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Personalbokslutet redogör för Kårkulla samkom-
muns personal, personalmängd, sammansättning, 
omsättning och frånvaro under år 2020. Eftersom 
det gångna året har varit ett exceptionellt år när det 
kommer till covid-19 och dess påverkan på samkom-
munens personal, kommer även detta att beskrivas 
kort i bokslutet. Förtroendekrisen inom Kårkulla 
samkommun som fick mycket uppmärksamhet i 
media har påverkat samkommunens personal på 
olika sätt och gett kringeffekter.  I personalbokslutet 
ingår också uppgifter om företagshälsovården, ar-
betarskyddet, UUA-verksamheten och personalfort-
bildningen. Den statistik personalbokslutet bygger 
på utgår i från statistiken uttagen den 31.12.2020.

Personalbokslutet ger information som stöder per-
sonalutvecklingen och beslutsfattandet. Personal-
bokslutet kan också fungera som ett underlag för 
diskussioner mellan förtroendevalda, tjänsteman-
naledning, chefer och personal. 

Ett av personalstrategins mål är en yrkeskunnig 
personal, vilken är en viktig grundsten i samkom-
munens verksamhet och i den dagliga kontakten 
med våra brukare och deras anhöriga samt Kårkul-
las ägarkommuner. Personalförvaltningens roll och 
uppgift är att producera bra och kvalitativa stöd-
tjänster i organisationen.

Pargas, mars 2021
JEANETTE GRIPENBERG
Personalchef 

Ett exceptionellt år som präglats  
av covid-19 och förtroendekris  
inom samkommunen
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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 2020 och behandlade totalt 30 paragrafären-
den. Ärendena gällde främst utlåtanden till och 
synpunkter på frågor vilka berörde personalen.  

Bl.a. behandlades budgeten och ekonomipla-
nen, verksamhetsplanen för arbetarskyddet och 
företagshälsovården, personal- och fortbild-
ningsplanen inför år 2021, 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 2020 letts 
av ordförande Jeanette Gripenberg.

SAMARBETET MELLAN ARBETSGIVAREN 
OCH PERSONALEN

Arbetstagarna 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 

Arbetarskyddsfullmäktige har representerats av: 
Susanna Agge, Åboland  I vice, Disa Malmberg
 II vice, Anne Järvinen

Anna-Lena Aspegren-Törnroos,  I vice, Lars Nybohm, 
Österbotten II vice, vakant

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

Arbetsgivarens representanter har varit: 
Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör  
Ann-Catrine Vuolle, regionchef, Norra ÖB
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Jeanette Gripenberg, personalchef
Minna Näsman, ekonomichef 1.5.2020
Susanne Karlsson, chef för EUC
Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare
Pernilla Backlund, personalsekreterare

Representanter för arbetsgivaren och huvudförtroendemännen för JHL, Tehy 
och Akava har under året hållit regelbundna huvudförtroendemannamöten.
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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 2020. 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.

I personalenkäten 2020 frågades personalen vilka in-
formationskanaler som var viktiga för den, utifrån nio 
olika svarsalternativ. Vidare hade de haft möjlighet att 
specificera vilken är den viktigaste och minst viktiga in-
formationskanalen. Av de som svarat på personalenkä-
ten anser 66% att de har den informationen de behöver 
i sitt arbete medan 34% av svarande ansåg att de inte 
har det. 

Informationen till personalen

nedan är det illustrerat hur många % av personalen som 
ansåg att en enskild informationskanal är viktig.

Som grund för Kårkulla samkommuns personalförvalt-
ning ligger personalstrategin och handlingsprogram-
met. Flera av de målsättningar som handlingsprogram-
met satt upp har uppfyllts.

De viktigaste informationskanalerna är personalmö-
ten och information per e-post. Information från den 
närmsta förmannen (EC= enhetschefen, CF=centralför-
valtning) är en väldigt viktig kanal samt information som 
hittas på intranätet. De minst viktiga informationskana-
lerna för personalen är sociala medier, integrated mana-
gement system (IMS) och tidningen Omslaget. I bilden 

Personalmöten

Information via e-post från EC

Information via e-post från CF

Sociala medier

IMS

Intranätet

Infobladet

Kårkullas egna tidning omslaget

Kårkullas webbsida

Viktiga informationskanaler

92

70

45

17

4

62

34

14

45

0 20 40 60 80 100Figur 1.
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Skala 1 2 3 4 5

Hur attraktiv är Kårkulla som arbetsgivare? 
1= oattraktivt, 5=väldigt attraktivt?

8% 25% 45% 19% 19%

Trivs du på din arbetsplats? 
1=inte alls, 5=trivs väldigt bra

2% 10% 25% 45% 18%

Blir du professionellt bemött av? 
A. Din chef 
B. Dina medarbetare 
1=av annan åsikt, 5=av samma åsikt

4% 
1%

9% 
3%

12% 
14%

35% 
46%

40% 
36%

Trivs du med dina arbetsuppgifter? 
1=trivs inte, 5=trivs väldigt bra

1% 5% 22% 48% 24%

Upplever du att du får det stöd du behöver? 
A. Av din chef 
B. Av dina medarbetare 
1=av annan åsikt, 5=av samma åsikt

5% 
1%

13% 
4%

19% 
19%

30% 
39%

33% 
37%

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 utförs det årligen en kvalitetsmätning ur per-
sonalperspektiv.

