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Personalbokslutet redogör för Kårkulla samkom-
muns personal, personalmängd, sammansättning, 
omsättning och frånvaro under 2019. I rapporten 
ingår också uppgifter om företagshälsovården, ar-
betarskyddet, UUA-verksamheten och personalfort-
bildningen. Den statistik personalbokslutet bygger 
på är från 31.12.2019.

Personalbokslutet ger information som ger stöd till 
personalutvecklingen och beslutsfattande proces-
sen. Personalbokslutet kan också fungera som ett 
underlag för diskussioner mellan förtroendevalda, 
tjänstemannaledning, chefer och personal.

Ett av personalstrategins mål är en yrkeskunnig per-
sonal, vilken är en viktig grundsten i samkommu-
nens verksamhet och i den dagliga kontakten med 
våra brukare, anhöriga och ägarkommunerna. Per-
sonalförvaltningens roll och uppgift är att produce-
ra bra och kvalitativa stödtjänster i organisationen.

Pargas, mars 2020
JEANETTE GRIPENBERG

Personalchef

YRKESKUNNIG PERSONAL BEHÖVS I DEN 
DAGLIGA KONTAKTEN MED VÅRA BRUKARE, 
ANHÖRIGA OCH ÄGARKOMMUNERNA
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Det arbetsplatsdemokratiska samarbetsorganet 
utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskom-
mittén och arbetarskyddskommissionen är den-
samma inom Kårkulla samkommun. Kommittén 
bestod av 12 representanter med personliga er-
sättare fördelade enligt sex platser för fackfören-
ingarna, tre platser för arbetarskyddsfullmäktige 
samt tre platser för arbetsgivarparten. Dessutom 
inkallas sakkunniga vid behov, i huvudsak före-
tagshälsovårdare Carola Jahnsson.

Samarbetskommittén fungerar som samar-
betsorgan i frågor som hänför sig till lagen om 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare 
samt som i lag och förordning avsedd arbetar-
skyddskommission.

Samarbetskommittén sammanträdde fyra gång-
er 2019 och behandlade totalt 43 paragrafären-
den. Ärendena gällde främst utlåtanden till och 
synpunkter på frågor vilka berör personalen.  

Bl.a. behandlades budgeten och ekonomipla-
nen, verksamhetsplanen för arbetarskyddet och 
företagshälsovården, personal- och fortbild-
ningsplanen inför år 2020, rapporter om inträffa-
de olycksfall och tillbud, arbetarskyddsfullmäkti-
ges verksamhet, arbetarskyddsprogrammet och 
riskbedömningar på enheterna.

Under hösten 2017 arrangerades nyval av per-
sonal till arbetarskyddsorganisationen för man-
datperioden 2018-2021. Valet arrangerades som 
sämjoval bland arbetstagarna. Arbetsgivarens 
representanter utses av styrelsen.

Samarbetskommittén har under året 2019 letts 
av ordförande Mikaela Othman.

SAMARBETET MELLAN ARBETSGIVAREN 
OCH PERSONALEN
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Informationen till personalen har skötts via arbetsplats-
möten, e-post, intranätet, Info-bladet, Kårkullas Face-
book-, Twitter- och Intragramsidor samt den egna tid-
ningen Omslaget.  Samkommunens tidning Omslaget 
utkom med 4 nummer under året 2019. All personal fick 
tidningen gratis.

Samkommunens Infoblad publicerades på intranätet 
varannan vecka. Infobladet är samkommunens interna 
informationskanal där aktuella fortbildningar, perso-
nalärenden och övrig aktuell information publiceras.

På samkommunens intranät (Office 365) hade perso-
nalen tillgång till aktuell information, blanketter, hand-
böcker, direktiv och anvisningar. Ledningsgruppens, 
samarbetskommitténs och samarbetsorganet för sub-
stans- och kvalitetsfrågors PM samt ledningens cirkulär 
finns tillgängliga för personalen på intranätet.

Representanter för arbetsgivaren och huvudförtroendemännen för JHL, Tehy och Akava har under året 
hållit regelbundna huvudförtroendemannamöten.

INFORMATIONEN  
TILL PERSONALENArbetstagarna har representerats av:

Ordinarie: Ersättare:
Carita Lindblom Hans Henriksson
Fanni Sundell Solveig Wilén
Mona Eriksson Marjo Lepistö-Grönroos
Petra Kock-Hautamäki Tiia-Maria Honkonen
Heidi Ehrnström Disa Malmberg
Mikaela Othman Mia Karlsson-Sabie 

Arbetarskyddsfullmäktigen har varit: 
Susanna Agge, Åboland  I vice, Disa Malmberg
 II vice, Anne Järvinen

Anna-Lena Aspegren-Törnroos,  I vice Lars Nybohm, 
mellersta och södra Österbotten II vice Nina Ekblad

