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Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.            

Ärendet i sin helhet 

 Den personalekonomiska redovisningen är av stor vikt för Borås Stads 

personalförsörjning och hanterar frågor om personalstruktur, lön, arbetsmiljö, 

hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning. 

 

Borås Stads personalarbete har under 2018 framförallt präglats av de 

kompetensutmaningar som Borås liksom övriga kommuner i Sverige står inför. 

Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de arbetssökandes 

utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med 

den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 

traditionella arbetssätt. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 

2018 gäller även för 2019. 

 

Redovisningen beskriver personalarbetet för 2018 och några år bakåt. Det finns 

kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 

med andra kommuner. Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till 

grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och 

arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. Den 

personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det 

fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och 

Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande  

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk 
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inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
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Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna 
årets personalförsörjning samtidigt som den beskriver kom-
mande mål och ambitioner. Redovisningen är ett viktigt 
dokument då det ger insyn i frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling samtidigt som det 
kan uppvisa trender och hälso- och ohälsofaktorer. Den 
personalekonomiska redovisningen ger oss de verktyg vi 
behöver för att utveckla arbetet med personalförsörjning 
parallellt med vår strävan att vara en god arbetsgivare. 

Det går inte att blunda för den rådande kompetensutma-
ningen. Det är idag svårt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare inom personalområdet, inte bara i Borås utan 
på många håll i landet. Borås Stad jobbar just nu med flera 
satsningar för att kunna rekrytera personal och för att se 
till att det finns chans till utveckling på jobbet.  

Framtidens chef, ett program inom chefsområdet, är en 
satsning som syftar till att personer med chefspotential 
lyfts fram. De som redan är chefer rustas för sitt uppdrag 
genom dels chef och ledarskap i praktiken och dels det stra-
tegiska chefsutvecklingsprogrammet. En annan satsning, 
rekryteringsbonus, innebär att medarbetare som kan tipsa 
en lärare, sjuksköterska eller socionom att söka och få en 
tillsvidareanställning i Borås får en bonus. Under 2018 
betalades de första 20 rekryteringsbonusarna ut. Borås har 
även deltagit i SKL:s projekt som går ut på att öka anställ-
ningsbarheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet har tillsammans arbetat med pro-
jektet i Borås. 

Vi fortsätter att leva upp till att vi är ett finskt förvaltnings-
område. Numera rekryterar vi inte bara sommarvikarier 
utan även personal till permanenta anställningar. 

För att Borås Stad ska utvecklas måste våra medarbetare 
må bra. I januari i år startade projektet ”Frisk organisation” 
som spänner över tre år. Syftet är att arbeta med organisa-
tionshälsa genom att jobba på nya sätt, bland annat genom 
att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och 
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- 
och gruppnivå samt stöd till chef. 

Arbetet med kompetensutveckling och organisationshälsa 
ska fortsätta. Samtidigt måste vi som arbetsgivare tänka 
nytt, arbeta för en god arbetsmiljö och viktigast av allt, tro 
på våra medarbetares förmåga. Så säkrar vi Borås Stad som 
en attraktiv arbetsgivare. 

Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året! 

Omslagsfoto: Anna Hult

Borås Stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare
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Inledning 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet 
till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  
 
Under året har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Beslutet och förarbetet har skett under 
2018 och starten sker i januari 2019. Syftet är att komma till rätta med hög sjukskrivning och att minska 
antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Employer branding-företaget Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som 
anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det arbete som 
lagts ned under året har lett till att Borås Stad är nominerad till årets employer branding-kommun 2019.  
 
Årets personalekonomiska redovisning har fått ett lite annat utseende än tidigare. Syftet har varit att skapa 
en mer översiktlig redovisning och analys av vad som hänt under året. För den som vill följa förändringen 
i mer detaljerade siffror så finns tabeller inlagda i slutet av varje avsnitt.   
 
Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur Heroma och Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om 
anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgiften om 
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta 
fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik 
som presenteras grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat 
anges 
 
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 
 
Efter 20 år på posten som personalchef lämnar jag nu över till min efterträdare att förvalta och utveckla 
personalarbetet i Borås Stad.  
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2018: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet 7,5 procent uppnåddes.  

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 årsarbeten. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 172 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,5 procent av de  
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timmar utförda av timavlönade motsvarar 447 årsarbeten. Anställa 
med utländsk bakgrund har ökat med 1,8 procentenheter till 29,6 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Inom det centrala kompetensutbudet har utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, 
medieträning och Excel genomförts. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 12,9 till 10,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 28 500 per månad, en ökning med 900 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 96,9 procent av männens.  
 
Friska medarbetare  
Under året har 29,1 procent varit helårsfriska. 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 834 årsarbeten, en ökning med 54 jämfört med 2017. Sjuklönekostnaden ökade 
med 3,4 procent till 97,6 miljoner kronor. 
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5 137,2  miljoner kronor. 
 
Chefer  
36 procent av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Antalet chefer med utländsk bakgrund har 
ökat från 128 till 144. 

 
Analys – Utmaningar – Uppdrag 
Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar som Borås Stad liksom andra 
kommuner står inför. Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport kommer efterfrågan på 
arbetskraft fortsatt att vara stor. Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med den 
demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Det är en 
svår uppgift när de helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och friskare går i 
pension. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 2018 gäller även för kommande år och 
har en tydlig inriktning mot att möta de utmaningarna. 
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
För att locka äldre medarbetare att vara kvar i arbete finns möjlighet att besluta om ett lönetillägg på 2 000 
kr i månaden. Detta för att behålla medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller 
inom svårrekryterade grupper. Under 2018 har 55 medarbetare fått detta lönetillägg. Det finns också drygt 
460 personer som efter pensionsavgång valt att anmäla sig till kommunens bemanningsenhet för arbete 
som timavlönad.  
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Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Antalet medarbetare som begärt tjänstledigt till följd av heltidsbeslutet har minskat. I dagsläget har 795 
personer gjort det, vilket är 52 färre än tidigare. Att motivera deltidsarbetande att vilja höja sin  
sysselsättningsgrad kan ske på många olika plan. Det kan till exempel handla om utvecklingsmöjligheter i 
egen befattning eller goda möjligheter till karriärutveckling till annan eller högre befattning. Det kan också 
handla om vilka förutsättningar som finns att  påverka sin arbetssituation när det gäller innehåll och 
utförande.  
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stad har startat ett projekt, ”Frisk organisation”, för att kartlägga och åtgärda organisatoriska 
faktorer som leder till ökad sjukfrånvaro. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelat över tre år. Målet är att 
sänka sjukfrånvaron till en rimlig och stabil nivå från dagens 7,4 procent till 5,0 procent. Får projektet 
önskat utfall innebär det utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också en frigjord 
arbetskraftsreserv motsvarande 245 årsarbeten.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Det behövs nya 
arbetsmetoder för att lösa de kommunala uppdragen och i det arbetet kan automatisering vara en del. 
Digitaliseringen kräver mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Ett exempel är 
utbildning i mötesteknik via Skype som genomförts inom projektet ”Resfria möten”. Ett arbete med IT-
stöd för vårdpersonal som ska användas för att signera läkemedel har också påbörjats under året.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Borås Stad har via omställningsfonden TLO-KL 5,6 mkr att använda för medarbetare som berörs av 
förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till grupper som 
behöver ”kläs på” kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. Under 2018 har medel från 
fonden bland annat använts till grupputveckling och validering av medarbetare på HVB-hem.  
 
Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen  
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har under året genomsyrat personalarbetet i syfte att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att 
verksamheterna ska klara sina mål. Bemanningsenheten står sig väl i arbetet med att attrahera unga på 
arbetsmarknaden, där många väljer Borås Stad som sin första arbetsgivare. Under 2018 har enheten 
bidragit till verksamheternas personalbehov genom att ha en hög täckningsgrad på timvikarier trots stor 
konkurrens om arbetskraften. Under året har 103 000 beställningar gjorts till bemanningsenheten för att 
täcka såväl vakanser, sjukfrånvaro som vård av barn. Av dessa är 91 000 tillsatta vilket motsvarar 88 
procent. Att  personalomsättningen visar en nedåtgående trend tyder också på att Borås Stad bättre klarat 
att behålla redan anställda medarbetare över tid.  