Kvalitetsmätningen för år 2020 bestod av 16 frågor som 
var relevanta ur personalens perspektiv samt två bak-
grundsuppgifter. Frågorna utgör ett mått (kvalitetskrite-
rium) på om kvalitetsmålen nåtts eller inte. Kvalitetsmät-
ningen görs anonymt en gång per år, senast 31 januari 
för föregående år. Resultaten beaktas i enhetens verk-
samhetsberättelse och ekonomiplanering. Nytt för kva-
litetsmätning år 2020 var att frågorna hade omarbetats 
en aning för att bättre försöka fånga upp personalens 
åsikter. I fråga nummer 4 kunde personalen i korthet 
berätta mera om sina tankar om Kårkulla som arbetsgi-
vare. Eftersom det centraliserade arbetstidsplanerings-
systemet Numeron är också samkommunalt relativt nytt 
har även frågor om detta tillagts. Under tidigare år har 
samkommunen fått svagare resultat över hur informa-
tion delges till personalen. Därför har frågorna 14–16 
handlat om vilka informationskanaler som är viktiga för 
personalen för att kunna utveckla hur informationen 

Kvalitetsmätning ur personalperspektiv

delges via de kanalerna som personalen använder och 
uppskattar.      

Mätningen för 2020 fick 565 svar, vilket var 89 färre svar 
jämfört med år 2019. Personalen gav ett medianvärde 
på 3 till frågan hur attraktiv Kårkulla var som arbetsgivare 
år 2020 på en skala 1–5. Den pågående förtroendekrisen 
inom samkommunen kan ha påverkat hur personalen 
uppfattar Kårkulla som attraktiv arbetsgivare. Vidare vi-

Figur 2.

sade personalenkäten att 61% av de som svarat har blivit 
erbjuden att delta i ett utvecklingssamtal under år 2020 
och 34% har inte blivit erbjuden denna möjlighet. 5% av 
de som svarat var nyanställda och hade därför inte hun-
nit delta i ett utvecklingssamtal under år 2020.

Hur personalen har svarat på en del av frågorna kan ses i 
diagrammet nedan. Svaren i figur 2 kan ses i %.
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Som det visas i figur 3 känner 94% av de som svarat på 
enkäten till sin uppgiftsbeskrivning och 95 % har inom 
arbetsteamet åtminstone delvis gått igenom pandemig-
ruppens direktiv. 

När det kommer till arbetstidsplaneringssystemet Nu-
meron som nu tagits i bruk i hela samkommunen se-
nast vintern 2019, är det tydligt att mera information 
och skolning behövs. Även tillgång till information är 
ett tema som diskuteras flitigt. Nya webbsidor tas i bruk 
2021. Det blir intressant att se om omarbetade, mera lätt 
tillgängliga och moderna webbsidor kommer att upp-
fattas som mera användarvänliga. Endast 23% av de som 

svarade använder personalportalen för att lämna in sina 
önskemål och endast 6% ser nyttan med centraliserad 
arbetstidsplanering. Se figur 4. Under år 2021 kommer 
Numeron att integreras med nya HR/löneräkningspro-
grammet Personec F. 

Resultaten från personalenkäten analyseras och används 
som underlag på enheternas planeringsdag/personal-
möte för kvalitetsförbättrande åtgärder. De sammanlag-
da kvalitetsmätningsresultaten ur personalperspektiv 
används som underlag för kvalitetsförbättring inom or-
ganisationen.

Personalens svar angående resursplanering  
i Numeron i %
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Figur 3. Figur 4.
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Vi jobbar på Kårkulla

Per 31.12.2020 hade Kårkulla samkommun 993 (993 år 
2019) personer anställda vilket är exakt samma antal 
som året innan, se figur 5. I antalet ingår inte vikarier el-
ler anställda i kortvariga anställningsförhållanden under 
12 dagar. En befattning eller tjänst kan vara delad på fle-
ra personer på grund av deltidsanställningar. Av dessa 
993 personer är 822 tillsvidare anställda vilket kan ses i 
figur 11.

Av figur 5 framgår fördelningen av Kårkulla samkom-
muns personal per 31.12.2020. I respektive region ingår 
även tillsvidareanställda, visstidsanställda och anställda 
med läroavtal. Som figuren visar har Kårkulla samkom-
mun flest anställda i Österbotten och Nyland. 

Uträknat i årsverken utgör arbetsinsatsen 2020 på Kårkul-
la samkommun 1003,23 fördelat på 2048 personer med 
beaktande av oavlönad frånvaro under år 2020. Siffran 
innefattar tillsvidare anställda, inhoppare och anställda 
på visstid samt anställda med läroavtal och med lönesub-
vention, dvs allt som arbetats inom Kårkulla samkommun 
kan ses i figur 5 och personalfördelningen områdesvis 
kan ses i % i figur 7.

Personalstyrkan regionvis Totalt  
2020

993 Totalt  
2019

993
Totalt  
2018

920

PERSONALSTYRKAN

400

300

200

100

0
EUC Fastig-

hets-
service

För-
valtning

Nyland Åboland Öster-
botten

Figur 5.

Anslällningsform i antal 31.12.2020

400

300

200

100

0

Figur 6. Figur 7.
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350,2
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Vi jobbar på Kårkulla

Av samkommunens 993 anställda arbetade 656 på hel-
tid och 337 personer på deltid. Hur det står i jämförelse 
med de föregående åren kan ses i figur 8. Detta betyder 
att ca 34 % av Kårkullas personal hade en deltidsanställ-
ning år 2020. 

Den näst största gruppen av anställningsprocent i del-
tidsarbetstid är 70–79% av heltid. Hur de andra deltids-
anställningarna fördelar sig kan ses i figur 9.

Antalet heltids- och deltidsanställda personer

Region 30-39  
%

40-49  
%

50-59  
%

60-69  
%

70-79  
%

80-89  
%

90-99  
%

100  
% Total

EUC 2 2 2 2 11 5 3 82 109

Fastighet 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Förvaltning 0 0 0 1 1 2 0 37 41

Nyland 0 7 13 2 33 8 10 256 329

Åboland 0 1 6 3 11 1 0 89 111

Österbotten 0 8 24 10 128 22 19 183 394

Totalt 2 18 45 18 184 38 32 656 993

Figur 9.
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Figur 8.