Hans Rosenberg, mellersta Nyland I vice Michaela Kokkola
 II vice Richard Martin

Arbetsgivarens representanter har varit: 
Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör  Martin Nordman, ekonomidirektör
Ann-Catrine Vuolle, regionchef, Norra ÖB  Susanne Karlsson, chef för EUC
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef  Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Jeanette Gripenberg, personalchef   Pernilla Backlund, personalsekreterare
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Kårkulla har  
en välmående  

och välmotiverad  
personal
•  Arbetshälsa

•  Ledarskap och medarbetarskap
•  Kommunikation och  

samarbete

Som grund för Kårkulla samkommuns personalförvaltning ligger personalstrategin och hand-
lingsprogrammet. Flera av de målsättningar som handlingsprogrammet satt upp har uppfyllts.   
Utöver de resultat som framgår av andra delar av detta bokslut har följande verksamhetsmål 
för handlingsprogrammet uppnåtts under 2019:

• Uppdaterade uppgiftsbeskrivningar

• Uppdaterade behörighetskrav

• Personalstrategi 2018-2020

• Lönestrategi och belöningsprinciper

• Personal- och fortbildningsplan 2020

• Handlingsplan för aktivt stöd av arbetsförmågan – modell för tidigt stöd

• Riskbedömning i WPro

• Kemikaliesäkerhetsanvisningar

• Val av arbetarskyddspersonal 2018-2021

Ett stort personalstrategiskt besluts togs under året 2018 då Kårkulla samkommun beslöt att 
samkommunalt ta i bruk arbetstidsplaneringssystemet Numeron. Resursplanerarna har redan 
under 2018 skrivit arbetstidsplaneringen för Åboland och EUC, men resten av samkommu-
nen har börjat använda Numeron under år 2019. Enheter har tagits med i systemet gradvis så 
att hela Nyland implementerades under våren 2019 och Österbotten under hösten 2019. Vid 
slutet av år 2019 var hela samkommunen med och samtliga enheternas arbetslistor planeras 
centralt av 4 resursplanerare som samarbetar med enhetschefer, ställföreträdare, lönekontoret 
och övrig personal. Centralförvaltningen har under det gångna året informerat och fortbildat 
regioner i hur det nya systemet används i praktiken samt hur resursplanering kommer att änd-
ra resurstänkandet.

PERSONALSTRATEGI OCH  
HANDLINGSPROGRAMKårkulla är  

en god arbetsgivare
•  Organisationskulturen

•  Anställningsförhållandet
•  Lön- och belöningspolitik

Kårkulla har  
en yrkeskunnig  

och brukarriktad  
personal
•  Rekrytering
•  Introduktion

•  Kompetensutveckling
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Skala 1 2 3 4 5

Hur trevligt har det varit att komma 
på jobb under de senaste veckorna?

4 13 28 41 14

Hur meningsfullt uppfattar du ditt arbete? 1 5 15 44 35

Jag har klart för mig vilken min huvuduppgift är? 1 2 7 29 61

Jag anser att jag får ta lagom stort ansvar? 2 6 16 36 40

Jag blir professionellt bemött av min chef 3 6 11 30 50

Jag blir professionellt bemött av mina medarbetare 1 3 16 40 40

Min närmaste chef ger mig stöd vid behov 5 7 15 30 43

Jag upplever att jag får tillräcklig fortbildning 4 11 28 35 22

Jag känner mig trygg i arbetet 4 7 15 39 35

Jag kan öppet diskutera olika utmaningar i arbetet 2 9 16 38 35

Jag anser att jag hittar information som jag behöver 3 10 27 43 17

Det finns ett samband mellan arbetslivskvalitet och re-
sultat. Arbetslivskvaliteten är arbetstagarnas upplevda 
flerdimensionella förhållande till det egna arbetet och 
arbetsplatsen. Det talas om en fysisk, psykisk, social och 
ekonomisk relation till arbetsorganisationen. För att få 
reda på hur arbetslivskvalitet upplevs på Kårkulla sam-
kommun utför vi kvalitetsmätning ur personalperspektiv.

Kvalitetsmätningen för år 2019 bestod av 15 frågor som 
var relevanta ur personalens perspektiv samt av två bak-
grundsuppgifter. Frågorna utgör ett mått (kvalitetskri-
terium) på om kvalitetsmålen nåtts eller inte. Kvalitets-
mätning görs anonymt en gång per år, senast 31 januari 
för föregående år. Resultaten beaktas i enhetens verk-
samhetsberättelse och ekonomiplanering. Nytt för 2019 
års kvalitetsmätning var att frågorna har omarbetats en 
aning för att bättre fånga upp personalens åsikter och 
en del tillades där personalen fick svara på en öppen frå-
ga; Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete på Kårkulla? 
Överlägset flesta av svaren berörde brukarnas välbefin-
nande. Det var tydligt att personalen i stort arbetar på 
Kårkulla för att ge bästa möjliga omsorg till våra brukare 
och deras anhöriga enligt svaren som inlämnades.