  
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande. 

  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  
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1 Medarbetare 

De uppdrag som beskrevs i 2017 års Personalekonomiska redovisning var samtliga direkt eller indirekt 
riktade mot att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen har sitt ursprung i den 
demografiska utvecklingen som Borås liksom landets kommuner i övrigt står inför. Den innebär bland 
annat stora pensionsavgångar och minskad  tillgång på personer i arbetsför ålder. 
 
Att personalen är arbetsgivarens viktigaste resurs är ett uttryck som använts länge men det är inte mindre 
sant för det. Idag består utmaningarna framför allt av att få redan anställda att aktivt välja att stanna kvar 
men också att rekrytera nya kompetenta medarbetare. För att lyckas är det viktigt att tänka brett och nytt 
och våga utmana traditionella arbetssätt. 
 
I detta avsnitt kommenteras och redovisas det som har med bemanning att göra. Fler tabeller visas i slutet. 
 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda har under året ökat med 129 medarbetare. Sett över en längre tid så har antalet 
tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 sedan 1998. Fördelningen mellan män och 
kvinnor har under samma period varit i stort sett konstant, 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. 
Behovet av att anställa tidsbegränsat varierar mer över tid. Det påverkas av flera faktorer exempelvis nivån 
på sjukfrånvaron och längre tjänstledigheter som föräldraledigheter men också av hur länge en tjänst är 
vakant innan nyanställda medarbetare tillträder.  
 
Medelåldern i Borås Stad är något högre än hos kommunanställda i övriga landet. Det är fortsatt viktigt att 
attrahera yngre till verksamheterna men även att få de som är äldre att stanna ytterligare något år innan 
pension. Satsningar görs på flera fronter, till exempel i arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke och 
riktade lönetillägg för medarbetare över 65 år. Mer om detta finns att läsa under bland annat avsnitten Lön 
samt  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Tillsvidareanställdas rätt till heltidsanställning gör att 97,4 procent har heltidstjänster. Kvarvarande 
deltidstjänster beror på dispenser som beviljats samt att medarbetare vid införandet av heltider  hade och 
fortfarande har partiell sjukersättning. Under 2018 har två dispenser beviljats, en förskollärare och en 
boendestödjare. Trots beslut om heltider väljer inte alla att arbeta 100 procent. 795 medarbetare har valt 
och beviljats partiell tjänstledighet vilket är 52 färre än 2017. För de som har partiell tjänstledighet på 
grund av heltidsbeslutet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80,4 procent.  
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 95 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
 
Könsfördelningen bland chefer bör motsvara den fördelning som finns för anställda totalt. En förbättring 
har skett då andelen kvinnliga chefer ökat från 68 procent till 69,2 procent. En jämn könsfördelning råder 
bland förvaltningscheferna där 47 procent är kvinnor och 53 procent är män. 
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Antalet underställda medarbetare per chef varierar kraftigt enligt uppgift från förvaltningarna. Inom 
förskoleförvaltningen har 68 procent  av cheferna ansvar för 30 eller fler medarbetare, inom 
grundskoleförvaltningen är det 63 procent och inom vård och äldre förvaltningen 58 procent av cheferna.  
 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat mest med 
2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbetarna utländsk 
bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat mest under året med  
28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter från 128 till 
144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 
För att spegla kommunens befolkningssammansättning skulle andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund vara 32,5 procent vilket är andelen i yrkesverksam ålder  (15-64 år) som är bosatta i Borås  (2017 
års siffror). Sedan 2012 har antalet medarbetare med utländsk bakgrund ökat från 3 944 till 6 039 vilket 
motsvarar en ökning på 34,5 procent.  
 

 
1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet  i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
Det finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal 
pensionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser ut  
inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län visar en 
stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det är möjligt att  både behålla 
medarbetare och att rekrytera nya. Sedan 2007 har ett jobbhälsoindex (tidigare kallad jobbarometern) 
tagits fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB samt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Deras andra rapport under  
2018 (Jobbhälsoindex 2018:2) belyser bland annat chefernas situation. Rapporten visar att chefer i 

                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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offentlig verksamhet är mindre nöjda med sitt arbete än chefer inom privat verksamhet. Chefer inom 
offentlig verksamhet tycker att deras arbete är mindre meningsfullt än vad deras medarbetare anser.  
Cheferna är också mindre benägna att arbeta kvar både i jämförelse med sina medarbetare och jämfört 
med  chefer i privat verksamhet. 
 

 

 
 
2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. 
Arbetsidentifikationen (AID) som används av Sveriges Kommuner och Landsting för att möjliggöra 
jämförelser av statistik ändrades under året. Den nya indelningen har gjort att det i år bara går att göra 
jämförelser med tidigare år för vissa personalgrupper. Några större grupper som inte påverkats av ändrad 
AID och som visar en lägre personalomsättning än 2017 är gymnasielärare, grundskollärare och 
förskollärare. I dessa grupper har personalomsättningen minskat från drygt 10 procent till mellan 7och 8 
procent. Sjuksköterskor är en grupp där personalomsättningen visserligen är hög men den har vänt nedåt 
från 19,4 till 16,7 procent. Personalgrupper som visar ökad personalomsättning är framför allt ingenjörer 
som ökat kraftigt från 6 till 15 procent samt handläggare som ökat från 12 till 14 procent. 
 
I följande diagram visas personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. Både rektorer och förskolechefer visar lägre personalomsättning än 
genomsnittet i Borås Stad.  
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En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de som är 
tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio åren. Stora 
pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten med 31 procent. 
Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exempel kommer 42 procent av 
hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av kökspersonalen att gå i pension inom 10 
år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer som har stor andel pensionsavgångar med 39 
procent. 
 

 
De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. Då 
bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. En jämförelse 
mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  

 
Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättning kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten  
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men den får  negativa följder om det tar lång tid att fylla en 
ledig befattning eller om man inte kan anställa medarbetare med rätt kompetens. Konsekvensen blir ökad 
belastning på de medarbetare som är kvar i verksamheten. Det finns alltså ett stort värde i att ha en 
välbalanserad personalomsättning. Det är också viktigt att ha insikt i vad det kostar när en medarbetare 
väljer att sluta. Många gånger är det bara annonskostnaden som syns i den ekonomiska redovisningen men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till. En beräkning av personalomsättning ska därför innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnad för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt en personalekonomisk modell som ekonomen 
Anders Johrén  utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställde. 
 

 Inskolningskostnader 
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Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställde och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation för den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
I Stadsrevisionens rapport ”Personalomsättning i Borås Stad” som presenterades under året har ett par 
förvaltningar beräknat  personalomsättningskostnader för några personalgrupper. De får utgöra exempel 
på vad prislappen kan bli när någon väljer att sluta. 
 
Socialsekreterare – ca 500 000 kr. 
Handläggare inom tekniska området – ca 345 000 - 590 000 kr. 
Ingenjör – ca 360 000 kr. 
 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan yrkesgrupper. Den största kostnaden 
ligger sannolikt i den tid det tar att inskola nya medarbetare. 501 medarbetare har rekryterats externt under 
året för att ersätta personer som slutat. Om man utgår från att en extern återbesättningsrekrytering i 
genomsnitt kostar 200 000 kr, så har årets personalomsättning på 10,4 procent, inneburit en kostnad på 
drygt 100 miljoner kronor. 
 