Sett ur regionperspektiv finns det skillnader i antalet hel-
tids- och deltidsanställd personal i regionerna. I Nyland 
arbetar ca 78 % heltid och 22 % deltid, i Åboland ca 80 % 
heltid och 20 % deltid samt i Österbotten ca 40 % heltid 
och 60 % deltid. Österbotten utmärker sig genom att ha 
mera deltidsarbetande personal jämfört med heltidsar-
betande. Detta kan tydligt ses i figur 10 nedan.

250

200

150

100

50

0

300

350

EUC Fastighets-
service

Förvaltning Nyland Åboland Öster-
botten

82

27

109

9 0 9

37

4

41

256

73

329

89

22

111

183

211

349

Hel- och deltidsanställda 31.12.2020

Figur 10.

Heltid Deltid Totalt



10  KÅRKULLA PERSONALBERÄTTELSE 2020

Vi jobbar på Kårkulla

800

600

400

200

0
7 23

70
141

752

Tjänste- 
inne havare

obeh.

Anställd på 
läroavtal

Tjänste- 
inne havare 

ord.

Befattnings- 
inne havare

obeh.

Befattnings- 
inne havare 

tillsv.

Personer enligt  
anställningsform

Vid utgången av 2020 var antalet tillsvidareanställda 822 
personer, vilket gör att samkommunen har 171 visstids-
anställda enligt statistiken 31.12.2020. Läroavtalsstudier 
bedrivs av 23 medarbetare och hur de övriga personerna 
är anställda kan ses i figur 12.

Figur 11.

Anslällningsform år 2020 i antal
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Vi jobbar på Kårkulla

Antalet vikarier med en anställning på över 12 kalenderda-
gar uppgick 31.12.2020 till 135 personer (127 år 2019 och 
183 år 2018), vilket var en ökning med 8 vikarier. En del av 
vikarieökningen kan förklaras med den rådande covid-19 
pandemin och i det stora antalet karantäner personalen 
satts i under året. Vikariaten beror i övrigt på sjuk-, moder-
skaps-, 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 vikarierna fördelades samkommunalt 
presenteras i figur 12.

Antalet vikarier över
12 kalenderdagar den 31.12.2020

Figur 12.
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Vi jobbar på Kårkulla

350

300

250

200

150

100

50

0
EUC Fastig-

hets-
service

För-
valtning

Nyland Åboland Öster-
botten

Könsfördelningen bland personalen inom samkommunen är liksom social- och hälsovårds-
sektorn i övrigt väldigt skev med en andel kvinnor på nästan 84,5 %. Detta innebär att antal 
anställda män har ökar med 0,8% enheter under år 2020. Fördelningen mellan kvinnor (839) 
och män (154) har dock hållit sig så gott som oförändrad de senaste åren. I Nyland och i Öster-
botten där vi har flest anställda har Kårkulla också flest män. Könsfördelningen inom olika regi-
oner, verksamhetsområden är illustrerad i figur 13.

Könsfördelningen

Figur 13.

Könsfördelning 31.12.2020

Kvinna Man

PERSONALSTRUKTUREN
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Vi jobbar på Kårkulla

Kårkulla samkommuns åldersstruktur är relativt jämnt fördelat i ålderskategorierna mellan  
25–64 år. I kategorin under 20-åringar hade Kårkulla endast sju personer anställda och bland 
över 65 åringar sex stycken anställda år 2020 jämfört med 2 stycken år 2019. Åldersfördelningen  
regionvis kan ses i figur 14. 

Ålderstrukturen

Åldersfördelningen bland de anställda 31.12.2020

Medelåldern bland personalen som var anställda 31.12.2020 vid Kårkulla samkommun var 43 
år (42 år 2019).  Medelåldern har alltså hållits relativt stabil sedan 2019. Hur medelåldern har 
delats bland män och kvinnor i de olika regionerna kan ses i figur 15.

Personalens medelålder 2020

 Män Kvinnor Totalt
EUC 34 45 39,5
Fastighet 45 - 45
Förvaltning 46 47 46,5
Nyland 45 41 43
Åboland 37 44 40,5
Österbotten 44 45 44,5
Totalt 42 44 43

Figur 14.

Figur 15.

Region <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 Totalt
EUC 1 6 11 19 13 10 9 18 8 14 0 109
Fastighet 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 9
Förvaltning 0 1 2 5 7 6 5 8 5 2 0 41
Nyland 2 24 40 51 40 39 40 43 25 22 3 329
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

Figur 16.

Personalomsättningen har som helhet minskat, vilket kan konstateras i figur 16. Detta kan del-
vis bero på pandemin och en mera osäker arbetsmarknad, där Kårkulla samkommun kan ses 
som en trygg arbetsgivare. Eftersom Kårkulla samkommun under år 2020 haft precis samma 
antal anställda som under år 2019 har ingen expandering i personalstyrkan skett. Det kan kon-
stateras från figur 16 att under år 2020 har avslutade anställningar varit så gott som lika med 
åren 2019. Orsakerna till upphörande av anställning kan ses i figur 17.

Personalomsättningen bland de tillsvidare anställda
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Under året 2020 har 15 personer gått i pension. Hur dessa pensioneringar har fördelats i sam-
kommunen kan ses i figur 18. Antalet pensioneringar har ökat med 3 personer jämfört med år 
2019 då samkommunen hade 12 pensioneringar.