KVALITETSMÄTNING UR 
PERSONALPERSPEKTIV

Mätningen för 2019 fick 654 svar, vilket är exakt samma 
antal som året innan. Medianvärdet på hur trevligt det 
har varit att komma på arbete under de senaste veckor-
na var 4 på en skala 1-5.

Hur personalen har svarat på en del av frågorna kan ses i 
diagrammet nedan. Svaren i figur 1 kan ses i % och figur 
2 och 3 ger en mera överskådlig överblick över resultatet. 

Figur 1.
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Vi jobbar på Kårkulla

Av figur 4 framgår fördelningen av 
Kårkulla samkommuns personal per 
31.12.2019. I respektive region ingår 
även tillsvidareanställda, visstidsanställ-
da och anställda med läroavtal. Vikarier 
och kortvariga arbetsförhållanden på 
upp till 12 dagar ingår inte. Som figu-
ren visar har Kårkulla samkommun flest 
anställda i Österbotten och Nyland.

Per 31.12.2019 hade Kårkulla samkommun 993 (920 år 
2018) personer anställda, se figur 4. I antalet ingår inte 
vikarier eller anställda i kortvariga anställningsförhål-
landen. Det betyder att antalet anställda ökade med 73 
personer jämfört med 2018. En befattning eller tjänst 
kan vara delad på flera personer på grund av deltidsan-
ställningar.

Uträknat i årsverken utgör arbetsinsatsen 2019 på Kår-
kulla samkommun 994,23 fördelat på 2089 personer 
med beaktande av oavlönad frånvaro under år 2019. 
Siffran innefattar tillsvidare anställda, inhoppare och an-
ställda på visstid samt anställda med läroavtal och med 
lönesubvention, dvs allt som arbetats inom Kårkulla 
samkommun kan ses i figur 5.

SÅ HÄR MÅNGA ÄR VI
VI ÄR 993 STYCKEN

Totalt  
2019

993

Figur 4.

Antalet anställda  
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Av samkommunens 993 anställda arbetar 647 i 100 % an-
ställningsförhållande. Den näst största gruppen av anställ-
ningsprocent i deltidsarbetstid är 70-79% av heltid. Hur de 
andra deltidsanställningarna fördelar sig kan ses i figur 8.

Sett ur regionperspektiv finns det skillnader i antalet hel-
tids- och deltidsanställd personal i regionerna. I Nyland 
arbetar ca 74 % heltid och 26 % deltid, i Åboland ca 79 % 
heltid och 21 % deltid samt i Österbotten ca 46 % heltid och 
54 % deltid. I Nyland och i Åboland samt på EUC och för-
valtning har Kårkulla samkommun mest heltidsarbetande 
personal. Däremot utmärker sig Österbotten genom att ha 
mera deltidsarbetande personal jämfört med heltidsarbe-
tande. Detta kan tydligt ses i figur 9.

65 PROCENT JOBBAR HELTID

Figur 8. Figur 9.
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Vid utgången av 2019 var antalet tillsvidareanställda 784 
personer (778 år 2018). De tidsbundet anställda hade 
2019 minskat med 7 personer till 100 (107), medan de 
som var anställda på läroavtal utgjorde 35 (43) personer, 
vilket också kan ses i figur 10.

784 PERSONER HAR  
TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Figur 10.

Anslällningsform i antal 
31.12.2019

Antalet  
läroavtal har stigit  

från 29 (2017)  

till 35 (2019)
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Antalet vikarier med en anställning på över 12 kalender-
dagar uppgick 31.12.2019 till 127 personer (183 år 2018), 
vilket var en minskning med 56 vikarier. En del av vikarie-
minskning kan förklaras med längre anställningsförfaran-
den och en del med minskade frånvaron under år 2019. 
Vikariaten beror på sjuk-, moderskaps-, tjänst-, arbets-, 
alternerings- och studieledigheter. För ett vikariat på över 
12 kalenderdagar utbetalas lön utgående från månadslön, 
medan kortare vikariat ersätts i form av timlön. Hur vika-
rierna fördelades samkommunalt presenteras i figur 11.

Antalet vikarier över
12 kalenderdagar den 31.12.2019

Figur 11.
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Vi jobbar på Kårkulla

Könsfördelningen bland personalen inom samkommunen är liksom social- och hälsovårdssek-
torn i övrigt väldigt skev med en andel kvinnor på nästan 84 %. Fördelningen mellan kvinnor 
och män har dock hållit sig så gott som oförändrad de senaste åren. Könsfördelningen inom 
olika regioner, verksamhetsområden är illustrerad i figur 12.

PERSONALSTRUKTUREN 2019
KÖNSFÖRDELNINGEN

Figur 12.

