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1. Inledning
Avsikten med personalrapporten är att redogöra för Kimitoöns kommuns personalresurs utifrån statistiskt
material och uppgifter som har samlats in via personalenkät. De statistiska uppgifterna ger en bild av
personalvolymen, personalstrukturen, personalens frånvaro och personalkostnaderna.
År 2015 har inga större organisationsförändringar skett i personalstrukturen. Regeringens planer på hur socialoch hälsovården ska ordnas i vårt land har igen en gång bytt form och tidtabell. Osäkerheten påverkar
utvecklingsarbetet i kommunerna.
Kommunen har satsat på åtgärder som stärker hälsa och motion. Vi tror att en god kondition hjälper att orka i
arbetslivet. Vi tror också på att motion och rörelse ökar samhörighet och hjälper till att skapa kontakter över
verksamhetsgränserna.
Vi har också en för kommunerna unik helhet i form av våra rehabiliteringsveckor. Vi bjuder våra anställda på en
sk. Kuntoremontti-vecka med lön. Deltagarna får råd och hjälp för att upprätthålla sin arbetsförmåga och
kondition. Efter ett halvt år följs deltagarna upp med en två dagars uppföljningskurs. De som fyller 54 och 59 år
inbjuds till en skild rehabiliteringsvecka med inriktning på att orka arbeta länge.
Arbetshälsa är en helhet som utgörs av att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar
till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas
yrkeskompetens.
Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.
Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna.
Arbetstagarna har också ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla
bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.
Kimitoön, 17.2.2016
Erika Strandberg, förvaltningschef

2. Personalstrategin
Kimitoöns kommun har år 2009 godkänt en personalstrategi. Personalstrategin uppdaterades under våren
2013. Den nya personalstrategin är i kraft för fullmäktiges mandatperiod.
Personalstrategin baserar sig den gemensamma värdegrunden på ansvar, respekt, lojalitet och rättvisa.
Personalstrategin tar fasta på sex delområden; rekrytering, ledar- och medarbetarskap, arbetshälsa, avlöning
och belöning, kunnande och yrkesskicklighet samt utvärdering och utveckling.
De sex delområdena utvärderas här i korthet:
a) Rekrytering
År 2015 rekryterades igen mest personal till social- och hälsovården. Utmaningar har de senaste åren funnits i
att rekrytera till specialiserade yrken inom vården, så som talterapeut, röntgenskötare och förmansuppdrag.
Även tandläkare, läkare och sjukskötare har varit fortsatt svåra att hitta. Planläggare har sökts i flera repriser
under de senaste åren. Kortare anställningar har gjorts men någon mer bestående lösning har inte hittats.
b) Ledar- och medarbetarskap
Under år 2015 har kommunens förmän träffats några gånger för s.k. förmansträffar. På förmansträffarna möts
information från politiker och den operativa ledningen och den information som kommer från arbetsplatserna.
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Under år 20I5 ordnades förmansträffarna huvudsakligen som två utbildningsdagar, den ena handlade om
förändringskommunikation och den andra om kommunikation och dialog med invånare och användare.
I oktober 2015 startade ett 1,5 år långt utbildningsprogram för kommunens förmän. 25 förmän deltar i
utbildningen som leder till specialyrkesexamen i ledarskap. Utbildningen produceras av utbildningsföretaget
Rastor och finansieras som läroavtal.
Utbildning för politiker har förverkligats i form av gemensamma seminarier för politiker och tjänstemän. Under
året har ordnats två seminarier där politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat aktuella frågor.
Informationen i kommunen har huvudsakligen skötts med hjälp av intranätet och med hjälp av e-post. Intranätet
fungerar som den huvudsakliga informationskanalen inom kommunen. Förutom direkt personalinformation
presenteras mindre nyheter om evenemang, händelser och nyheter inom kommunen på intranätet.
Under slutet av år 2015 påbörjades arbetet med att göra upp en ny intra. I den nya intran tas nya funktioner för
interaktion och delaktighet med.
c) Arbetshälsa
Kommunen har under år 2014 konkurrensutsatt företagshälsovården. Kommunen har ingått avtal för
företagshälsovården med Dalmed Ab Oy för åren 2015-2017 med ett optionsår.
Under året har utarbetats en jämställdhetsplan. Se mer under arbetarskyddets verksamhetsplan och
upprätthållande av arbetsförmågan.
Satsningarna på arbetshälsa finns beskrivna i en tre stegs modell som bilaga till personalrapporten.
d) Avlöning och belöning
De lönejusteringar som avtalats för perioden bestod år 2015 av:
Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (Akta)
-