1.3 Timavlönade 

Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade medarbetare motsvarar 1 044 årsarbeten. 597 årsarbeten 
är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter 
och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 årsarbeten har utförts av 
timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade 
medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar för att rekrytera och 
vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   
 

 
 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, var 420 
årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrånvaron (framför 
allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Huruvida man ska ta in 
ersättare måste naturligtvis bedömas vid varje enskilt tillfälle men vid en allt för restriktiv hållning riskerar 
man såväl ökad sjukfrånvaro som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet  Frånvaro 

(Sjuk 1-14 dgr, Vab.För äldreomsorg och 
social omsorg ingår även semester) 

 Timavlönade 

Äldreomsorg3   331  190 
Social omsorg4  46  26 
Skola och förskola5  144  113 

 
I ett försök att se hur balansen är mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antal timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (Vab) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet frånvarotimmar har sedan jämförts med antalet timmar utförda 
av timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar till exempel att andelen timavlönade inom äldreomsorgen 
endast täcker 57 procent av frånvaron i form av sjuk, vab och semester. Även om jämförelsen inte ger 
något exakt bild så ger det ändå en fingervisning om balansen mellan korttidsfrånvaro och ersättare. 
 

1.4 Resursanvändning 

Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbetstid6 på 
74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas över- och 
fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

 

 
1 510 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Antalet sparade semesterdagar är fortfarande mycket stort. Vid slutet av året hade tillsvidareanställda med 
semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
146 692  267 kronor exklusive PO-pålägg. Det är, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv, viktigt att 
stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern. 

 

                                                      
3 Summering av personalgrupperna undersköterska och vårdbiträde 
4 Summering av personalgruppen stödpedagog, -assisent och vårdare 
5 Summering av grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, övrigt lärararbete 
6 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 

Nettoarbetstid
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2018-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst från 
2017 Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           

Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 144 68 12 4  12 

      

Lokalförsörjningsnämnden 13 26 2 -  -5 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 2 1  - 

Servicenämnden 90 255 16 36  17 

Tekniska nämnden 46 86 3 1  2 

Miljö- och konsumentnämnden 49 15 3 2  5 

      

Fritids- och folkhälsonämnden 104 81 15 11  3 

Kulturnämnden 140 74 22 13  2 

      

Förskolenämnden 1 174 50 288 12  74 

Grundskolenämnden 1 569 400 310 209  23 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 533 288 69 63  26 

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden 230 61 5 2  -11 

Arbetslivsnämnden 151 83 12 8  23 

Vård- och äldrenämnden 1 755 267 189 109  -18 

Sociala omsorgsnämnden 686 156 63 21  -24 

      

Totalt kommunen 6 721 1 947 1 011 493  129 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2018-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Förändring 
tillsv anst 
från 2017  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      

Ledningsarbete  351  143  1  -  34 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  324  147  27  11  40 

Administratörsarbete  280  37  24  8  - 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  6  3  -  1  iu 

Sjuksköterska  211  30  10  -  5 

Undersköterska  1 175  134  71  15  iu 

Vårdbiträde  106  26  105  91  iu 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m fl  67  12  1  -  5 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare mfl  248  49  9  3  iu 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  39  13  1  -  iu 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  127  54  18  iu 

Personlig assistent, anhörigvårdare  126  26  8  3  -4 

Övrigt socialt och kurativt arbete  49  16  -  1  iu 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  589  144  107  80  10 

Gymnasielärare  240  169  38  44  20 

Förskollärare  770  40  232  14  -19 

Fritidspedagog  58  13  55  48  -3 

Övrigt lärararbete  198  77  35  15  -2 

Barnskötare  426  18  78  3  57 

Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 

Elevassistent  145  70  47  50  2 

Övrigt skol- och förskolearbete  39  13  6  14  9 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  31  40  5  7  -2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  64  19  7  2  3 

Övrig kultur, turism och fritid  73  54  15  12  2 

       

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  32  16  3  1  1 

Ingenjör  30  64  1  2  - 

Tekniker  11  81  1  -  6 

Hantverkare m m  21  265  5  36  15 

Köks- och måltidsarbete  308  58  21  5  84 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  215  39  43  9  2 

      

Kod saknas  2  4  1  -  - 

      

Totalt kommunen  6 721  1 947  1 011  493  129 
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Tabell 1.3 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

     

Ledningsarbete  100,0  -  100,0  - 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  97,3  2,7  99,3  0,7 

Administratörsarbete  91,0  9,0  91,9  8,1 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  100,0  -  100,0  - 

Sjuksköterska  99,0  1,0  100,0  - 

Undersköterska  98,1  1,9  99,3  0,7 

Vårdbiträde  97,1  2,9  93,3  6,7 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  98,5  1,5  100,0  - 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  98,4  1,6  97,9  2,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  97,7  2,3  99,2  0,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  96,8  3,2  100,0  - 

Övrigt socialt och kurativt arbete  95,8  4,2  100,0  - 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  98,3  1,7  99,3  0,7 

Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 

Förskollärare  98,3  1,7  100,0  - 

Fritidspedagog  98,4  1,6  100,0  - 

Övrigt lärararbete  97,5  2,5  97,5  2,5 

Barnskötare  96,9  3,1  94,1  5,9 

Dagbarnvårdare  100,0  -  -  * 

Elevassistent  93,9  6,1  93,4  6,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  95,2  4,8  93,3  6,7 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  90,3  9,7  95,0  5,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  90,3  9,7  94,7  5,3 

Övrig kultur, turism och fritid  94,5  5,5  100,0  - 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 

Ingenjör  100,0  -  100,0  - 

Tekniker  100,0  -  98,4  1,6 

Hantverkare m m  95,2  4,8  94,4  5,6 

Köks- och måltidsarbete  95,1  4,9  100,0  - 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  96,8  3,2  94,6  5,4 

     

Kod saknas  100,0  -  100,0  - 

     

Totalt kommunen  97,4  2,6  97,7  2,3 
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Tabell 1.4 Tillsvidareanställda chefer 2018-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

    

Revisorskollegiet - 1 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 11 12 

   

Lokalförsörjningsnämnden 1 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 

Servicenämnden 9 26 

Tekniska nämnden 3 11 

Miljö- och konsumentnämnden 4 2 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 17 11 

Kulturnämnden 13 4 

   

Förskolenämnden 47 6 

Grundskolenämnden 44 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 12 

   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 7 

Arbetslivsnämnden 6 7 

Vård- och äldrenämnden 75 9 

Sociala omsorgsnämnden 39 6 

   

Totalt kommunen 305 146 

 
 
 
Tabell 1.5 Antal chefer i förhållande till antal underställda medarbetare 

 Gruppstorlek 

Nämnd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 =>50 

        

Revisorskollegiet 1      

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 18 2 1 1   

       

Lokalförsörjningsnämnden 7      

Samhällsbyggnadsnämnden 5      

Servicenämnden 15 13 6    

Tekniska nämnden 10 2 1   1 

Miljö- och konsumentnämnden 3 2 1    

       

Fritids- och folkhälsonämnden 15 7 2    

Kulturnämnden 5 8 2 1   

       

Förskolenämnden 5 3 7 16 11 5 

Grundskolenämnden 8 9 9 16 13 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 9 12 7 6  

       

Individ- och familjeomsorgsnämnden 5 8 5 1   

Arbetslivsnämnden 9 2 1  1 2 

Vård- och äldrenämnden 8 4 20 26 14 4 

Sociala omsorgsnämnden 7 10 10 15 1  

       

Totalt kommunen 125 79 77 83 46 28 
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Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 

    

Ledningsarbete  479  45  9,4% 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete  445  60  13,5% 

Administratörsarbete  305  31  10,2% 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska  233  39  16,7% 

Undersköterska  1 513  173  11,4% 

Vårdbiträde  134  16  12,0% 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare mfl  285  31  10,9% 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  396  28  7,1% 

Personlig assistent, anhörigvårdare  154  17  11,1% 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare  730  53  7,3% 

Gymnasielärare  395  32  8,1% 

Förskollärare  788  68  8,6% 

Övrigt lärararbete  272  49  18,0% 

Barnskötare  414  34  8,2% 

Elevassistent  212  15  7,1% 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid  123  14  11,4% 