Könsfördelning 31.12.2019
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Vi jobbar på Kårkulla

Kårkulla samkommuns ålderstruktur är relativt jämnt fördelat i ålderskategorierna mellan 25-59  
år. Bland 20-åringar hade Kårkulla endast 4 personer anställda och bland över 65 åringar 2 
stycken vilket kan konstateras från figur 13.

ÅLDERSTRUKTUREN

Åldersfördelningen bland de anställda 31.12.2019

Medelåldern bland personalen som var anställda 31.12.2019 vid Kårkulla samkommun var 44 
år.  Medelåldern har alltså hållits stabil sedan 2018 vilket kan konstateras från figur 14.

Personalens medelålder regionvis 2019

 Män Kvinnor Totalt
EUC 33 42 37,5
Fastighetsservice 42 - 42
Förvaltning 47 43 45
Nyland 46 42 44
Åboland 38 44 41,5
Österbotten 42 46 44
Totalt 2018 41 43 42
Totalt 2018 42 44 43

Figur 13.

Figur 14.

Region <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 Totalt
EUC 3 1 14 18 13 14 9 15 12 10 0 109

Fastighet 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6

Förvaltning 0 0 5 2 6 6 4 2 4 2 0 31

Nyland 2 21 38 47 45 45 51 42 22 12 1 341

Åboland 0 7 12 13 17 14 8 15 17 7 0 112

Österbotten 3 22 41 47 62 52 54 44 38 21 0 394

Totalt 8 51 110 128 144 132 128 120 93 49 1 993
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Vi jobbar på Kårkulla
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Personalomsättningen har ökat något jämfört med tidigare år vilket kan ses i figur 15. Eftersom 
Kårkulla samkommun under år 2019 haft fler rekryteringar än avgångar kan vi konstatera att 
en viss expansion i personalstyrkan har skett.

Under året 2019 har 12 personer gått i pension. Hur dessa pensioneringar har fördelats i sam-
kommunen kan ses i figur 16. Antalet pensioneringar har minskat med 10 personer jämfört 
med år 2018 (22 pensioneringar).

PERSONALOMSÄTTNINGEN INOM 
SAMKOMMUNEN

Antalet pensioneringar
regionsvis 2019

Personalomsättningen bland  
de tillsvidare anställda 2017–2019

1
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EUC Åboland Nyland Österbotten
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Figur 15. Figur 16.
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Vi jobbar på Kårkulla

EUC Fastighets- 
service

Förvaltning Nyland Åboland Österbotten

25

20

15

10

5

0

2018 2019

Antalet frånvarodagar per anställd på grund av egen sjukdom, arbetsolycksfall, olycksfall  
under arbetsresa och yrkessjukdom har avstannat under de senaste åren. I medeltal var alla 
anställda 2019 frånvarande på grund av sjukdom eller arbetsolycksfall 19,05 kalenderdagar.

Enligt Kommunarbetsgivarnas rekommendation kan sjukfrånvarodagarna räknas, förutom i 
antalet anställda per 31 december, också i antalet årsverken under kalenderåret. Ett årsverke 
beskriver personalstyrkan under året bättre än antalet anställda per 31 december. Detta ef-
tersom ett årsverke beaktar variationer i antalet anställda under året samt arbetsförhållanden 
som bara varat en del av året eller varit i form av deltid.

DEN NEDSATTA SJUKFRÅNVARON HAR  
SJUNKIT MED 2204 DAGAR UNDER ÅR 2019

Antal sjukfrånvarodagar per anställd

Totalt  
2018

21,45
dagar

Totalt  
2019

19,05
dagar

Då siffrorna jämförs med andra organisationers gäller 
det att minnas att social- och hälsovårdssektorn oftast 
har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet inom den 
kommunala sektorn. Likaså drabbas specialomsorgen i 
regel av högre sjukfrånvaro än medeltalet för social- och 
hälsovården som helhet. 

En anställd inom Kårkulla samkommun får vara frånva-
rande p.g.a. sjukdom tre kalenderdagar utan läkar-/häl-
sovårdarintyg. För sjukfrånvaro på 4-5 dagar godkänns 
intyg utskrivet av hälsovårdare, medan det för längre 
sjukfrånvaro än fem kalenderdagar krävs läkarintyg.

SPECIALOMSORGEN  
HAR OFTA HÖGRE  
SJUKFRÅNVARO
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ORSAKERNA TILL LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING ÄR OFTA 
MENTAL OHÄLSA OCH PROBLEM I STÖD- OCH RÖRELSE-
ORGANEN

Figur 20.