Lönejustering från 1.7.2015
Avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet har enats om
användningen av den avtalsenliga förhöjningspotten sommaren 2015. Potten används i sin helhet för
följande ändamål:
o revidering av bestämmelserna om periodarbetstid i arbetstidskapitlet
o revidering av lönebilagorna (bilaga 1, 2 ,7 och 8)
o höjning av grundlönerna i vissa lönepunkter i lönebilaga 4 och 5
o ändring av anställningsvillkoren för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (AKTA
2014–2016 bilaga 12).

Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS)
-

Löneförhöjningen 1.7.2015 genomförs som en lokal justeringspott på 0,29 procent av lönesumman i
TS. Förhöjningen fördelades i enlighet med det lokal utvärderingssystemet för personlig prestation
inom TS.

Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (Ukta)
-

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner
höjs 1.7.2015 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,4 procent.

Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (Läkta)
-

Läkare vid hälsocentraler
Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs genom en
allmän förhöjning 1.1.2015. Förhöjningen är 0,3 procent.
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-

Tandläkare vid hälsocentraler
Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.1.2015
genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,81 procent.

e) Kunnande och yrkesskicklighet
Kommunen har försökt ordna möjlighet till utbildning på hemmaplan för att dels minimera resekostnader, dels
stärka samhörigheten och nätverket inom kommunen. Målgrupperna har varit hela kommunens personal eller
en specifik grupp beroende på kursens tema.
Under året har ordnats utbildningar som anknyter till bl.a. flyktingmottagning, IT och nya socialvårdslagen.

IT dag, en dag med kortföreläsningar om aktuella IT-frågor

3. Arbetsgivarens och personalens samarbete
Den viktigaste formen för samarbete utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén höll tre möten
under år 2015. Samarbetskommittén bestod av sex personalrepresentanter och två arbetsgivarrepresentanter.
Ordinarie

Ersättare

Madeleine Karlsson, ordförande
(Förhandlingsorg. för off. sektorns utbildade FOSU)
Marjut Kytölä (FOSU)
Ann-Marie Kinos (Kommunfackets union)
Raili Törnqvist (Kommunfackets union)
Kerstin Lindholm
(Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo)
Anita Öhling (KoHo)
Anneli Pahta (arbetsgivarens representant)

Tom Nylund
Ingela Mollgren-Gustafsson
Pia Nyman
Ulrika Storgård-Taipale
Siv Asplund
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Erika Strandberg (arbetsgivarens representant)
Arbetarskyddskommittén har sammanträtt i regel en gång per månad under året. Se närmare under punkt 9.
Arbetarskyddets verksamhetsberättelse.
Utöver de formella mötena träffas förvaltningschefen och huvudförtroendemännen till informella möten
regelbundet. Fackorganisationerna har en representant på fullmäktiges aftonskolor och seminarier.

4. Personalens antal
Kimitoöns kommun hade 31.12.205 581 (595 år 2014) anställda, varav 448 (444 år 2014) tillsvidare anställda
och 133 (151 år 2014) tidsbundet anställda som vikarier eller tillfälligt extra anställda. I denna siffra ingår
samtliga anställda vid 31.12.2015 med undantag av vuxeninstitutets timlärare. Utöver detta hade kommunen 45
personer sysselsatta. De tillsvidare anställdas antal har alltså ökat med fyra jämfört med situationen året innan
medan de tidsbundet anställdas antal har minskat med 18.