Pensioneringar

Antalet pensioneringar år 2020

Figur 18.
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Sjukfrånvaro per anställd

PERSONALENS SJUKFRÅNVARO

Antalet frånvarodagar per anställd p.g.a. egen sjukdom, 
arbetsolycksfall, olycksfall under arbetsresa och yrkes-
sjukdom har ökat markant under året 2020. Nytt för år 
2020 i denna statistik är också antingen av arbetsgiva-
ren eller av smittskyddsläkaren satt i covid-19 karantän. 
Antalet sjukfrånvarodagar ökade totalt med 4372 da-
gar samkommunalt.  I medeltal var alla anställda 2020 
frånvarande p.g.a. sjukdom eller arbetsolycksfall, eller 
karantän 22 dagar jämfört med år 2019 då samma statis-
tik visade 19 kalenderdagar. Detta samt jämförelsen till 
föregående år kan ses i figur 19.

Enligt Kommunarbetsgivarnas rekommendation kan 
sjukfrånvarodagarna räknas, förutom i antalet anställda 
per 31 december, också i antalet årsverken under kalen-
deråret. Ett årsverke beskriver personalstyrkan under 
året bättre än antalet anställda per 31 december. Detta 
eftersom ett årsverke beaktar variationer i antalet an-
ställda under året samt arbetsförhållanden som bara va-
rat en del av året eller varit i form av deltid.

Uträknat som årsverke utgör sjukfrånvaron 2020 på Kår-
kulla samkommun 22,05 årsverken fördelat på 2048 per-
soner, figur 20. Siffran innefattar tillsvidareanställda och 
visstidsanställda samt anställda på läroavtal och med 
lönesubvention. Kort- och långvariga vikarier innefattas 
i årsverkesberäkningen till den del som de används till 
vakanta befattningar. Dock är årsverkena nu fler än tidi-
gare, vilket inverkar på denna jämförelse.

EUC Fastighet Förvaltning Nyland Åboland Österbotten
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Då siffrorna jämförs med andra organisationer gäller det 
att minnas att social- och hälsovårdssektorn oftast har 
en högre sjukfrånvaro än genomsnittet inom den kom-
munala sektorn. Likaså drabbas specialomsorgen i regel 
av högre sjukfrånvaro än medeltalet för social- och häl-
sovården som helhet. 

En anställd inom Kårkulla samkommun får enligt direk-
tiven vara frånvarande p.g.a. sjukdom tre kalenderdagar 
utan läkar-/hälsovårdarintyg. För sjukfrånvaro på 4–5 
dagar godkänns intyg utskrivet av hälsovårdare, medan 
det för längre sjukfrånvaro än fem kalenderdagar krävs 

läkarintyg. I början av covid-19 pandemin godkände 
arbetsgivaren frånvaro upp till 7 dagar utan läkarintyg 
eftersom läkartider var svåra att få p.g.a. covid-19 pan-
demin. Den frånvarande personalen behövde dock vara 
i daglig kontakt med sin närmaste chef. Närmaste chefen 
hade också möjlighet att begära ett sjukintyg från första 
sjukfrånvarodagen om misstankar på missbruk på anmä-
lan av arbetsoförmåga.

Hur sjukskrivningsdagar har sammanfallit kan ses i figur 
21. Samkommunens personal har flest sjukdagar mellan 
4–29 dagar. Detta kan bland annat förklaras genom att 

de flesta i personalen som satts i karantän p.g.a. miss-
tänkt eller konstaterad covid-19 smitta hamnar i denna 
kolumn. Kårkulla samkommuns förtroendekris har också 
påverkat antalet sjukskrivningsdagar.

Den största gruppen mätt i frånvarodagar finns i kate-
gorin 4–29 dagar. De främsta orsakerna till långtidssjuk-
skrivning är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och 
mental ohälsa. Kortare sjukskrivningar 1–3 dagar är of-
tast förkylningar av olika slag.

Figur 21.

Dagar 1–3 4–29 30–60 61–90 91–180 Summa

EUC 420 1229 424 - 211 2284

Fastighet 2 139 - - - 141

Förvaltning 56 265 148 59 - 528

Nyland 1276 4105 1616 350 111 7458

Åboland 458 1560 209 71 - 2298

Österbotten 1496 5565 1271 731 147 9210

Totalt 3708 12 863 3668 1211 469 21 919
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Figur 22.

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

EUC 6 314 141 308 212 213 271 223 410 153  33 2284

Fastighet  0  0 0 0  9  21 5 98 8 0  0 141

Förvaltning 1 4 27 13 73 64 85 89 14 147 0 528

Nyland 54 554 609 1079 1228 710 663 865 531 1061 104 7458

Åboland 14 222 236 394 404 191 101 143 434 105 54 2298

Österbotten 55 648 656 1391 1566 707 1205 618 1518 808 38 9210

Totalt 130 1753 1669 3185 3492 1906 2330 2036 2915 2274 229 21919

Sjukfrånvaro enligt ålderskategorier

Av totalt 21 919 frånvarodagar (17 547 år 2019) är det 
personalen i åldersgruppen 30–39 åringar som har den 
högsta sjukfrånvarostatistiken. Åldersgruppen 30–39 
åringars sjukfrånvaro har ökat från år 2019 då det var 
5115 dagar till 6677 år 2020. Detta är hela 1562 flera sjuk-
frånvarodagar i denna ålderskategori. Den andra ålder-
skategorin där det har varit en stor ökning i sjukfrånvaro 
är i kategorin för 55–59 åringar där det visar sig att det 
år 2019 fanns totalt 1627 sjukfrånvarodagar jämfört med 