    

Teknikarbete    

Ingenjör  100  15  15,1% 

Hantverkare m m  278  27  9,7% 

Köks- och måltidsarbete  356  14  3,9% 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  252  28  11,1% 

    

Totalt kommunen  8 470  880  10,4% 

 
 
Tabell 1.7 Planerade pensionsavgångar 2019-2028 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 154 30,9 
Handlägggar- och administrationsarbete 220 27,7 
Vård- och omsorgsarbete 458 27,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 14 18,2 
Socialt och kurativt arbete 272 23,5 
Skol- och förskolearbete 673 22,4 
Kultur, turism och friluftsarbete 60 22,1 
Teknikarbete 406 35,6 
   

Totalt kommunen 2 257 26,2 
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Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
  2018 

Personalgrupp 2017 Kvinnor Män Totalt 

     

Ledningsarbete  0,4  -  0,8  0,8 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  3,1  2,6  1,8  4,5 

Administratörsarbete  9,0  8,7  1,8  10,5 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  Iu  -  -  - 

Sjuksköterska  3,6  3,6  0,1  3,7 

Undersköterska  iu  47,1  9,2  56,3 

Vårdbiträde  iu  91,3  42,5  133,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  0,6  1,0  0,1  1,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  iu  4,4  4,2  8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  -  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  16,8  9,3  26,1 

Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  6,6  2,7  9,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,1  0,6  1,7 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  5,1  0,8  0,5  1,3 

Gymnasielärare  3,1  0,8  1,0  1,8 

Förskollärare  12,9  0,8  0,1  0,9 

Fritidspedagog  3,4  0,2  -  0,2 

Övrigt lärararbete  84,6  94,6  14,1  108,7 

Barnskötare  11,6  0,5  -  0,5 

Elevassistent  6,2  2,9  0,8  3,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  18,3  4,6  22,9 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  5,7  2,7  1,8  4,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  1,9  0,6  2,6 

Övrig kultur, turism och fritid  5,1  2,7  1,7  4,4 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  0,3  -  0,1  0,1 

Ingenjör  0,3  0,5  0,6  1,1 

Tekniker  0,2  0,2  0,2  0,4 

Hantverkare m m  11,1  1,2  10,6  11,8 

Köks- och måltidsarbete  25,0  16,2  6,3  22,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  1,9  1,0  2,8 

     

Totalt kommunen  407,9  329,5  117,1  446,6 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 har 
ett partsgemensamt arbete påbörjats med en utveckling av löneöversynsprocessen för att stärka arbetet 
med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig uppgift att 
använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 har en pilotgrupp startats upp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning 
inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet kommer att utvärderas under 2019. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 
19,54 procent från 2012 till 2018. Vid löneöversynen 2018 ökade lönerna med 3,1 procent. Utöver 
grundlön, arbetsmiljö och kompetensutveckling har Borås Stad flera förmåner som tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad, 
förmånscyklar.   
 
 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2018 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare, bibliotekarier, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, badmästare och samtliga 
lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,1 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen 
en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. 
Lönekartläggning och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en 
viktig del av löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten 
(det vill säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är 
likvärdiga, ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella 
skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet 
redovisas i en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2019 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal har slutits inom några avtalsområden som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet gav 2018 ett 
lönepåslag på 500 kr, två till tre års sammanhängande erfarenhet gav ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är lika stort längre varför 
erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2018 har 579 medarbetare hyrt totalt 674 cyklar. 62 medarbetare har avslutat 
sin anställning under året vilket medfört att hyresavtal för 67 cyklar har upphört. Det är 402 kvinnor och 
177 män som har förmånscyklar. Det innebär att 6,7 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2018 var det 55 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 
medarbetare som växlade semesterdagar vilket motsvarar 17,4 procent av de som har möjlighet att växla 
till extra lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
412 medarbetare totalt 438 busskort. Köp genom Borås Stad har ökat med 227 medarbetare jämfört med 
föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
Borås Stad behöver stärkas som arbetsgivare inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes tre KAL-arbetsgrupper (Kompetensförsörjning och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning). Grupperna arbetade med yrkesgrupperna lärare, 
socialsekreterare och personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Införande av rekryteringsbonus blev 
en åtgärd i handlingsplanerna. En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 LÖN 

 19 

och få en tillsvidareanställning i Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i 
ett år. Detta i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2018 betalades de första 21 
rekryteringsbonusarna ut.  
 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat  med 900 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en medianlöneökning med 3,3 
procent. I 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens. Löneutvecklingen 
(medianlön) under åren 2012 till 2018 har varit 4 621 kronor vilket motsvarar 19,54 procent. 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2018, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,1 procent, en ökning från 2017 då 
motsvarande siffra var 95,4 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
 

 
 
Lönespridningen1 för kvinnor är 15 500 kronor, för män 18 548 kronor och totalt för båda könen 16 200 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 1 000 kronor eller 6,6 procent jämfört 
med 2017. 

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd medarbetare 2018-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      

Ledningsarbete 43 000 46 500 43 650 92,5 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 35 800 38 000 36 300 94,2 

Administratörsarbete 28 000 28 680 28 000 97,6 

     

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 43 500 34 000 41 700 127,9 

Sjuksköterska 34 200 33 000 34 200 103,6 

Undersköterska 26 000 25 328 25 924 100,0 

Vårdbiträde 22 231 22 402 22 257 99,2 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m fl 32 500 31 750 32 350 102,4 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl 33 600 32 900 33 300 102,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 865 27 370 29 730 109,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 25 870 26 000 25 896 99,5 

Personlig assistent, anhörigvårdare 24 826 25 335 24 987 98,0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 33 250 32 000 32 500 103,9 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare 34 000 34 400 34 000 98,8 

Gymnasielärare 37 000 37 200 37 000 99,5 

Förskollärare 30 000 30 400 30 000 98,7 

Fritidspedagog 30 075 30 150 30 075 99,8 

Övrigt lärararbete 36 500 35 200 35 950 103,7 

Barnskötare 24 200 22 875 24 175 105,8 

Dagbarnvårdare 25 400 - 25 400 - 

Elevassistent 25 200 25 100 25 100 100,4 

Övrigt skol- och förskolearbete 29 150 28 100 28 700 103,7 
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Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 25 400 24 250 24 722 104,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 28 500 29 100 28 675 100,0 

Övrig fritid, kultur, turism 29 930 28 700 29 050 104,3 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 35 775 35 150 35 575 101,8 

Ingenjör 34 700 35 800 35 075 96,9 

Tekniker 28 650 30 232 30 100 94,8 

Hantverkararbete 25 535 26 200 26 172 97,5 

Köks- och måltidsarbete 24 850 25 700 25 000 96,7 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 600 23 700 23 600 99,6 

     

Totalt kommunen 28 300 29 200 28 500 96,9 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 
        
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2018-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

       

Kvinnor 22 800 23 300 27 440 28 300 37 300 
 

38 800 

Män 22 730 23 152 28 700 29 200 40 500 41 700 

       

Totalt kommunen 22 800 23 300 27 600 28 500 38 000 39 500 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörjningen. 
I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under rubriken arbetsmiljö.  
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört 
möjliggör för medarbetare att förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar om kontinuerlig och strategisk 
planering, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. För att skapa hållbara arbetsplatser med 
friska medarbetare behöver det finnas kunskap om och förståelse för att organisatoriska faktorer kan ge 
konsekvenser som synliggörs först genom individers sjukfrånvaro.  
 
De personalnyckeltal som har bäring på detta område är hälsa, långtidsfrisk och frisktal, obligatorisk 
sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering samt personalomsättning.  Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner ska redovisa sjukfrånvaron på samma sätt för att möjliggöra 
nationella jämförelser. Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter när man bedömer om en arbetsplats är välmående. Under året har den minskat från 12, 9 
procent till 10,4 procent. I avsnittet Medarbetare på s. 6 finns det mer att läsa om personalomsättning.   
 