Personalens antal 2009-2015
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Totalt

Personalens antal

PERSONALENS ANTAL 31.12.
Förvaltning
2009

35

2010

19

2011

Utveckling

Bildning

Omsorg

216

261

88

600

17

209

250

85

580

18

11

212

245

95

581

2012

18

10

202

255

93

578

2013

19

9

199

265

91

583

2014

16

10

204

279

86

595

2015
17
Personalens antal avdelningsvis

10

194

274

86

581

77 % av kommunens personal är tillsvidare anställd och 23 % är tidsbundet anställd. I hela landet är
motsvarande siffror 78 % tillsvidare anställda och 20,5 % tidsbundet anställda. 1,5 % är sysselsatta. På Kimitoöns
siffror inverkar svårigheter att få tag i behörig personal inom vissa sektorer.
Under de senaste åren har satsat på att så mycket som möjligt tillsvidareanställa personal, vilket också syns i
siffrorna då andelen tillsvidare anställda stigit från 71 % år 2011 till 77 % år 2015.
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TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR 31.12.2015
Förvaltning
Tillsvidare
Visstids

Utveckling

Bildning

Omsorg

MoT

Totalt

14 82 %

9 90 %

163 84 %

194 71 %

70 81 %

450 77 %

3 18 %

1 10 %

31 16 %

80 29 %

16 19 %

131 23 %

86

581

17

10

194

274

Tillsvidare och visstidsanställda

Årsverken

Personalen kan också mätas i årsverken. Mätt i årsverken har kommunens personal varit något mindre än
budgeterat, 487 i budget 2015 och 478 i bokslut 2015. Totalt har årsverkena minskat med 6 sedan bokslut
2014. Minskningen hänför sig till färre projektanställda, förtätningar inom barnomsorgen och minskat
fastighetsbestånd.
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5. Personalens struktur

Kvinnor och män
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13
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Totalt

33

84

53

497

Kvinnor och män

Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Den 31.12.2015 är 86 % kvinnor och 14 % män.

Heltid och deltid

Av kommunens personal arbetade 31.12.2015 85 % heltid (år 2014 85 %) och 15 % deltid (år 2014 15 %).
Deltidsanställningen kan bero på t.ex. partiell vårdledighet, deltidspension eller deltidsbefattning.
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Åldersfördelning
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Åldersfördelning

Kommunen har en ganska väl spridd åldersfördelning. Personalens medelålder är 45 år 11 månader 26 dagar
(år 2014: 46 år 2 dagar). Medelåldern har alltså sjunkit en aning. I hela landet är medelåldern 45 år 7 månader
för de kommunalt anställda (år 2014).
Den avdelningsvisa medelålder fördelar sig:
Förvaltning och utveckling
Bildning
Omsorg
Miljö och teknik

år 2015
47 år 10 mån
46 år 6 mån
45 år 1 mån
47 år 7 mån

år 2014
49 år 2 mån
45 år 11 mån
45 år 1 mån
48 år 9 mån

6. Frånvaro från arbetet
Det totala antalet sjukdagar år 2015 8 919 (år 2014 8 628). Medellängden på en sjukskrivning var 8,5 dagar (år
2014 8,5 dagar).

Sjukdagar 2010-2015
11000
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3000
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-1000
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2010
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7542

6956

7732

8873

8628

8919
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Sjukdagar

Per person blir sjukfrånvaron 2015 15,4 kalenderdagar (år 2014 14,5 kalenderdagar). I kommunerna var
medeltalet år 2013 16,7 dagar per person.
Per avdelningen är sjukfrånvaron per person enligt följande:

Sjukdag per anställd
Förvaltning och utveckling
Omsorg
Bildning
Miljö och teknik
Totalt

