovården verksamhet i grupp, vars mål är att stöda de anställda som på basis 
av hälsoenkäterna hör till riskgrupperna samt främja deras hälsotillstånd. 
Gruppverksamheten fortsatte år 2017. Inom företagshälsovården sammanträdde under 
året totalt fyra grupper med fokus på arbetsförmågan. Företagshälsovården hade valt till 
deltagare sådana personer som enligt hälsoenkäter hör till riskgrupperna.  
 
Antalet förhandlingar om arbetsförmåga fortsatte att öka år 2017. När man utreder 
möjligheter att organisera arbetsuppgifter av personer i risk för arbetsförmågan i god tid, 
förebygger man sjukledigheter som drar ut på tiden och förtida pensionering. Den här 
positiva utvecklingen syns också som minskade pensionsavgifter.  

 

Tryggt på jobb 
 

Inom Kommunbranschens samarbetsavtal inom arbetarskyddet definieras 
arbetarskyddet som en del av den strategiska ledningen av personalresurserna. Syftet är 
att med hjälp av en lednings- och verksamhetspraxis som utgår från en planmässig 
personalstrategi med betoning på hälsan utveckla hälsan och säkerheten i arbetet och 
arbetsmiljön, personalens välbefinnande i arbetet och ett arbetsliv som ger hållbara 
resultat.  

 
Inom arbetarskyddet i Kyrkslätts kommun jobbade år 2017 en heltidsanställd 
arbetarskyddschef och två heltidsanställda arbetarskyddsfullmäktige.  

 
En central uppgift för arbetarskyddsverksamheten är att i samarbete med 
företagshälsovården uppmuntra, utbilda och stödja cheferna och arbetstagarna i att 
förbinda sig till att främja arbetssäkerheten och förebygga risker på arbetsplatserna.  

 
Arbetarskyddet ordnade utbildning 10 gånger under året.  

Ett elektroniskt system för bedömning av risker fanns i bruk vid enheterna som var 

föremål för arbetsplatsbesök. Man beslutade att flytta den årliga uppdateringen av 

riskbedömningen från december 2017 till januari 2018.  

Arbetarskyddet belastades år 2017 av inneluften som personalen upplevde som dålig. År 

2017 grundades fyra objektspecifika inneluftsarbetsgrupper. Under året gjorde 

arbetstagarna i kommunen 235 enskilda inneluftsanmälningar som gällde 39 olika 

fastigheter. 
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Olycksfall i arbetet 
 

I fråga om personalen skedde sammanlagt 173 olycksfall som ersattes/behandlas av 

försäkringsbolaget. Antalet arbetsreseolyckor var 169 stycken. Antalet olyckor ökade för 

tredje året i rad. Också antalet dagar med olycksfall i arbetet ökade jämfört med året 

innan. 

 
  Utveckling av antalet dagar med olycksfall i arbetet 

          

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

            

 1546 2212 1680 1373 1070 998 998 1388   

          
 

År 2017 var frekvensen för olyckor i arbetet 4,2. Om man jämför med talet för hela landet 
kan man konstatera att det i Kyrkslätt sker allvarliga olycksfall i arbetet i genomsnitt i 
samma utsträckning som inom kommunsektorn överlag, men beträffande olyckornas 
totala antal sker det betydligt fler olyckor än kommunmedeltalet. 

  
De vanligaste orsakerna till olyckorna var halkning, fall och olika kollisioner. De sju 
allvarligaste fallen eller halkningarna orsakade sammanlagt 157 sjukfrånvarodagar.  

 
År 2017 anmäldes sammanlagt 891 säkerhetsobservationer med 247 anmälningar till 
arbetarskyddet. Antalet enskilda anmälda observationer minskade betydligt jämfört med 
året innan. Antalet gjorda observationer å andra sidan nästan fördubblades när antalet 
sammanställda anmälningar ökade. Tröskeln att göra anmälningar till arbetarskyddet är 
fortfarande för hög. 

Effektivitet 
 

Med effektiviteten bedöms hur väl man lyckats i kommunens service och hur väl man 
uppnått målen som riktas mot personalen. 
 
Hur väl kommunen lyckas i utvecklingen av personalens kunnande och av arbetshälsan, 
verksamhetsprocesserna och -sätten samt förbättringen av kundkontakten har en 
avgörande inverkan på kundbelåtenheten, servicens effektivitet och kvalitet samt 
kommunens ekonomi.  
 
År 2017 var utvecklingen önskvärd i fråga om många mätare. Man har lyckats minska 
kostnaderna för sjukfrånvaro och förtida pensionering med hjälp av den förnyade 
modellen för aktivt stöd. Verksamhetssättet har befästs väl. Man har tydligare än tidigare 
riktat personalutbildningen mot arbetsenheternas behov.  
 
Vård- och landskapsreformen kommer att inverka på arbetsuppgifterna av såväl de som 
stannar i kommunen och de som går över till en annan arbetsgivare. Man stöder 
förberedelserna för förändringen genom att satsa på utbildning inom förändringsstyrning 
under följande två år.  
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Det finns fortfarande utmaningar i anslutning till utvecklingen av kostnader för olycksfall. 
Man bör satsa på kännedom om olycksfall och analysering av olycksfall. Det är också 
skäl att utveckla nya slags verksamhetsmodeller. 
 