2020 då samma antal var 2915. Detta innebär en ökning 
på 1288 sjukdagar på personer i ålderskategorin 55–59 
år.  Däremot har sjukfrånvaron för 25–29 åringar sjunkit 
med 338 dagar i likhet med 40–44 åringar där också de-
ras sjukfrånvarodagar har sjunkit med 357.  Trots dessa 
ljuspunkter bland 25–29 och 40–44 åringar har Samkom-
munens sjukfrånvaro ökat med ca 25 %. Detta kan till en 
del förklaras med covid-19 relaterade orsaker. Antalet 
sjukfrånvarodagar per ålderskategori kan ses i figur 22.
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Sjukfrånvaro per kalendermånad

I figur 23 preciseras hur sjukfrånvarodagarna varierar 
över kalendermånader. Flest sjukfrånvarodagar har det 
varit under mars månad och minst under sommarmå-
naderna juni-juli. Efter sommaren steg sjukfrånvaron 
anmärkningsvärt i september och oktober med sjuk-
frånvarodagar motsvarande ca 19% av hela årets sjuk-

frånvaro. Under oktober belastades mellersta och södra 
Österbotten hårt med Covid-19 smittan, vilket också kan 
ses i ökade antal sjukfrånvaro under denna period. An-
märkningsvärt är också att april och maj har relativt låga 
sjukfrånvarodagar jämfört med mars samt september till 
december.
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I figur 24 kan ses att Österbotten och Nyland har haft 
flest antal sjukdagar. Detta kan förklaras genom att de 
också har flest antal personal samt att covid-19 situatio-
nen geografiskt har påverkat Nyland och Österbotten 
hårdast.

För att i ett tidigare skede stöda anställda med högt an-
tal sjukfrånvarogånger har samkommunen beslutat att 
anställda, som under ett kalenderår har ett frånvaroantal 
på minst fem gånger eller 30 dagar ska kallas till kon-
sultation av företagshälsovården. Avsikten är att kunna 
hjälpa den anställda i god tid.  Enhetscheferna uppma-
nas att noggrannare följa med sjukfrånvaron och vara 
aktivare i kontakt med företagshälsovården. För att stö-
da chefernas arbete har det år 2017 utarbetats närma-
re anvisningar för detta, Handlingsplan för aktivt stöd av 

arbetsförmågan, som också under året 2020 har använts 
som stöd i trepartssamtalen mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren. Utöver detta har företagshälsovårdaren 
föreläst om hur väsentligt det är med aseptik och hygien 
när enheterna kämpar mot covid-19 smitta. Överlag 
har Kårkulla samkommun begärt att all personal med 
minsta symptom blir hemma och sjukanmäler sig, vilket 
markant ökat sjukfrånvarodagar. Personalförvaltningen 
känner till att tidigare år har personalen arbetat med för-
kylningssymptom vilket absolut varit förbjudet år 2020 
eftersom det har varit omöjligt att veta vilka symptom 
är förkylnings- eller allergi relaterade och vilka symp-
tom hör till en covid-19 smitta. I början av år 2020 tog 
det också väldigt länge innan personalen fick tider till 
covid-19 tester och sedan ofta flera dagar innan resul-
tatet anlände.

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec Total

EUC 213 165 165 160 162 170 239 252 164 224 189 181 2284

Fastighet 0 26 5 25 31 30 12 0 4 0 8 0 141

Förvalt 23 20 23 33 10 67 36 47 73 69 62 65 528

Nyland 656 589 934 691 564 462 436 527 619 671 585 724 7458

Åboland 183 219 306 191 160 160 159 170 224 147 179 200 2298

Österbotten 574 583 803 599 804 698 645 817 882 1108 915 782 9210

Totalt 1649 1602 2236 1699 1731 1587 1527 1813 1966 2219 1938 1952 21919

Figur 24.
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Tillfällig vårdledighet  
regionvis

Antalet frånvarodagar på grund av vård av sjukt barn un-
der 12 år minskade med 40 dagar från året innan, vilket 
kan ses i figur 25. En tjänsteinnehavare/arbetstagare har 
rätt till tillfällig vårdledighet med lön för tre kalenderda-
gar för att ordna vården för eller sköta ett barn, som inte 
fyllt 12 år och som plötsligt insjuknar och som varaktigt 
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 
en kvinnodominerad personal finns det en stor risk för 
att Kårkulla står för en oproportionerligt stor del av den-
na frånvaro.
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Pandemin har haft stor inverkan på Kårkulla 
samkommuns personal både fysiskt, psykiskt 
och psykosocialt. För att få en uppfattning om 
hur personalen mår skickades det ut 10.9.2020 
ett frågeformulär kring pandemins effekter inom 
Kårkulla samkommun. Formuläret besvarades av 
571 respondenter, där mest aktiva att svara var 
Österbotten. I denna enkät läste 96% av de som 
svarat pandemigruppens direktiv, 3,5% läste 
delvis och 0,5% läste inte överhuvudtaget direk-
tiven.

Av de som läste direktiven upplevde 83% att 
de förstod direktiven helt, 17% av dem förstod 
direktiven delvis och 1% förstod inte direktiven. 
Responsen som kom in via undersökningen var 
bland annat att direktiven kunde vara kortare 
och tydligare, beskrivningar över hur direktiven 
ska förverkligas i praktiken samt mera regiona-
la anpassningar med direktiven. Det som lyftes 
också tydligt fram var att direktiven ändras hela 
tiden, vilket upplevdes tidskrävande att hålla sig 
uppdaterad.

På frågan om respondenten följer pandemig-
ruppens direktiv svarade 88,5% ja, däremot 
11% svarade delvis och 0,5% svarade nej. Som 

kommentarer varför personalen inte följer pan-
demigruppens direktiv kom det fram att det är 
tungt att arbeta med munskydd och skyddsut-
rustning, svårt att hålla distansen under lunch 
och kaffepauser eller att det är brist på utrym-
men. Det lyftes också fram att det inte går att an-
vända munskydd eller visir i kontakt med vissa 
brukare och att Kårkulla som arbetsgivare inte 
kan förhindra personalen att resa eller umgås i 
större sammanhang under sin fritid utan trots 
rekommendationer från pandemigruppen kom-
mer en del av personalen leva som normalt.

