
Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige 
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Dnr KS 2017/0097 

Ändring i ärendet om Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun 
avseende Personalredovisning 

Sammanfattning 
En felaktig siffra angavs i tidigare version under avsnittet Personalredovisning avseende antalet 
årsarbetare för 2016. Den angivna siffran i den tidigare versionen var 1689. Rätt siffra ska vara 1650 
årsarbetare. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna att ändra antalet årsarbetare under avsnittet Personalredovisning från uppgift om 1689 till 
korrekt uppgift 1650 årsarbetare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Bakgrund 
Under avsnittet Personalredovisning angavs i tidigare version en felaktig siffra angående summerat 
antal årsarbetare. Den felaktiga siffran angavs till 1689. Rätt siffra ska vara 1650. Anledningen till 
den felaktiga siffran är att ett antal årsarbetare låg kvar i systemet på balansdagen. En manuell 
justering krävdes därför. 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 

Kommunstyrelsen har behandlat årsredovisningen 2017-03-20, KS § 3:12. 

Bilaga 1 Förslag till utbytessida sidan 23 

Katarina Freme 
Ekonomichef 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Personalredovisning 

PERSONALFAKTA 
Personalstatistiken avser månadsavlönade under 2016 om inget annat anges 

Anställda och årsarbetare 

2016 2015 

Antal årsarbetare tillsvidare 
Antal årsarbetare tidsbegränsade 
Summa årsarbetare 
Antal anställda månadsavlönade 

1489 
161 
1650 
2102 

1516 
171 
1687 
2170 

varav 449 anställda månadsavlönade män år 2016 

Avvecklingen av den kommunala hemtjänsten är medräknad i statistiken. 

Antal anställda per anställningsform 
Medarbetarna i Österåkers kommun är anställda med olika anställningsformer. 2016 var 201 
personer anställda på allmän visstidsanställning, 76 personer på vikariat, 163 personer var 
anställda på annan tidsbegränsad anställning och 1797 personer var tillsvidareanställda. 
Avvecklingen av den kommunala hemtjänsten är medräknad i statistiken. 

Kön och åldersfördelning 
Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 81 % (2015: 80 %). Medelåldern för 
månadsavlönade är 46 år för kvinnor och 43 år för män. 

Tidsanvändning 
Av den möjliga arbetstiden enligt avtal har mertid utgjort 0,6 % (2015: 0,7 %) och övertid har 
utgjort 0,3 % (2015: 0,4 %). 

Personalomsättning 
Personalomsättning, d.v.s. externa avgångar på egen begäran, uppgick 2016 till 16,1 % att 
jämföra med 2015 då personalomsättningen uppgick till 12,2 %. 

Produktions förvaltningen, vård- och omsorg, står för den största ökningen från 11,5 % 2015 
till 25,5 % 2016. Detta kan bland annat förklaras av nedläggningen av korttidsenheten i egen 
regi. Nedläggningen av den kommunala hemtjänsten är inte medräknad i 
personalomsättningen. 

Socialförvaltningen, som stod för den största ökningen 2015, har år 2016 ökat med ca 4 
procentenheter till 29,9 % från 25,2 % året innan. 

Pensionsavgångarna har ökat marginellt, från 53 personer 2015 till 54 personer 2016. 
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