2014/2015

2010
7,4
17,9
6,5
16,8
13,0

Sjukdagar per anställd avdelningsvis

2011
3,9
15,5
9,0
12,0
12,0

2012
9,5
15,4
8,4
20,0
13,4

2013
3,7
16,2
11,1
25,0
15,2

2014
2,8
15,1
10,8
24,7
14,5

2015
3,4
16,9
12,6
20,4
15,4

+/- %
20 %
12 %
17 %
-17 %
6%

Sjukdagar avdelningsvis

förv. och
utvecklin
g

omsorg

bildning

mot

under 10 dagar

61 %

38 %

31 %

23 %

10-30 dagar

39 %

30 %

34 %

8%

30-60 dagar

0%

23 %

19 %

41 %

över 90 dagar

0%

10 %

16 %

28 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Sjukfrånvarons längd

Antalet sjukdagar har alltså ökat med 3 % eller med 291 dagar. De senaste åren har antalet sjukdagar hållit sig
inom en intervall på +/- 3 % enheters ökning. Sjukfrånvaron har ökat inom alla avdelningar förutom inom miljöoch teknik där den minskat. Miljö- och teknik hade både år 2014 och 2015 flera exceptionellt långa
sjukfrånvaron som lett till sjukpensioner. Den procentuella ökningen inom förvaltning och utveckling är stor
och beror på att också mindre variationer eller enskilda längre sjukfrånvaron ger procentuellt stora utslag på en
så liten grupp.
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Antalet sjukdagar kan också mätas som antal sjukdagar per personårsverk. Antalet personårsverk i Kimitoöns
kommun var 478, vilket ger 18,6 sjukdagar per personårsverk (år 2014 17,8, år 2013 18,8).
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2015
Sjukdagar månadsvis

Sjukdagar per diagnosgrupp
De största diagnosgrupperna är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som utgör 39 % av all sjukfrånvaro,
psykiska sjukdomar 21 % och sjukdomar i andningsorganen 13 %.
Samtliga avdelningar har största delen av sjukdagarna inom diagnosgruppen sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen.
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Under året har pågått en ASLAK rehabilitering inom äldreomsorgen. ASLAK-rehabiliteringen är planerad för
olika yrkes- och arbetstagargrupper som i sitt arbete utsätts för stor fysisk, psykisk och social belastning, som
lätt kan leda till att hälsoproblem hopar sig och arbetsförmågan blir nedsatt.

7. Pensioneringar
Under år 2015 har 17 personer avgått med ålderspension och ingen har fått deltidspension. 4 personer har
avgått med full invalidpension och 2 med delinvalidpension. Medelåldern för pensionsåldern i kommunen var år
2015 62,2 år (61,1 år 2014).

I juni firades hela fem blivande pensionärer med en ute-picknick

Antal pensionerade 2003 - 2015
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Medelålder för de pensionerade 2003 - 2015

Pensionsprognos 2016-2035

8. Företagshälsovård
Företagshälsovården köptes av Dalmed ab för 559 € per anställd (netto ca 300 €, besked om exakt
ersättningsnivå av Fpa fås först i maj 2016) och tjänsterna omfattade förutom den lagstadgade
företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och
specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl. a. i arbetarskyddet och vid
utvecklingen av arbetsgemenskapen.

Personalrapport
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9. Arbetarskyddets verksamhetsberättelse
Arbetarskyddskommissionen har bestått av arbetarskyddschefen, tre arbetarskyddsfullmäktige
representanter för företagshälsovården: företagshälsovårdare, arbetsfysioterapeut och företagsläkare.

samt

Under tiden januari 2014 – juni 2015 har kommunen en arbetarskyddschef på heltid. Från juli 2015 har
kommunen organiserat med en tf arbetarskyddschef med 25%. Till arbetarskyddschefens uppgifter hör bland
annat
att
utveckla
arbetarskyddsverksamheten
för
personalen
i
kommunen,
bereda
arbetarskyddskommissionens möten och handleda i arbetarskyddsfrågor.
Arbetarskyddskommissionen har sammanträtt 1ggr per månad och behandlat bland annat följande ärenden:
Riskbedömningar:
Syftet med riskbedömningarna är att observera risker som påverkar arbetet och att förutse
faror i arbetet. Målet har varit att behandla riskkartläggningar/-bedömningar från alla enheter.
Alla enheter har dock inte lyckats klarlägga de risker som förekommer i arbetet och därmed
inte heller fylla i blanketter. Enheterna har fått stöd då riskbedömningen gjorts genom att en
representant för arbetarskyddskommissionen har gått igenom kartläggningen tillsammans med
cheferna.
-