De flesta, 75% upplever att de har tillräckligt 
med information för att kunna utföra sitt arbete. 
Hälften av respondenterna upplever att det un-
der tiden för pandemin hittats nya lösningar och 
arbetssätt som kan användas framöver. Samar-
betet mellan boende- och dagverksamheter har 
stärkts uppges av 26%. Pandemin har fört med 
sig nya arbetsuppgifter och extra tid har gått 
åt till städning. Användningen av skyddsutrust-
ning och enhetsbyten har varit utmanande. Det 
lyfts även fram att det är positivt är att insikten 
av god handhygien och att de aseptiska ruti-
nerna förbättrats generellt, vilket även minskat 
säsongsinfluensor på enheterna. Personalen 

konstaterar att en del brukare har mått bättre av en lug-
nare vardag med mindre transporter och tidtabeller att 
hålla. Personalen uppskattar sina flexibla kollegor med 
kämpaglöd, som gjort det bästa av situationen och sam-
arbetat med brukaren i fokus. Öppen dialog och mera 
information om det aktuella läget önskas generellt, tex. 
antal covid-19 fall samkommunalt. Efter den sist nämnda 
responsen började pandemigruppen skicka via informa-
tören veckorapport där personalen kunde följa antalet 
insjuknande personal och brukare regionvist.

Cheferna och den administrativa personalen har i stor 
grad haft möjlighet att arbeta på distans 1–2 dagar per 
vecka. Under tiden för distansarbete har man mest sak-
nat fysiska sociala kontakter och spontana möten. Under 
distansarbete uppger 35% att de arbetat bättre än tidi-
gare och 35% att de arbetat lika bra som tidigare. Inn-
an pandemin hade cheferna endast ett fåtal möten via 
elektronisk förbindelse och under pandemin hålls mera 
än hälften av alla möten via elektronisk förbindelse. Efter 
pandemin önskar 92% av respondenterna att fortsätta 
hålla en stor del av möten via elektronisk förbindelse. Av 
cheferna upplever 93% att det framkommit nya insikter 
som kan användas framöver i arbetet.

HUR PANDEMIN PÅVERKADE PERSONALEN
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I början av pandemin var det svårt att få en uppfattning 
om vad covid-19 viruset skulle innebära för samkommu-
nen och Kårkullas personal. En del personal var redan 
satt i karantän efter vecka 8 och 9 då flera anlänt hem 
från sina utlandssemestrar. Personalchefen begärde 
5.3.2020 att samkommunsdirektören skulle tillsätta en 
pandemigrupp. Syfte med pandemigruppen var att ta 
fram processer och direktiv för samkommunen. Till pan-
demigruppen utnämndes överläkaren, personalchefen, 
verksamhetschefen, företagshälsovårdaren samt av-
delningsskötaren. I ett senare skede blev det tydligt att 
pandemigruppen behövde också en sekreterare för att 
uppdatera direktiven. Personalsekreteraren har i huvud-
sak utfört denna uppgift. Även informatören kallades in 
som expert senare under hösten på fredagens möten 
när det framkom genom pandemifrågeformulären hur 
viktigt det är med rätt information som ges rätt tidpunkt 
och via de rätta kanalerna. Pandemigruppen har delgett 
information också till Kårkullas ägarkommuner.

Pandemigruppen sammankommer i huvudsak 3 gånger 
i veckan men under de mest akuta och kritiska tidpunk-
terna har pandemigruppen haft möten upp till 5 gång-
er i veckan. I pandemigruppens direktiv hänvisade man 
till att verksamhetschefen kunde ringas när som helst  

Pandemigruppen som stöd till personalen

under dygnets alla timmar om det gällde covid-19 smit-
tad brukare eller verksamhet p.g.a covid-19 pandemin. 
Personalchefen i sin tur kunde nås på samma sätt om en 
personal på Kårkulla samkommun blivit covid-19 smit-
tad och det behövdes hjälp med att nå smittskyddstea-
met i regionen eller kartlägga vilka övriga i personalen 
behövde sättas i karantän för att skydda övriga personer 
på enheten.

Under jul- och nyårshelgen var pandemigruppen i jour 
och jourlistan delades till hela samkommunens perso-
nal. Även anhöriga har kontaktat pandemigruppen spe-
ciellt i början av pandemin och en e-post till pandemig-
ruppen konstruerades genast dit både personal, brukare 
och deras anhöriga har kunnat skicka frågor som pande-
migruppen svarat på efter bästa förmåga.

Pandemigruppens primära uppgift utöver att ta fram 
processer och direktiv samt svara på frågor av olika slag 
har varit att bevaka de ständigt uppdaterande direktiven 
som kommit från olika myndigheter. Speciellt företags-
hälsovårdaren har bevakat olika sjukvårdsdistrikts direk-
tiv, bevakat informationen från THL1, STM2 och regerings-
kansliet. Även tillgång till skyddsmaterialet har bevakats 
och beställts via företagshälsovårdaren samkommunalt.

  1THL betyder Institutet för hälsa och välfärd
  2STM betyder Social och hälsovårdsministeriet
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Pandemin har gett stora ekonomiska konsekvenser inte 
bara för Kårkulla samkommun utan också för våra ägar-
kommuner och globalt. Under våren 2020 har vissa dag-
verksamheter hållits stängda och dagverksamhet har 
erbjudits på boende i stället för att undvika att brukarna 
tar sig till dagligaverksamheten med allmänna färdme-
del och utsattas för eventuell smitta. En del av persona-
len har enligt AKTAs regelverk kunnat bli omplacerade 
maximalt i 8 veckor på andra enheter med andra arbets-
uppgifter. Distansarbete har också utförts av personal 
på omsorgsbyråerna, förvaltningen och av administrativ 
personal.