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,7 31,5 30,3 35 26,2 38,9 29,1 
Långtidsfrisk 20,1 19,6 19,5  15,6 28,5 18,5 

Frisktal 56,0 55,8 55,5  50,7 63.6 53,8 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro  7,4 7,5 7,3 7,5 8,3 4,7 7,4 

Sjukfall 14,7 12,9 13,9  15,8 10,7 14,2 

        

Rehabilitering - inflöde 1,3 1,0 1,2  1,1 0,5 0,9 

Rehabilitering - återgångar 0,6 0,6 0,5  0,4  0,7 0,4 

Personalomsättning (extern) 10,7 14,0 12,9          10,0            11,5 10,4 

 

3.1 Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  

Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som 
både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men 
det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Redan för 20-talet år sedan myntade 
företagsläkaren Johnny Johnsson med några kollegor begreppet långtidsfrisk. Man fann att organisationer 
och arbetsplatser som hade en högre andel långtidsfriska medarbetare också producerade bättre kvalitet, hade 
högre engagemang och lägre sjukfrånvaro,  även bland de som var sjukfrånvarande någon gång. Med 
begreppet långtidsfrisk menas medarbetare som inte varit frånvarande för egen sjukdom de senaste två åren. 
I Borås Stad följs både hälsa (helårsfriska) och långtidsfriska (helårsfrisk 2 år) samt ett frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år) upp. Frisktalet svarar för det som kan kallas normal sjukfrånvaro. Frånvaro på grund av 
sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till 
sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. Det tas fram för att få en uppfattning 
om hur stor andel av medarbetarna som håller sig på en normal, sund nivå.   
 
Hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare 
ligger på totalt 29,1 procent under året, 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent för männen. Under 
tvåårsperioden 2017-2018 har Borås Stad 18,5 procent långtidsfriska medarbetare.  
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Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige 
sedan 2007. Resultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande 
medan de äldre friska går i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med 
Borås Stads ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen. Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor 
inom samtliga åldersgrupper. I år ligger åldersintervallet 29 år och yngre på samma nivå som gruppen 51 år 
och äldre gjorde för tre år sedan. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av 
orsakerna till att framförallt de yngre kvinnorna får lägre siffor. Det finns en risk att skillnader förklaras med 
kön istället för att fokus läggs på respektive yrke och dess förutsättningar.  
 
I beskrivningen av de senaste årens  av sjukfallsutveckling lyfte man fram kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan som främst drabbade dem. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet 
Forte (Forte, 2015) visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för 
samma faktorer/belastning i arbetet. Det är inte könet som är det avgörande istället är den viktiga frågan att 
ställa och hantera hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. Därför blir det också viktigt att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv titta på verksamheternas förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att fokusera 
på arbetsmiljön.  
 
 

3.2 Sjuktal och sjukfall 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, jämfört med 6,7 procent 
för 2017. Borås Stad ligger högre än snittet på 7,4 procent.   
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och stabil 
nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, 
faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Läs mer om projektet under rubriken Hälsofrämjande insatser.  
 
För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar i sjukfrånvaron. Statistiken visar att 
sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medarbetare. Den 
största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna, för både män 
och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och Jobbhälsoindex ser i hela landet.  
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Sjukfrånvaro personalgrupper 
Sjukfrånvaron i flera personalgrupper inom skola och förskola har ökat under året. Förskollärare och 
fritidspedagoger men även gymnasielärare står för en hög procentuell ökning, om än från en låg nivå. 
Sjuksköterskor är en av de grupper vars sjukfrånvaro ökat under året medan övriga grupper inom vård- 
och omsorgsarbete inte går att jämföra med föregående år på grund av de nya AID-etiketter som infördes 
under året. Fritidsledare och bibliotekarier har en minskad sjukfrånvaro under året, likadant med 
personliga assistenter och personer med köks- och måltidsarbete. Det är särskilt glädjande siffror då detta 
är personalgrupper som legat högt under flera år. Enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. 
Vad är problemet? från 2017 är det tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett 
verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i 
kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett högre frånvaro. Forskningsrådet Forte fick 2013 i 
uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan 
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskapsöversikten publicerades 2015 och 
understryker nödvändigheten av att se på arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Där 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det är ett 
manskodat eller ett kvinnokodat yrke. SKL:s rapport lyfter också fram att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Samband mellan högre utbildning, bättre hälsa och 
lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan återfinns i flera länder som 
har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring till varför vissa 
yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer särskiljer sig med högre sjukfrånvaro i 
kommunernas statistik. Det understryker också arbetsgivarens ansvar att erbjuda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö oavsett yrke. 

 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att minska. Däremot ökar inflödet i den korta 
sjukskrivningen 1- 14 dagar. En bild som Borås delar med flera större kommuner.  
 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar minskar stadigt och närmar sig nivåerna 2013 innan 
sjukfallsutvecklingen tog fart. Det är naturligtvis många variabler som samverkar när sjukfrånvaron 
minskar men en delfaktor är att medarbetare är kvar i deltidsarbete under sjukskrivningsperioden. Här kan 
arbetsgivaren göra skillnad genom flexibla lösningar som underlättar medarbetarens återgång i arbete. I 
rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns samband mellan 
nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar 
medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Så arbetar arbetsgivaren med att sänka 
inflödet av sjukfallen kommer det också att ge en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Jämförs gruppen heltidsanställda med gruppen 
deltidsanställda synliggörs också en skillnad. Forskning visar att deltidsanställda som grupp oftast har en 
högre sjukskrivning än heltidsanställda. Årets siffror för Borås bekräftar det och årets statistik antyder att 
förra årets läge mest troligt var ett undantag. I år är Borås Stad tillbaka på samma nivåer som för 2015 och 
2016.  
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från nästan 
300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra och istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag.  
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Diagrammet visar att sjukfallsutvecklingen planar ut och till och med minskar för många kommuner. Det 
gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet i Sjuhärad och för några kommuner i samma 
storleksordning som Borås. Bland de kommuner som liknar Borås Stad storleksmässigt ses liknande 
mönster: korttidssjukfrånvaron ökar medan långtidssjukskrivningarna minskar. Det har också varit 
genomgående att de yngre männen ökar i sjukskrivning.  
 

Ohälsa, arbete och sjukskrivning  
De senare åren har det varit stort fokus på hur den psykiska ohälsan ökat och hur stor andel av 
sjukskrivningarna som är av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket använder begreppet organisatorisk 
och social arbetsmiljö istället för psykosocial arbetsmiljö. Därigenom vill man rikta ljuset mot det som 
finns i organisationen och på arbetsplatsen oberoende av vem det är som arbetar där, dennes personlighet 
och privatliv. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden har betydelse för hur människor mår, fungerar och 
presterar. Med dagens kunskap kring vad som påverkar medarbetares hälsa går det inte att ifrågasätta detta 
och ensidigt hålla fast vid individuella eller privata förhållandens betydelse (Eklöf 2018). Fortes 
kunskapsöversikt (Forte, 2015) visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Riskfaktorerna i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. Översikten lyfter också fram att god 
kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. I en annan 
kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Sverke, Falkenberg, Kecklund, m. fl., 2016) visas att det även 
finns gedigen kunskap om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till goda arbets- 
och hälsorelaterade utfall. Här poängteras vikten av att främja en generellt god arbetsmiljö, för kvinnor 
och män, för olika yrken och verksamheter.   

 
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser 
att familjeansvaret är avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som 
sjukfrånvaron börjar skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors 
större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för 
sjukskrivning.  
 