År 2015 har ett elektroniskt rapporteringssystem, HaiPro tagits i bruk. Via rapporteras
olycksfall och risksituationer för att synliggöra risker och brister i verksamheternas säkerhet.
Anmälan går till förmannen som går igenom det skedda och föreslår eller inför åtgärder för att
förhindra att det ska hända på nytt. HaiPro ska också användas för att dokumentera
riskbedömningarna.

-

Skyddsutrustningen har diskuterats och kartlagts tillsammans med den tekniska avdelningen.

-

Riskbedömningarna har gåtts igenom i samband med arbetsplatsutredningar.

-

I september godkände kommunstyrelsen en jämställdhetsplan som utarbetats i en arbetsgrupp
med arbetarskyddschefen som ordförande.

-

Representanter för arbetarskyddskommissionen har deltagit både i grundutbildningar och i
fördjupade kurser i arbetarskydd .

8.3.2016 Mary-Anne Fröberg, tf. arbetarskyddschef

10. Upprätthållande av arbetsförmågan
Kommunen erbjuder sina anställda Smartums kultur- och motionssedlar. Smartum-sedlarna är värda 5€ och
fungerar som kontanta medel på motionsanläggningar, teatrar, konserter och biografer i hela landet. Under år
2015 fick varje anställd som hade ett anställningsförhållande på över tre månader lösa ut 20 sedlar med en egen
andel på 2,50€ per sedel. I konditionssalen i Dalsbruk får kommunens personal gå en gång per vecka gratis.
En ny form av uua-verksamhet har introducerats under de senaste två åren. Under namnet ”Motionsmiljonen”
får arbetsgemenskaperna hitta på en motionsform och sedan anhålla pengar av motionskommittén.
Arbetsgemenskapen sköter alla praktiska arrangemang och erbjuder sin motionsform till alla anställda på intran.
Under året ordnades inom ramen för motionsmiljonen bland annat följande:
-

Yoga
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-

Golfkurs
Paddling
Kettlebell
Konditionsboxning
Terrängcykling

Många har även deltagit i olika lopp så som Helsinki City Run och Dragsfärden runt på cykel. De anställda fick
också chansen att testa sin kondition med hjälp av gångtest och Cooper-test.
I augusti ordnades en lekfull volleybollturnering i Amosparken. De olika verksamheterna ställde upp med lag
och som segrare utgick laget från utvecklingsavdelningen.

Beachvolley i Amosparken
För att stöda välmåendet i arbetet erbjöd kommunen 25€/anställd för arbetskamraterna att göra något
tillsammans. Arbetsplatserna får fritt välja sitt eget program och i år har arbetsgemenskaperna bland annat
prövat på skönhetsvård, golf, vandring och ätit gott tillsammans på olika platser.
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Familjedagvårdarnas vårutfärd

Golfkurs i Bjärkas

Enhetens eget program utnyttjades av 21 enheter och 309 deltagare, vilket betyder att ca 53 % av personalen
deltog i denna verksamhet. 14 anställda deltog i Kuntoremontti-rehabilitering och 12 personer i Sundiarehabilitering i Sjundeå under året.

Kommunens fotbollslag i Kommunfinans arrangerade Kura-cup i maj 2015.
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Kimitoöns kommun har gjort sig känd som den fotbollsspelande kommunen. Genom åren har kommunens
fotbollslag mött flera grannkommuner i fotbollskamper. Under år 2015 deltog ett lag från kommunen i
Kommunfinans turnering för kommuner och offentligt anställda. Kimitoöns lag vann turneringen. I augusti bjöds
grannkommunen Raseborg till Kimitoön för en lekfull match.