Ålder <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63 >64 Totalt

EUC 12 83 406 391 183 216 102 239 177 107  0 1916

Fastigh  0  0 0 2  5  0 0  0  0 0  0 7

Förvaltning 5 5 19 34 14 21 39 3 14  18  2 174

Nyland 45 374 826 645 743 1061 684 993 438 627 177 6613

Åboland 0 103 178 266 410 267 135 273 146 61 0 1839

Österbotten 52 481 578 1074 1348 698 690 673 852 449 103 6998

Totalt 114 1046 2007 2412 2703 2263 1650 2181 1627 1262 282 17547

Den största gruppen mätt i frånvarodagar finns i kate-
gorierna 4 - 60 dagar. De främsta orsakerna till långtids-
sjukskrivning är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
och mental ohälsa. Dessa tidigare nämnda kategorier 
utgör tillsammans ca 64 % av den totala sjukfrånvaron.

Av totalt 17547 frånvarodagar (19751 år 2018) är det 
personalen i åldersgruppen 30-39 åringar som har den 
högsta sjukfrånvarostatistiken år 2019 jämfört med i fjol 
då 50-59 åringar hade högsta frånvaron i antal dagar. Ål-
dersgruppen 30-39 åringars sjukfrånvaro har stigit med 
115 dagar under år 2019 jämfört med året innan. Vidare 
kan konstateras att arbetstagare i ålder 24 år och yngre 

har också en ökad sjukfrånvaro med 121 dagar under år 
2019 jämfört med 2018 (1039 frånvarodagar), alltså en 
ökning med 10,4 %. Däremot har sjukfrånvaron för 50-
59 åringar sjunkit med 1382 dagar under år 2019 vilket 
betyder att deras sjukfrånvaro har sjunkit med 26,6%. 
Totalt har sjukfrånvaron sjunkit på Kårkulla samkom-
mun med 2204 dagar vilket betyder att sjukfrånvaron 
sjunkit i genomsnitt med 2,2 dagar per anställd. Detta 
betyder att Kårkulla samkommunens sjukfrånvaro har 
sjunkit med hela 11 %, se figur 20.

I figur 21 framkommer längden på sjukfrånvaron. I fjol 
kunde det konstateras att där vi kan se att antalet sjuk-
dagar i gruppen 30-60 dagar hade ökat med ca 28 %. Nu 
kan vi däremot se att antalet sjukdagar i samma grupp 
har minskat med ca 14 %. Absolut största ändringen i 
sjukfrånvaron ser vi i gruppen över 180 dagar, där sjuk-
frånvaron har sjunkit med ca 35 %. Vidare kan vi se att 
också sjukfrånvaro i gruppen 91-180 dagar har sjunkit 
med ca 11 %. Att de långa sjukskrivningarna har sjun-
kit kan förklaras med att samkommunen försöker i mån 
av möjlighet omplacera personal i andra arbetsuppgif-
ter vid vissa sjukfrånvaron och trepartsamtal hålls med 
företagshälsovården med givna direktiv. Antal korta 
sjukfrånvaron har inte alls ändrat, och de beror ofta på 
förkylningar.

DE LÅNGA  
SJUK SKRIVNING ARNA 
HAR SJUNKIT I ANTAL
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Vi jobbar på Kårkulla

För att i ett tidigare skede stöda anställda med högt 
antal sjukfrånvarogånger har samkommunen beslutat 
att anställda, som under ett kalenderår har ett frånva-
roantal på minst fem gånger eller 30 dagar ska kallas 
till konsultation av företagshälsovården. Avsikten är att 
kunna hjälpa den anställda i god tid. Enhetscheferna 
uppmanas att noggrannare följa med sjukfrånvaron och 
vara aktivare i kontakt med företagshälsovården. För att 
stöda chefernas arbete har år 2017 utarbetats närmare 

KÅRKULLAS ANSTÄLLDA 
FÅR HJÄLP I GOD TID

Personalens sjukfrånvarodagar under kalenderåret
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anvisningar Handlingsplan för aktivt stöd av arbetsförmå-
gan, som också under året 2019 har använts som stöd i 
trepartssamtalen mellan arbetstagaren och arbetsgiva-
ren. Utöver detta har företagshälsovårdaren föreläst om 
hur väsentligt det är med tidigt stöd för att förebygga 
arbetsoförmåga. Denna satsning kan bland annat ha på-
verka samkommunens fina resultat med nedsatta sjuk-
frånvaron som sjunkit med 2204 dagar under år 2019.
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Vi jobbar på Kårkulla
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Fastighets- 
service

Förvaltning Nyland Åboland Österbotten

Antalet frånvarodagar pga eget barns sjukdom 2019

2018 2019

Antalet frånvarodagar på grund av vård av sjukt 
barn under 12 år ökade med 30 dagar från året 
innan, vilket kan ses i figur 24. En tjänsteinneha-
vare/arbetstagare har rätt till tillfällig vårdledig-
het med lön för tre kalenderdagar för att ordna 
vården för eller sköta ett barn, som inte fyllt 12 
år och som plötsligt insjuknar och som varak-
tigt bor i den anställdas hushåll. En fjärde ledig 

dag utan lön beviljas vid behov. Samma rätt har 
även en förälder som inte bor i samma hushåll 
som barnet. Målsättningen är också att denna 
tillfälliga vårdledighet ska fördelas jämt mellan 
föräldrarna. Eftersom Kårkulla samkommun har 
kvinnodominerad personal finns det en stor risk 
för att Kårkulla står för en oproportionerligt stor 
del av denna frånvaro.