Kårkulla samkommuns budgeterade personalkostna-
der år 2020 var 47,6 miljoner €. Eftersom det efter för-
sta kvartalet 2020 var tydligt att verksamhetens intäkter 
inte kommer vara på den nivån som budgeterats p.g.a. 
covid-19 pandemin sattes stora sparkrav på samkommu-
nens utgifter. 

Pandemins ekonomiska konsekvenser för personalen

Personalkostnader utgör ca 80% av samkommunens ut-
gifter. För att spara in på utgifter vidtogs flera drastiska 
åtgärder. Alla nyanställningar skulle motiveras till perso-
nalchefen och verksamhetschefen för att få lov att rekry-
teras. Så gott som totalt stopp på nettobudgeteringar 
vidtogs. Fortbildningsstopp infördes och endast de mest 
akuta fortbildningarna för verksamheten godkändes. 
Möjlighet till nattavdrag enligt AKTA började tillämpas, 
vilket betyder att i stället för nattersättning kunde ar-
betsgivaren ge personalen ledig tid om verksamheten 
tillät detta. Avtalet för högre utryckningspenning sades 
upp ensidigt av arbetsgivaren på 40 € och AKTAs utryck-
ningspenning på 7,61 € tillämpas. Hela semesterperio-
den från maj till september enligt AKTA tillämpades, för 
att undvika vikariekostnader. Resursplanerarna försökte 
också utföra så ekonomisk arbetstidsplanering som tek-
niskt möjligt. Dessa åtgärder var inte populära bland 
personalen, men samkommunen sparade 1,9 miljoner 
på personalkostnader och de faktiska personalkostna-
derna var 45,7 miljoner €.
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PERSONALKOSTNADER

Månad Antal löner 2020 Summa 2020 Summa 2019

Januari 2357 3 331 000 3 347 000

Februari 2191 2 895 000 2 737 000

Mars 2371 3 163 000 2 758 000

April 2159 2898 000 3 013 000

Maj 2090 3 185 000 3 025 000

Juni 2355 3 103 000 3 498 000

Juli 1969 2 947 000 3 022 000

Augusti 2400 4 660 000 4 093 000

September 2401 2 913 000 2 826 000

Oktober 2343 3101 000 2 984 000

November 2103 2 768 000 2 718 000

December 2320 3 219 000 2 782 000

Totalt 27 059 38 183 000 36 839 000Figur 26.

Belöning är ett ledningsredskap som stöder organisa-
tionens strategi och uppnåendet av målen. Belöning 
förmedlar ett budskap om önskad verksamhet och kan 
vara både immateriell och materiell som lön. De flesta av 
de anställda inom Kårkulla samkommun har en lön som 
baserar sig på det allmänna kommunala tjänste- och ar-
betskollektivavtalet. Övriga kollektivavtal som styr sam-
kommunens löner är Läkta, Tim-Aka och TS.

Uppföljning av löneutgifterna sker månadsvis för att be-
vaka utgiftsutvecklingen. Den utbetalda beskattnings-
bara summan löner och arvoden år 2020 var 38 183 000 
€ jämfört med år 2019 som var 36 839 000 €. Totalt ut-
betalades 27 059 löner jämfört med 27 832 löner under 
år 2019.Trots att antalet löner minskade från år 2019 till 
år 2020 med 773 stycken, ökade lönekostnaderna med 
1 344 000 €. Detta kan förklaras genom att arbetstids-
förlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet tog slut 
den 30.8.2020 samt att tjänsteinnehavarnas och arbets-
tagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämför-
bara månadslöner höjdes enligt AKTA 1.8.2020 genom 
en allmän förhöjning på 1,22% Det individuella tillägget 
enligt § 11 i lönekapitlet höjdes likaså med 1,22%. 

Dessa AKTA relaterade löneförhöjningar och så kallade 
KIKY avtalets avslut som båda inträffade i augusti 2020 
kan ses i figur 26,  vilket medför att den enskilt högsta 
lönekostnaden utbetalades i augusti. Därutöver betalas 
personalens semesterlöner i augusti månad. Trots ökade 
lönekostnader år 2020 jämfört med år 2019 har Kårkul-
la samkommun genom olika sparåtgärder sparat in 1,9 
miljoner i lönekostnader jämfört med budgeterade lö-
nekostnader, vilket behandlades i förra kapitlet.

Totalt  
2020

38 183 000
euro

Beskattningsbara löner
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Personalchefen är ansvarig för personalens före-
tagshälsovård. Samkommunen har en egen fö-
retagshälsovårdare som till 75% varit allokerad 
till företagshälsovården/personalförvaltningen 
och 25% till EUC. Kårkulla samkommun upprätt-
höll under år 2020 vid Kårkulla i Pargas en enhet 
för företagshälsovård. Enheten betjänade EUC, 
Centralförvaltningen, omsorgsbyrån i Pargas, 
Pargas arbetscenter och boendeenheter i Pargas 
Företagshälsovårdaren har också fortbildat per-
sonal inom ramen för den interna utbildningen 
främst gällande läkemedelshantering samt gett 
råd och handledning inom samkommunen i frå-
gor gällande arbetsförmåga och arbetshälsa.