Match mot Raseborg. I Kimitoöns lag spelade avgående kommundirektör Tom Simola, som en vecka senare tillträdde
som Raseborgs stads stadsdirektör.
I december ordnades igen den traditionella julfesten, detta år med avec. Ca 210 av kommunens anställda deltog
i julfesten som i år ordnades i Motionshallen i Dalsbruk.
I samband med julfesten ordnades en premieringscocktail för personer som varit 20, 30 och 40 år anställda i
kommunen.

Premieringscocktail
De som fyller 50 och 60 år uppvaktas med blommor eller en gåva från kommunen. Dessutom brukar
arbetskamraterna uppvakta med en gåva som samlats ihop.
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Här uppvaktats skolcentrets byråsekreterare Stig Sjöholm då han fyller jämnt.

11. Personalenkät
Hösten 2012 förnyade kommunen sin personalenkät. Personalanalysen gjordes tillsammans
Kommunförbundet som utarbetat en grundmodell för personalanalyser för kommunala sektorn.

med

Den nya modellens personalenkät kommer att utföras vartannat år och skulle ha genomförts hösten 2014, men
av olika praktiska anledningar flyttades utförandet till efter årsskiftet 2014-2015. Personalenkäten genomfördes i
februari 2015 och resultaten fick vi i april. Personalenkäten bestod av två delar, en enkät till de anställda och en
enkät till fullmäktige.
Undersökning utfördes i februari och besvarades av 286 anställda (49 %) och 15 fullmäktigeledamöter.
Personalanalysen visade att kommunens anställda är rätt nöjda med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Över
80 % uppgav att de har möjligheter att utveckla sitt eget arbete och verksamheten på sin egen arbetsplats.
Personalen var också nöjd med sin förman. På påståendet ”jag är nöjd med min förman” svarar 83 % att de är
helt överens eller delvis överens.
Däremot kvar det en för liten del som uppgav att de haft utvecklingssamtal med sin förman. Endast 56 % uppgav
att de haft utvecklingssamtal med sin förman under de senaste 18 månaderna.
En markant förbättring hade skett i vitsordet för kommunens personalpolitik. Medelvitsordet hade stigit från
6,9 år 2012 till 8,2 år 2015.
Som en ny del undersöktes också jämställdheten på arbetsplatserna. Personalen ansåg att stämningen på
arbetsplatsen lämpar sig för både kvinnor och män och att kommunen är positivt inställd till att både kvinnor
och män är föräldralediga. Däremot ansåg man att sociala utrymmen, omklädningsrum etc inte är tillräckligt
anpassade för att användas av både kvinnor och män. Frågorna om jämställdhet användes som underlag för
kommunens jämställdhetsprogram som utarbetas våren 2015.
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Bland politikerna uppgav alla som svarade att de kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Politikerna
upplevde att ledarskap och rekrytering var områden som borde utvecklas under de närmaste åren, medan
personalen prioriterade arbetshälsa och löne- och belöningssystem.
Resultaten presenterades i april 2015 med ett tillfälle för förmän och ett för hela personalen och information på
intran. Ledningsgruppen och referensgruppen för personalfrågor analyserade resultaten och gjorde en
åtgärdsplan. Förmännen uppmanades att diskutera resultaten i sina verksamheter på månadsmöten eller
liknande. Åtgärdsplanen har följts upp i ledningsgruppen under hösten och en återkoppling där åtgärderna
redovisats har gjorts till personalen via intran.
Förbättringssignaler som särskilt kunde plockas ut från analysen av de öppna svaren var:
(nedanstående text från intran)
”Bättre information om vad som händer i kommunen”
Åtgärder: Vi har flitigare börjat använda avdelningarnas egna e-postlistor för att berätta om kommande
förändringar. Vi håller på och förnyar intran för att göra den till en bättre informationskanal för kommunens
hela personal.
Vi kommer också att tillsammans med förmännen kartlägga på vilket vis man håller regelbundna möten på
arbetsplatserna. En fungerande och öppen möteskultur är viktig för att informationen och dialogen på
arbetsplatsen ska fungera.
”Bättre ledarskap, ta i då problem uppstår”
Åtgärder: Under hösten startade en 1,5 år lång läroavtalsfinansierad utbildning ”specialyrkesexamen i
ledarskap” för förmän. 25 förmän deltar och utbildningen är skräddarsydd för Kimitoön. Förmännen ska inom
ramen för utbildningen också genomföra ett utvecklingsprojekt på sin arbetsplats. Utvecklingsprojektet är en
del av påvisandet av yrkesskickligheten (näyttötutkinto på finska).
”Det borde ges tillfälle för utvecklingssamtal”
Åtgärder: I personalenkäten uppgav endast 56 % att de haft utvecklingssamtal med sin förman under de senaste
18 månaderna. Det är för få. Vi har som målsättning att över 60 % ska ha haft utvecklingssamtal med sin förman
då nästa enkät görs. Vi följer upp den här frågan tillsammans med förmännen. Var du också aktiv, och kräv
utvecklingssamtal på din arbetsplats.
”Förmännen kunde kanske ge mera positiv feedback. Det är oerhört viktigt att alla blir sedda och ihågkomna”
Åtgärder: De flesta människor vet att beröm är bra – men det kan vara en lång väg mellan vetskap och handling.
Många organisationer har helt enkelt inte hittat ett systematiskt sätt att använda sig av det, och då glöms det
bort. Så är det hos oss också. Vi borde bli bättre, men vi vet inte riktigt hur vi ska jobba med det. Kanske du
har någon tanke eller idé?
Arbetet med dessa frågor fortsätter. Vi hoppas att vi alla kan bli lite bättre på det vi gör, varje dag.
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Personalenkät 2015.
Jämförelse mellan personalens och de förtroendevaldas syn på vilka personalpolitiska
områden som borde satsas på under de kommande åren.