FRÅNVARODAGAR PÅ  
GRUND AV SJUKT BARN

Totalt  
2018

902
dagar

Totalt  
2010

1000
dagar
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Vi jobbar på Kårkulla

De flesta av de anställda inom Kårkulla samkommun 
har en lön som baserar sig på det allmänna kommunala 
tjänste- och arbetskollektivavtalet. Övriga kollektivavtal 
som styr samkommunens löner är Läkta, Tim-Aka och TS.

Uppföljning av löneutgifterna sker månadsvis för att 
hålla koll på utgiftsutvecklingen. Den utbetalda beskatt-
ningsbara summan löner och arvoden 2019 var 36 839 
000 €. Totalt utbetalades 27 832 löner under 2019, vilket 
i medeltal betyder ca 2 319 st per månad.

NÄSTAN 37  
MILJONER I LÖN

Totalt  
2019

36 839 000
euro

Totalt  
2018

34 696 470
euro
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Personalchefen är ansvarig för personalens fö-
retagshälsovård. Samkommunen har en egen 
företagshälsovårdare som till 75 % varit alloke-
rad till företagshälsovården och 25 % till EUC. 
Företagshälsovårdaren har också fortbildat per-
sonal inom ramen för den interna utbildningen. 
Kårkulla samkommun upprätthöll under år 2019 
såsom tidigare vid Kårkulla i Pargas en enhet 
för företagshälsovård. Den betjänade Kårkulla 
vårdhem, Centralförvaltningen, omsorgsbyrån i 
Pargas, Pargas arbetscenter, Pargas boendeen-
heter. För personalen vid öppenvårdsenheterna 
på andra håll än i Pargas köptes lagstadgad fö-
retagshälsovård samt sjukvård på allmänläkar-
nivå av den lokala hälsovårdscentralen eller av 
privata aktörer, beroende på vilken aktör som 
har kunnat erbjuda servicen. Avtal gällande fö-
retagshälsovården har ingåtts med Suomen Ter-
veystalo, Pihlajalinna, Aino työterveys, Työplus, 
Kungsvägens arbetshälsa, Folkhälsan Syd ab, 
Kristina Medi, Mehiläinen samt Dalmed från och 
med 1.3, 2019 Pihlajalinna, Malax-Korsnäs, Kors-
holm, Hangö och Vasa. Avtalen är likartade inom 
alla verksamhetsenheter oberoende av om pro-
ducenten är en hälsovårdscentral eller en privat 
producent. Avtalen är i kraft tillsvidare. Personal 
i datorarbete (VnP 1405/1993) bereddes möjlig-

het att anskaffa glasögon avsedda för datorarbe-
te. Lagstadgade hälsogranskningar och frivilliga 
åldersrelaterade hälsogranskningar samt arbets-
platsbesök har gjorts enligt verksamhetsplanen 
för företagshälsovård. Personalen har med före-
tagshälsovårdens remiss kunnat besöka arbets-
fysioterapeut och arbetspsykolog för rådgivning 
och handledning. Personalens arbete och ar-
betsförmåga samt välbefinnande i arbetet har 
varit i fokus. Personalen inom samkommunen 
hade enligt verksamhetsställe möjlighet att (se 
Kårkulla Samkommuns verksamhetsplan för fö-
retagshälsovård) få vaccin mot Hepatit A och B 
samt säsongsinfluensavaccin samt enligt lagen 
om smittsamma sjukdomar 1227/2016 § 48 även 
mot mässling och vattkoppor.

Beslut om ”Rökfri arbetstid” har tagits i sam-
kommunen. För att stöda dem som velat sluta 
röka har personalen kunnat få nikotinpreparat 
eller receptbelagda läkemedel för ändamålet 
värda ca 100 €. Enligt bokslutet för år 2019 var 
de totala kostnaderna för företagshälsovården 
378  274, 63 €. Utvecklingen under de senaste 
åren framgår av tabellen nedan. Arbetsgivaren 
får ersättning av FPA för nödvändiga och skäliga 
kostnader för företagshälsovården. Ersättningen 

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
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indelas i ersättningsklass I, som innefattar kostnader för den preventiva 
företagshälsovården och ersättningsklass II, som innefattar kostnader för 
sjukvård på allmänläkarnivå. Ersättningen för klass I är 60 % och för klass 
II 50 %.