Sjukfall som nyckeltal för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Som kunskapsöversikterna inom fältet beskrivit är det ofta flera faktorer som samspelar vid en 
sjukskrivning genom komplexa orsakssamband. Relationen mellan  privatliv och arbetsliv påverkar 
arbetsrelaterad ohälsa liksom sjukfrånvaro och aktuell arbetsmiljö inverkar på varandra. Men bilden är ofta 
svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter 
ett par år, vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras ändå kan ha rimliga sjuktal under 
lång tid.  
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Eftersom det är problematiskt att enbart använda sjuktalet för att beskriva hälsoläget och arbetsmiljön i en 
verksamhet eller för en yrkesgrupp används här ett nyckeltal för inflödet i sjukfrånvaro, sjukfall. 
Definitionen på nyckeltalet sjukfall är antalet påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet 
multipliceras med 10 000 för att bli mer lätthanterligt.   
 
Förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflöde i sjukfrånvaro synliggörs med en matris. Den ger 
möjlighet att utläsa om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, arbetsmiljöförändringar i nutid 
eller dåtid med faktorer som ligger längre tillbaka i tiden. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer 
som arbetsgivaren har möjlighet att påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på kvinnor och 
män.  
 
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Det året motsvarar bättre ett normalläge för 
sjukfrånvaron än årets siffror. Värdet för sjuktalet (obl. sjukfrånvaro) är 5,4 och värdet för sjukfall 
(inflödet i sjukfrånvaro) är 13,6. Dessa siffror från 2012 svarar mot regeringens målsättning för en rimlig 
sjukfrånvaro för kommuner och landsting på 5,5 procents sjukfrånvaro. Olika strategier läggs upp utefter 
var personalgruppen befinner sig i matrisen. Borås Stad behöver arbeta på flera nivåer, det handlar om 
främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser.  
 

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

 

A 
Höga sjuktal och många sjukfall 
Placeras yrket i den här rutan tyder det 
på att något skapar ohälsa för de 
anställda. Då är det av betydelse att det 
görs en analys av arbetssituation och 
arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera 
att det inte nödvändigtvis är faktorer på 
arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.  
 

 

B 
Höga sjuktal och få sjukfall 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som 
ligger till grund för sjuktalet. Orsakerna 
finns troligtvis inte i den nuvarande 
arbetsmiljön, och det är därför viktigt att 
se till historiken samt att se över re- 
habiliteringsrutinerna. 
 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

 

C 
Lågt sjuktal och många sjukfall 
Om yrket hamnar här visar det att 
hälsoläget försämrats relativt nyligen och 
troligtvis kommer att fortsätta att 
försämras om det inte sätts in åtgärder. 
En förklaring kan vara att det skett 
förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det 
främst korttidssjukskrivning som ligger 
bakom siffrorna.  
 
 

 

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan 
är hälsoläget troligtvis gott, men det kan 
vara bra att vara observant på viss 
sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis 
att flertalet yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 

Kvinnor 

2017 

Plac. 

Kvinnor 

2018 

Plac. 

Män 

2017 

Plac. 

Män 

2018 

     

Ledningsarbete D D D D 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog - - - - 

Sjuksköterska B B B B 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A B A 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl B A D A 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf A B B B 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent - B - D 

Stödpedgog, -assistent, vårdare - C - B 

Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D D 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D D D D 

Gymnasielärare  D B D D 

Förskollärare  A A C C 

Fritidspedagog  A A C A 

Övrigt lärararbete  D D D D 

Barnskötare  A A B A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A C C 

Övrigt skol- och förskolearbete  A B D C 
     
     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 

Övrig fritid, kultur, turism A B D D 

     

Teknikarbete     
Teknisk handläggare  B A D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B B 

Köks- och måltidsarbete  B B D B 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd blir 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Modellen beskriver hur yttre krav i förhållande till den 
kontroll över situationen som upplevs och vilket socialt stöd som ges visat sig ha inverkan på 
medarbetares välmående. Det är också viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa 
så kallade kontaktyrken så innehåller själva arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska emotionellt 
krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns. 
  
Det är främst kvinnor som arbetar inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också 
gruppen kvinnor mer än gruppen män. Men matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög 
sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken med ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det 
fortfarande finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens 
arbetsplatser? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män 
respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller 
andra könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt?  Erbjuds män och kvinnor lika villkor på 
arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som 
inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter? 
 
Borås Stad behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med 
arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och 
den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår 
fast att kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som arbetsgivaren och sjukvården. Det 
kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs av 
arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
 

3.3 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det minskar 
efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för individen, 
arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 

 Antal Nyckeltal 1) 

Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 

2016 

2015 

 1 570 

 1 519 

1 562 

214 

237 

246 

1 811 

1 756 

1 808 

1,4 

1,1 

1,5 

0,6 

0,5 

0,7 

1,2 

1,0 

1,3 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     

 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning för 
att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

Rehabilitering – återgångar 

 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 81 40 121 0.4 0,7 0,4 

2017 

2016 

2015 

101 

306 

442 

39 

45 

82 

140 

351 

524 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0,5 

0,7 

0,6 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Det är kvinnorna som 
fortsätter minska medan det är ett relativt oförändrat läge för män. En del av förklaringen kan finnas i 
själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen och är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som 
den psykiska ohälsan är störst. Utöver att diagnosgruppen utgör en så stor del av de påbörjade sjukfallen, 
står den också för de längsta sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport 
från Försäkringskassan. Det tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven 
för psykisk ohälsa, jämfört med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver dels analysera om det görs 
skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken 
och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i 
hanteringen av rehabiliteringsärenden. Med hjälp av Heroma kan fler parametrar undersökas och följas 
upp genom val av olika rapporter vilket ger ett bättre underlag för analys. Det är också av betydelse att se 
över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar 
och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
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Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 3,3 miljoner kronor och stannade på 97,6 miljoner kronor, en 
ökning med 3,4 procent. Detta är kostnaden Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning. Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av 
lönekostnader. Medianlönen ökade under 2018 med 3,3 procent. Det är en delförklaring till att  
sjuklönekostnaderna ökar trots att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra 
året. Omräknat enligt medianlönen på 28 500 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 286 årslöner. Viktigt att ta 
med i resonemanget är att summan som synliggörs i utbetalning av sjuklön endast är en del av de 
kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
 

 
Värdet av god hälsa 
Det finns ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa som är viktiga att resonera kring.  I de kostnader som 
arbetsgivaren har ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Men frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Rent krasst 
betalar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I vissa verksamheter krävs 
det direkt en vikarie, vilket innebär att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaron betalar dubbelt för samma 
arbete. Om utgångspunkten är att den ordinarie medarbetare är mer produktiv när denne är på arbetet än 
vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de 
verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren helt utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att ta fram vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet 
av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men kostnaderna 
kan ändå vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och denne tar då över den 
ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med mera. De stora 
utgifterna blir istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för rehabilitering av den 
sjukskrivne medarbetaren. Sättet att räkna är hämtat från ”Boken om personalekonomi” (Johrén, Högberg 
och Catasus, 2012). 
 
Beräkningarna av en korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr enligt använd modell. 
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Exempel 1 Förskollärare. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Förskollärare Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 354   
    
Sjuk dag 1 167  7 691  1 284 397 
Sjuk dag 2-14 305  67 231  20 505 455 
Långtidssjuk dag 15-90 54  22 138  1 195 452 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 324  74 922  24 274 728 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

408  22 138  9 032 304 

 
Exempel 2 Undersköterska. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Undersköterska Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 314   
    
Sjuk dag 1 160  6 795  1 087 200 
Sjuk dag 2-14 271  69 394  18 805 774 
Långtidssjuk dag 15-90 47  51 319  2 411 993 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 298  69 394  20 679 412 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

361  51 319  18 526 159 

 
 

3.4  Hälsofrämjande insatser 

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Ett nytt arbetssätt för psykosocial arbetsmiljöscreening har tagits fram och prövats, men tyvärr föll det inte 
ut som önskat så istället fortsatte arbetet med att hitta ett alternativ, då tidigare screeningsresultat visat att 
metoden ger effekt på korttidsjukfrånvaron. Syftet med screeningarna var att erbjuda ett verktyg som 
stöttar chef och medarbetare att tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till 
ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en förståelse 
för vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på 
sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. De samlade erfarenheterna och 
kunskaperna som kommit fram ur arbetet med screeningarna har varit en viktig grundpelare i 
framtagningen av projektet Frisk organisation.   