 

Centrala nyckeltal 
 

Sektor 
HEL- OCH 
DELTIDSANSTÄLLDA        

31.12.2017 Fast anställda Vikarier Visstidsanställda Totalt  

Koncernförvaltningen 43 4 8 55  
Grundskolor och 
gymnasier, lärare 389 45 81 515  
Dagvård 458 60 19 537  
Bildningssektorn 
övriga 228 24 127 379  
Bildningssektorn 
totalt 1075 129 227 1431  
Kommunaltekniska 
sektorn 255 10 7 272  
Vård- och 
omsorgssektorn 445 72 44 561  

Totalt 31.12.2017 1818 215 286 2319  

      
  
 
 
 
 
 

Årsverken 
 

        

   2017 2016 
Årsverke 
ändring från föregående år %   

 Koncernförvaltningen 41,40 37,28 11,04     

 Bildningssektorn 1038,45 1049,90 -1,09     

 

Vård- och 
omsorgssektorn 444,39 463,69 -4,16     

 

Kommunaltekniska 
sektorn 254,38 259,13 -1,83     

 Totalt 1778,62 1810 3,96       

        
 
 
 
 
Personalens genomsnittsålder 
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 Medelålder 31.12.2017 
Fast 

anställda Alla   

        

 Koncernförvaltningen  48,2 44,5   

 Bildningssektorn  44,9 43,8   

 

Vård- och 
omsorgssektorn  50,1 49,6   

 

Kommunaltekniska 
sektorn  46,6 45,6   

 Hela kommunen   47,5 45,9   

      
 
 
 
Personalens omsättning (fast anställda) 
 

       

 2017 
Påbörjade 

anställningsförhållanden 
Avslutade 

anställningsförhållanden Pensionerade 
Avgångsomsättning 

% 
Avgångsomsättning 

% 2016 

        

 Koncernförvaltningen 9 7 4 22,50 15,10 

 Bildningssektorn 50 48 28 13,79 7,30 

 

Vård- och 
omsorgssektorn 30 29 14 21,70 11,00 

 

Kommunaltekniska 
sektorn 24 24 15 16,11 8,60 

        

 Hela kommunen 113 108 61 11,3 8,6 

       
 
 
Arbetskraftskostnader och personalinvesteringar 
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 1000 euro     

      

 Arbetskraftskostnader totalt 93 871   

 varav    

 Löner totalt 74 747   

 varav    

 lön för semestertiden 3 673   

 hälsorelaterad frånvaro 2 227   

 familjeledigheter 713   

      

      

 

Arbetsgivarens pensions- och 
övriga    

 socialförsäkringsavgifter 19 124   

      

     

      

 Personalinvesteringar    

      

 Företagshälsovården 393   

      

 Utbildning och utveckling i övrigt 604   
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Utveckling av personalens kunnande och utbildningsledigheter 
 

      

 Utveckling av kunnandet Antalet deltagare 
Utbildningsfrånvaro 
i arbetsdagar 

Kostnader för 
utbildningsdagar i euro   

        

 Studieledigheter 1398 4813 603 994   

 137 - Fortbildning, extern 624 1674 196 910   

 135 - Fortbildning, intern 473 764 65 291   

 136 - Fortbildning, intern, i timmar 397 359 79 183   

 138 - Fortbildning, extern, i timmar 377 379 73 305   

 128 - Intern utbildning, i timmar 349 250 56 427   

 110 - Intern utbildning 240 338 29 145   

 191 - Tjänsteresa, utbildning 110 334 40 491   

 128 - Utbildning, i timmar 59 51 11 174   

 112 - Läroavtalsutbildning, närstudiedagar 42 358 25 313   

 113 - Samarbetsutbildning 11 37 2 427   

 111 - Läroavtalsutbildning 8 258 23 079   

 128 - Utbildning, i timmar 8 4 463   

 125 - Arbetarskyddsutbildning 2 2 185   

 113 - Arbetsmarknadsutbildning 2 5 602   

 Alla totalt 1398 4813 603 994   

      
 
 
 
 
 
 
Sjukfrånvaro 
 

  2017 2016 2015 

      

Fast anställda visstidsanställda 15,48 14,70 13,90 

Visstidsanställda 7,39 10,00 9,50 

Alla totalt 13,41 13,7 12,9 
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Pensionsutgifter 
 

      

 År Pensionsutgiftsbaserad avgift Förtidsavgift Avgifter totalt   

        

 2012 3 148 202 596 867 3 745 069   

 2013 3 531 397 507 147 4 038 544   

 2014 3 265 500 463 977 3 729 477   

 2015 3 157 672 480 415 3 638 087   

 2016 2 981 476 542 182 3 523 658   

 2017 2 247 029 344 600 2 591 629   

 2018 förskott 2 230 323 370 301 2 600 624   

      
 
 
 
Prognos för pensionsavgång för de fast anställdas del 
 

 
 
 

             

   

Fast 
anställda 
 
31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tot. 

% av fast 
anställda   

                         

 Koncernförvaltningen 43   1 3   2     6 14,0   

 Bildningssektorn                       

   Småbarnspedagogik 458 6 14 15 13 6 12 12 78 17,0   

    Lärare  389 5 8 4 2 11 8 7 45              11,6   

1 
   Annat 
bildningsarbete 228 3 7 10 13 4 6 9 52 22,8   

 

Vård- och 
omsorgssektorn 445 5 16 16 9 10 10 12 78 17,5   

 

Kommunaltekniska 
sektorn 255 5 10 9 17 12 6 7 66              25,9   

                         

 Totalt 1818 24 56 57 54 45 42 47 325 17,9   

             