12. Framtidsutsikter
Kommunerna står inför stora förändringar. Regeringen har aviserat stora reformer för kommunerna redan i ett
i ett par års tid men fortfarande är de slutliga besluten i luften. Personalen tvingas leva med år av ovisshet.
Ledarskapet i en kommun handlar alltmer om förändringsledarskap. Förändringsledarskap handlar om
kommunikation och tydlighet. Det handlar också om att skapa insikt och förståelse för varför man gör
förändringen. Både förmän och medarbetare behöver stöd för att klara denna uppgift vid sidan av sina normala
arbetsuppgifter.
Samtidigt behöver alla anställda stöd för att upprätthålla sin personliga arbetshälsa, både fysiskt och mentalt. En
bra och fungerande arbetsgemenskap med en bra förman är viktig för att det ska kännas bra och meningsfullt
att komma på jobb varje dag. Kimitoöns kommun gör en hel del för att stöda både den fysiska och psykiska
arbetshälsan. Det finns ändå mycket man kan förbättra och vidareutveckla. Förändringsarbete och arbetshälsa
kommer att vara fortsatt viktiga fokusområden de närmaste åren.
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13. Nyckeltal
PERSONAL
(1000€)
Ordinarie personal
Tillfälligt anställda

448
133

Personalkostnader

24 840

Löner

19 337

Bikostnader

5 786

PERSONALSTRUKTUR
Personalens medelålder

45 år 11 månader 26 dagar

Ålderspensioneringar

17

Deltidspensioneringar

0

Sjukfrånvaro

15,4 kalenderdagar / anställd
€/ ordinarie

€/hela personalen

Företagshälsovård, brutto

559

559

Företagshälsovård, netto

ca 300

ca 300

Utbildning

274

211

UUA-verksamhet

63

41

PERSONALINVESTERING