 

Frisk organisation – satsning på organisationshälsa 
SKL:s projekt Socialt utfallskontrakt förädlades under året till ett projekt i egen regi under namnet  Frisk 
organisation med fokus på organisationshälsa. Erfarenheterna från arbetet med psykosocial 
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arbetsmiljöscreening har varit en del i bakgrundsarbetet tillsammans med kunskaper och analys som Borås 
Stad fick genom arbetet med socialt utfallskontrakt. Projektet är en satsning över tre år med syftet att 
minska inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil 
nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år. Målet är att det ska kunna räknas hem genom en 
sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid projektets slut. Lyckas projektet innebär det 
utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också att man kan ta tillvara en arbetskraftsreserv på 
245 årsarbetare. Projektet bygger på två delar, ett chefsstöd ( en avdelning), som genom 
arbetsplatsscreeningar fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” och ett beslutsstöd (IT-stöd) för att 
på ett snabbt sätt fånga upp arbetsplatser med hög andel medarbetare med riskfrånvaro. Syftet är att arbeta 
bort den ohälsa som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså ohälsa som organisationen själv är 
med och skapar.  
 
Under hösten har rekrytering, införskaffande och iordningställande av lokaler, planering och förarbete 
pågått för att ha projektet i drift januari 2019.  
 

Pausit 
Forskning har på senare tid visat allt tydligare att det är av betydelse att minska på stillasittandet och få in 
rörelse under arbetsdagen. Där är pausprogram ett sätt att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Ett 
pausprogram riktar sig till dem med ett statiskt, stillasittande arbete men lämpar sig också för grupper som 
är i rörelse under arbetspassen och behöver få in återhämtning. Under året har det gjorts en central 
satsning på en site-licens för pausprogrammet Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Borås Stad utökade ramen för godkända aktiviteter under året till att 
täcka in samtliga aktiviteter som godkänns av Skatteverket. Detta skedde i samband med att även 
Skatteverket valde att ta med sporterna golf, ridning och slalom. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis 
inträde till kommunens badanläggningar. Under året har 3 589 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, 
en ökning med några hundra personer jämfört med 2017. Under tre veckor i november noterades 
aktiviteten på de ansökningar om friskvårdsbidrag som kom in till Löneservice. Siffrorna är inte 
heltäckande men ger en fingervisning om vilka aktiviteter som medarbetarna använder sitt friskvårdbidrag 
till: träning/gym 769 stycken, massage 254 stycken och kost 34 stycken och en övrig post på drygt 80 
ansökningar. Det har skett drygt 17 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En ökning med drygt 5 000 bad i jämförelse med förra året. Totalt 
har 2 571 medarbetare hämtat ut badkort under 2018, en ökning med 957 personer. För baden debiterades 
förvaltningarna i år totalt 980 000 kr. Tillsammans uppgår friskvårdssatsningarna till 5,1 miljoner kronor. 
Den största delen, 4,2 mkr, står friskvårdsbidraget för.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under året vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Under 2018 har 60 nya inspiratörer gått grundutbildningen och 
350 inspiratörer deltagit på inspirationsträffar fördelade över fyra tillfällen. Hälsoinspiratörerna får även 
kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. Morgan Alling var 2018 
års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfarenheter till sin fördel. Hur löser man konflikter med 
besvärliga människor; Livskamrater, arbetskamrater, vänner, grannar eller kanske till och med en själv. 
Bäckängsgymnasiets aula var fullsatt med 800 förväntansfulla åhörare.  
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MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturnering, körsång, 
föreställningar på Göteborgsoperan, lunchteater, minigolf, paddling, off-trail, bio, föreläsning med Annelie 
Pompe, karate och pärlkurs till räk- och laxkryssning i skärgården och skidskola vintertid. Samtliga 
medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges 
till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 89 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 51 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickas till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 429 tjänster för matchning. Drygt 422 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
222 medarbetare och chefer.  
 
Genom åren har Medarbetarcentrum matchat närmare 2 400 tjänster för medlemskommunerna med 
många nöjda medarbetare och chefer som följd. 
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

I Borås Stad kompletteras det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att 
behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner och verktyg 
integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart 
arbetsliv. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet och 
underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts en förvaltningsövergripande 
översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska fylla sitt syfte.  
 
Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i 
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv 
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås 
Stads rutiner en grund. 

 
Arbetsskador och tillbud 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver andra typer av insatser. 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmälningar jämfört 
med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallolyckor. Fallolyckor är den 
orsak som ökat mest. Det är den vanligaste orsaken för kvinnor och står för nära 30 procent av anmälda 
arbetsskador. Skadad av person står för 25 procent och fysisk överbelastning för 12 procent. Bland 
männen är det istället skadad av person som är mest förekommande med 30 procent följt av fallolyckor på 
nära 20 procent och skadad av (egen) hanterat föremål på drygt 10 procent. 
 
Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. En ökning som till viss del beror på 
att fler rapporterar in i Heroma varSAM. Utifrån arbetsmiljöverkets triangel blir det tydligt att en 
organisation som har drygt 1 200 tillbud på ett år indirekt har väldigt många riskabla förhållanden och 
beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Det är också en bra bit kvar innan det råder balans sett till 
fördelningen mellan tillbud och arbetsskada. Bland tillbuden är hotsituation den vanligaste orsaken på  
nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. Sedan följer brister i arbetsorganisationen och 
tidsbrist och stress, med 14 respektive 13 procent. Dessa orsaker är höga för både män och kvinnor men 
män har även procentuellt sett många tillbud inom underhåll och service.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig omfattning i 
verksamheterna. Förvaltningarna uppger att systemet är komplicerat vilket är en orsak till att inte alla 
tillbud rapporteras. För att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud 
och arbetsskador. 
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att dels komma tillrätta med inrapporteringen och användande av de 
stödsystem som finns, dels agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för att 
undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3. 6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
handlar om att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp arbetet på samma 
sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att synliggöra 
det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas 
och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt under 2019. 
 
Under våren hölls fyra frukostseminarier som var öppna för samtliga medarbetare. Syftet var att under 
enkla former föra dialog om ämnen som berör inom jämlikhetsområdet. Bland annat handlade 
seminarierna om #Me too, hälsa och jämlikhet och bastukultur. 

 
3.7  Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. Leverantören ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. 
Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i separata avtal för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för individ uppgår 
till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för långtidssjukskrivna 
medarbetare. De mest frekvent beställda tjänsterna är konsultation individ, stödsamtal, 
arbetsförmågebedömning och stöd kopplad till beroenden såsom alkohol och droger. Psykolog är den 
profession som använts mest följt av läkare och sjuksköterska.  
 