Som det kan ses i figur 26 har totala kostnader för företagshälsovården 
ökat med 24  768,60€ under år 2019. Detta beror på att de kommunala 
vårdcentralerna sagt upp sina företagshälsovårds kontrakt med Kårkul-
la samkommun och vi varit tvungna att köpa motsvarande service från 
privata aktörer mot större kostnader. Också antalet personal har ökat på 
samkommunen. Kostnaden per anställd har däremot sjunkit lite, vilket är 
en följd av att Kårkulla samkommun har fått betydligt lägre sjukfrånvaro 
under år 2019 vilket presenterades i tidigare kapitel.
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UTVECKLANDE OCH UPPRÄTTHÅLLANDE AV ARBETSFÖRMÅGAN
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UUA-VERKSAMHETENS ÅRSKLOCKA 2019
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 • MOTIONS KAMPANJ
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 • SAMMANSTÄLLNING 
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 • ARBETSGLÄDJE  
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UUA står för Utvecklande och Upprätthållande av Arbets-
förmågan. Kårkulla samkommun har en grupp beståen-
de av personalchefen, företagshälsovårdaren, arbetar-
skyddschefen och personalsekreteraren som ansvarar för 
programmet för UUA-verksamheten. 

För UUA-verksamheten fanns 2019 anslaget 60 000 euro. 
Anslagen användes till största delen för ePassiförmån till 
personalen, en subvention för både kulturella och fysis-
ka aktiviteter på fritiden. 

Inom ramen för UUA-verksamheten ordnades under år 
2019 två motionskampanjer. En under våren, 100 dagar 
motion under tiden 1.2.19–11.5.2019 och en under vin-
ter från november till januari 2020. Dessa motionskam-
panjer är mycket populära och som nytt i år har också 
arbetsgruppen med flest deltagare premierats. Utöver 
detta har en arbetsglädje kampanj förts under hösten 
med tema Kårkulla 60 år där också många fina bidrag 
kom in. I denna kampanj kunde också brukarna bidra 
tillsammans med personalen. För att få de anställda att 
må bättre på arbetet är det viktigt att fokusera och lyf-
ta fram arbetsglädje – det gör både att de anställda mår 
och presterar bättre.  

Nytt för år 2019 var att det satsades på en fortbildning 
om arbetsvälbefinnande till våra enhetschefer och regi-
onchefer då gruppen ansåg att denna personalgrupp är 
nyckelpersoner för att upprätthålla och sprida arbetsväl-
befinnande på sina enheter. Dosent Marja-Liisa Manka 

föreläste en eftermiddag om hur man bygger upp en 
bra arbetsgemenskap och leder den. På förmiddagen 
föreläste företagshälsovårdaren om betydelsen av tidigt 

stöd vid sjukskrivningar och arbetarskyddchefen hur 
man kan svänga riskerna i arbetet till möjligheter.
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Hälsa, säkerhet och välbefinnande ska förverkligas på 
varje arbetsplats och på alla nivåer i organisationen. Ar-
betarskyddet strävar efter att förbättra hälsoförhållande-
na på arbetsplatsen och även öka de anställdas trivsel i 
arbetet. Ett gott arbetarskydd främjar arbetstagarnas fy-
siska och psykiska hälsa, rättvisa och ökar trivseln, sam-
arbetet och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Målsättningen för Kårkulla samkommun är att vara en 
attraktiv och modern arbetsplats. Personalstrategins 
2018-2020 tyngdpunktsområden är;

Begriplighet: kommunikation, gott bemötande och 
trygghet,

Hanterbarhet: ledarskap och kompetensutveckling och
  
Meningsfullhet: trivsel, stöd och respekt.

Målsättningarna och värdegrunden har styrt även arbetar-
skyddssveksamheten. 

ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN OCH  
ARBETARSKYDDSSAMARBETE
Mandatperioden för arbetarskyddsorganisationen är 
fyra år (2018-2021). I varje region (Åboland, Nyland och 
Österbotten) finns arbetarskyddfullmäktige som valts 
av personalen. Tidsanvändningen för arbetarskydds-
fullmäktiges uppgifter per region är 10 h/vecka. Grund-
principen är den att arbetarskyddsfullmäktige i en re-
gion använder en arbetstid om 6 h/vecka, medan två 
vice arbetarskyddsfullmäktige per region har 2 h/vecka 
var för att sköta arbetarskyddsuppgifter. Inom Kårkulla 
samkommun har man valt att ge arbetstid även till vice 
arbetarskyddsfullmäktige för att kunna få in ett bredare 
kunnande i arbetarskyddet. Arbetarskyddsfullmäktige 
och arbetarskyddschefen har mötts regelbundet under 
året för att diskutera aktuella frågor. Arbetarskyddsper-
sonalen besökte olika enheter inom samkommunen. 
Besöken på enheterna gjordes både på initiativ av arbe-
tarskyddspersonalen och av enheterna själva. Konsulta-
tion gavs angående olika byggnadsprojekt inom sam-
kommunen. Personerna i arbetarskyddsorganisationen 
deltog i och utförde utredningar kring anmälningar av 
osakligt bemötande och mobbning på arbetsplatsen.

Arbetarskyddschefen fungerade som föreläsare enligt 
fortbildningspaketen i Kårkulla fortbildar 2019 och är 
även medlem i certifieringsgruppen och fungerar som 
intern auditerare.

ARBETARSKYDDET
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Totalt rapporterades 24 arbetsolyckor till försäkringsbola-
get vilka ledde till sjukfrånvaro under 2019. Dessa arbets-
olycksfall har ersatts med 220 sjukfrånvarodagar. Arbets-
olycksfall har stigit med 6 fall vilket kan ses i figur 29.  

Via HaiPro rapporterades 1463 arbetsolycksfall och 331 
nära-på-situationer och av dessa är 88,06% förknippade 
med våld eller hot om våld i arbete.

SAMMANLAGT 24  
ARBETSOLYCKOR ANMÄLDA  
TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Arbetsolycksfal 2013–2019 anmälda till försäkringsbolaget
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I GENOMSNITT 2,55 FORTBILDNINGSDAGAR PER 
ANSTÄLLD

Det övergripande ansvaret för samordning av perso-
nalfortbildning handhades av personalchefen och det 
regionala fortbildningsansvaret av regionchefen tillsam-
mans med enhetscheferna. Fortbildningsprogrammet 
2019 planerades så att åsikter inhämtades bland annat 
från samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor, 
personalen via enhetscheferna och regionchefen samt 
samarbetskommittén.

I den årliga kvalitetsmätningen ur personalperspektiv 
ansåg 15,5% av de som svarat att de inte fått tillräckligt 
med fortbildning. Totalt har personalen gått på 2537 
fortbildningsdagar, vilket ger ett genomsnitt på 2,55 
fortbildningsdagar per person. Under år 2019 har man 
satsat på fortbildning i syfte att höja personalens läke-
medelskunnande, samt administrativa fortbildningar i 
Numeron arbetstidsplaneringen. Utmaningarna i att ar-
rangera flera fortbildningar är svårigheten att få tag på 
vikarier när ordinarie personal planeras att delta i kom-
petenshöjande fortbildningar.

PERSONALFORTBILDNING
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REKRYTERING INOM SAMKOMMUNEN

UNDER ÅRET PUBLICERADES TOTALT 317 ARBETS-
PLATSANNONSER

Totalt har 317 arbetsplatsannonser publicerats och 1119 
ansökningar inkommit i LAURA år 2019. Arbetsplatsan-
nonserna har i medeltal fått in 3,5 ansökningar per an-
nons. Öppna ansökningarnas antal år 2019 var 206 st.

Kårkulla samkommun har rekryterat mest vårdare (197 
st.), handledare (31 st.) och sjukskötare (22 st.). De sökan-
de har varit mest aktiva i januari (254 ansökningar) och 
minst aktiva i juni (44 ansökningar).

Norra 
Öbotten

Mellersta 
Öbotten

Södra 
Öbotten

Åboland 
& EUC

Västra 
Nyland

Mellersta 
Nyland

Östra 
Nyland

Publicerade annonser 36 47 19 79 47 60 25

Antal ansökningar 239 227 45 240 169 124 68

Ansök per annons 6,6 4,8 2,4 3,0 3,6 2,1 2,7

Annonser utan ansökningar 4 8 6 18 8 11 4

% andelen av totala  
mängden annonser 11 % 17 % 32 % 23 % 17 % 18 % 16 %

Enligt statistik från rekryteringssystemet Laura har hög-
sta ansökningsmängden varit i norra Österbotten. Re-
kordmängden ansökningar för en annons är 21 stycken. 
Detta rekord gav två vårdarbefattningar vid Intek servi-
ceenhet. Flest inkomna öppna ansökningar har det däre-
mot lämnats in i mellersta Österbotten.

Procentuellt flest arbetsannonser som inte fått en enda 
ansökan har det varit i södra Österbotten. 25 % av 
samkommunens alla annonser har däremot funnits i 
Åboland. Stor skillnad på mängden av ansökningar en-
heterna emellan i Västra Nyland ses också i statistiken. 

Minsta medeltalet ansökningar per annons har det varit 
i mellersta Nyland. Detta har inte varit överraskande ef-
tersom vi har hård konkurrans över behörig, kompetent 
personal i Helsingforsregionen. Anmärkningsvärt är 
också hur svårt det har varit att rekrytera en sjukskötare 
till Sibbo där annonsen varit publicerad totalt 108 dagar 
i östra Nyland innan rekryteringen lyckades.
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