Kvinnorna använder sig av företagshälsovårdens tjänster mer än männen, men skillnaden mellan 
grupperna har minskat under året.. Idag är nära 30 procent av de som använder av företagshälsovård män. 
Kvinnorna som vänder sig till företagshälsovården är fortfarande fler till antalet i samtliga åldersintervall 
men männen har ökat markant i åldersgruppen 18-29 år. Att ohälsan generellt sett växer i gruppen yngre 
män är något som visat sig i jämförelse med andra kommuner i vår storlek men också i 
jobbhälsorapporten 2018:3 från Sveriges företagshälsor.  
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.1 Frisktal per åldersintervall 

 2015 2016 2017 2018 

    Kvinnor Män Totalt 

 
      

29 år och yngre 55,7 54,3 52,4 48,3 61,7 52,0 

30-50 år 57,5 58,3 59,1 54,2 65,0 56,5 

51 år och äldre 52,7 53,0 52,1 46,8 62,9 50,9 

       

Totalt kommunen 56,0 55,8 55,5 50,7 63,6 53,8 

 
Tabell 3.2 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

  

2017  2018  

  Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  3,2 3,1 2,2 2,8 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  3,8 4,5 2,2 3,8 

Administratörsarbete  6,0 6,4 4,0 6,0 

     

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog Iu 11,4 0,5 7,7 

Sjuksköterska 6,8 7,9 3,0 7,4 

Undersköterska Iu 12,1 7,5 11,6 

Vårdbiträde  iu 10,1 6,2 8,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8,2 9,1 9,7 9,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  mfl Iu 6,6 7,6 6,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 9,4 2,2 7,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 11,3 9,8 10,3 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 7,7 2,5 6,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete iu 6,5 2,4 5,5 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  3,8 4,2 3,0 3,9 

Gymnasielärare  2,7 5,9 2,5 4,4 

Förskollärare  8,4 9,8 4,9 9,5 

Fritidspedagog  6,4 8,1 7,2 7,8 

Övrigt lärararbete  4,0 5,4 2,4 4,5 

Barnskötare  9,9 9,8 14,0 10,0 

Dagbarnvårdare  10,4 16,9 - 16,9 

Elevassistent  7,9 10,2 4,1 7,7 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 8,7 4,0 7,1 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10,4 11,5 7,0 9,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 7,7 3,5 6,7 

Övrig fritid kultur turism  3,4 6,8 2,9 5,0 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  7,1 7,5 2,8 5,9 

Ingenjör 2,7 3,3 2,2 2,5 

Tekniker  4,4 2,6 4,7 4,4 

Hantverkararbete  6,3 7,3 7,0 7,0 

Köks- och måltidsarbete  8,1 7,4 6,2 7,2 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 8,3 4,2 7,3 

     

Kod saknas 0,6 0,2 0,1 0,1 

     

Totalt kommunen 7,3 8,3 4,7 7,4 
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Tabell 3.3 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 0,2 0,4 0,3 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 9,2 2,8 7,1 
    
Lokalförsörjningsnämnden 11,6 2,2 5,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 7,8 2,5 5,2 
Servicenämnden 4,6 4,5 4,6 
Tekniska nämnden 6,4 9,4 8,4 
Miljö- och konsumentnämnden 6,9 3,7 6,1 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 8,7 6,1 7,6 
Kulturnämnden 6,0 1,8 4,6 
    
Förskolenämnden 9,3 8,8 9,3 
Grundskolenämnden 7,0 4,2 6,3 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 3,2 4,7 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,0 6,0 6,8 
Arbetslivsnämnden 3,0 3,1 3,0 
Vård- och äldrenämnden 10,7 6,4 10,0 
Sociala omsorgsnämnden 9,7 5,8 8,9 

    
Totalt kommunen 8,3 4,7 7,4 

 
 

   

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag 2017 2018 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 

   

 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2018 

 2015 2016 2017 Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 5,3 5,6 6,7 7,5 4,7 6,8 

30-49 år 7,1 7,2 6,7 8,0 4,3 7,1 

50 år och äldre 8,8 9,0 8,4 9,2 5,3 8,1 

       

Totalt kommunen 7,4 7,5 7,3 8,3 4,7 7,4 

 
 
Tabell 3.6 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2015 2016 2017 2018 

     

Kvinnor 62,6 62,2 58,5 56,7 

Män 50,3 49,8 43,5 41,4 

     

Totalt kommunen 60,7 60,2 56,1 54,2 
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Tabell 3.7 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

 
 
Tabell 3.8 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2013  2014  2015 2016 2017 2018 

       
Kvinnor  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 
Män  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 
       
Totalt  kommunen  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 

 
 
Tabell 3.9 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

   Kvinnor  Män 

         2017 2018  2017 2018 

        

A   46,4 45  7,1 20 

B 

C 

D 

  28,5 

0,0 

25,0 

35 

3 

17 

 17,8 

14,2 

60,7 

14 

14 

52 
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Tabell 3.10 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2018 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Ledningsarbete 20 8 28 6,5 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  22 5 27 6,9 

Administratörsarbete  40 4 44 15,0 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog 1 - 1 24,3 

Sjuksköterska 38 1 39 17,7 

Undersköterska 301 28 329 31,7 

Vårdbiträde.  36 5 41 14,9 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8 3 11 19,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf 34 5 39 15,4 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7 - 7 19,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 37 10 42 11,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 19 1 20 20,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 - 6 6,3 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  52 7 59 5,8 

Gymnasielärare  30 7 37 9,9 

Förskollärare  167 4 171 17,4 

Fritidspedagog  20 3 23 9,6 

Övrigt lärararbete  19 3 22 5,9 

Barnskötare  76 8 84 18,8 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  31 3 34 17,2 

Övrigt skol- och förskolearbete  9 - 9 11,2 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  8 5 13 22,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 1 9 18,9 

Övrig fritid, kultur, turism 11 - 11 8,7 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  10 - 10 10,4 

Ingenjör 2 5 7 2,5 

Tekniker  0 7 7 6,0 

Hantverkararbete 4 30 34 11,7 

Köks- och måltidsarbete  40 8 48 14,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  41 4 45 21,8 
     

Kod saknas - - - - 

     

Totalt kommunen 1 097 165 1 262 15,2 
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Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 4 2 6 

Den skadade föll 174 30 204 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 35 8 43 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 6 7 13 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 14 4 18 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 46 17 63 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 158 47 205 

Skadad av djur 1 0 1 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 75 15 90 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 23 1 24 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 8 2 10 

Fordonsskada eller påkörd 26 12 38 

Annat 51 13 64 

Ej kategoriserade - - 28 

    

Totalt kommunen 621 159 808 

 
 
Tabell 3.12 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 41 15 56 

Brister i underhåll och service 69 22 91 

Brister i arbetsinstruktioner 36 13 49 

Brister i utbildning 13 2 15 

Brister i kommunikation 52 8 60 

Brister i arbetsorganisation 147 26 173 

Tidsbrist eller stress  150 15 165 

Hotsituation 440 62 502 

Obesvarade 127                     9 136 

Ej kategoriserade                                                                                                       

 

Totalt kommunen 

- 
 
 

1075 

- 
 
 

172 

16 
 
 

1 263 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 

4. 1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är stor och kommer med all sannolikhet att bli större 
under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås till och med år 2026 utmärks av en ökning av 
både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden med 25 
procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern allra mest. Äldre över 80 år ökar med drygt 27 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med knappt 10 procent.  
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar om att 
möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta 
heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga. Staden har avsatt 30 
miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med projektet Frisk organisation. Syftet med projektet 
är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) inom områdena socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp under 
året. Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och man är 
nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även när det gäller hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har lönesatsningar gjorts på hela gruppen. Ett försök med decentraliserad 
lönesättning vid nyanställning har också påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad 
personal träffas över förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något 
positivt. 
 
Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Verktyg i detta arbete är 
en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar, där Borås Stad bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås samt flera mässor både i Borås och Göteborg.  En aktivitet i arbetet med att 
skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande som arbetsgivare är under året framtagna 
riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implementeras fullt ut under våren 2019. 

 
För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en databas med 
personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett samarbete med Eures 
som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder. 
Satsningen innebär att påbörja rekrytering från andra länder där det finns ett överskott av kompetens i de 
yrken där vi har rekryteringsbehov.  
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Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland har påbörjats med förhoppning att 
studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter avslutad praktik. Framgent kan det även vara 
intressant att påbörja praktiksamarbete med andra länder än Finland. 
 

4.2  Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2018 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning och excel. Centrala 
utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. 
Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 

 
4.3  Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2018 sökte 21 personer till 2019 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Fyra av de tio deltagarna är lärare. 
 

4.4  Fritidsstudier 

48 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för påbyggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad 
behörighet för lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

 
PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 