Under det gångna året 2020 har det speciellt vi-
sat sig hur viktigt det är att Kårkulla samkommun 
har en egen företagshälsovårdare kopplat till 
stödfunktionen. Utöver hennes vanliga arbets-
uppgifter har hon varit medlem i pandemigrup-
pen och utformat pandemigruppens direktiv, 
bevakat myndigheternas krav och direktiv samt 
delgett dem till pandemigruppen. Vidare har fö-
retagshälsovårdaren samkommunalt koordine-
rat beställningar av skyddsutrustning och tagit 
fram offerter så att Kårkulla konstant kunnat få 
de bästa priserna gällande munskydd, skydds-

rockar, handsprit osv. Företagshälsovårdaren 
har också aktivt varit delaktig med information, 
koordinering och kunskapsdelning samt gett 
stöd till enheterna som drabbats av covid-19 
smitta tillsammans med avdelningsskötaren 
från EUC. De har också tagit fram flera blanketter 
och egenkontrollplanen till verksamheter enligt 
myndigheternas krav.

För personalen vid öppenvårdsenheterna på 
andra håll än i Pargas köptes lagstadgad före-
tagshälsovård samt företagshälsobetonad sjuk-
vård av den lokala hälsovårdscentralen eller av 
privata aktörer. Avtal gällande företagshälsovår-
den har ingåtts med Suomen Terveystalo, Pihla-
jalinna, Aino työterveys, Työplus, Kungsvägens 
arbetshälsa, Folkhälsan Syd ab, Kristina Medi, 
Mehiläinen, Malax-Korsnäs HVC, Hangö HVC 
och Vasa arbetshälsa. Avtalen är likartade inom 
alla verksamhetsenheter oberoende av om pro-
ducenten är en hälsovårdscentral eller en privat 
producent. Avtalen är i kraft tillsvidare.

Tyngdpunkten i företagshälsovården var på det 
förebyggande arbete. Personalens arbete- och 
arbetsförmåga samt välbefinnande i arbetet har 
varit i fokus.  Personalen har haft möjlighet att 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
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få rådgivning och handledning i frågor gällande 
fysisk belastning av arbetsfysioterapeut, och gäl-
lande psykisk belastning av arbetspsykologi tre 
besök. Vid frågor gällande arbete och arbetsför-
måga har personalen kunnat få specialistläkar-
konsultationer med remiss av företagsläkaren. 
Lagstadgade hälsogranskningar och frivilliga 
åldersrelaterade hälsogranskningar samt arbets-
platsbesök har gjorts enligt verksamhetsplanen 
för företagshälsovård.

Beslut om ”Rökfri arbetstid” har tagits i samkom-
munen. För att stöda dem som velat sluta röka har 
personalen kunnat få nikotinpreparat eller recept-
belagda läkemedel för ändamålet värda 100 €.  
Enligt bokslutet för år 2020 var de totala kost-
naderna för företagshälsovården 355 107,79 €.  
Utvecklingen under de senaste åren framgår av 
tabellen nedan. Arbetsgivaren får ersättning av 
FPA för nödvändiga och skäliga kostnader för 
företagshälsovården. Ersättningen indelas i er-
sättningsklass I, som innefattar kostnader för den 
preventiva företagshälsovården och ersättnings-
klass II, som innefattar kostnader för sjukvård på 
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allmänläkarnivå. Ersättningen för klass I är 60% 
och för klass II 50%.

Som det kan ses i figur 27 har totala kostnader 
för företagshälsovården minskat med 23 166,84 € 
under år 2020, vilket är det lägsta kostnaden på 4 
år. Däremot har kostnader för skyddsutrustning-
ar som munskydd, visirer, skyddsrockar, handskar 
ökat markant under året, då samkommunen har 
satsat stort på att personalen har tillgång till den 
skyddsutrustningen som funnits att få tag på. 
Kårkulla samkommun har centralt köpt vårdför-
nödenheter för 294 799,10 €.

Figur 27.
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UUA-verksamheten

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 inom UUA-verksamheten.

För UUA-verksamheten fanns 2020 anslaget om 60 000 €. 
Anslagen användes till största delen för ePassiförmån till 
personalen, en subvention för både kulturella och fysis-
ka aktiviteter på fritiden. Inom ramen för UUA-verksam-
heten ordnades under år 2020 två motionskampanjer. 

Motionskampanjen 2020 under våren anordnades 2.4–
31.5 där temat var Kårkulla 60 år. Bland alla deltagare 
lottades det efter kampanjen ut fyra presentkort till  
Stadium.

Under hösten anordnade UUA gruppen en riktigt ut-
maning, där personalen tävlade mot ledningsgruppen 
genom att Gå bort Corona. Tävlingen gick ut på att se 
om personalen lyckades få ihop flera steg jämfört med 
ledningsgruppens steg och som morot till båda grup-
perna var att om ledningsgruppen förlorar vinterbadar 
tf. samkommunsdirektören med videobevis, vilket ock-
så skedde. 

Denna utmaning var i särklass ett av samkommunens 
mest engagerande motionsjippon. Trots ledningsgrup-
pens skärpta försök, var Bennäs serviceenhet den som 

hade flest steg per person i genomsnitt och Fyrväpp-
lingens serviceenhet kom på andra plats. Totalt 12  

personalgrupper gick i genomsnitt per person flera steg 
är ledningsgruppen.
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Det övergripande ansvaret för samordning av perso-
nalfortbildning handhades av personalchefen och det 
regionala fortbildningsansvaret av regionchefen till-
sammans med enhetscheferna. Fortbildningsprogram-
met 2020 planerades så att åsikter inhämtades bl.a. från 
samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor, per-
sonalen via enhetscheferna och regionchefen samt sam-
arbetskommittén. En fortbildningskatalog ges ut årligen 
där interna fortbildningarna presenteras och externa 
fortbildningar kan anhållas via närmste chefen. Alla sam-
kommunala fortbildningar beviljas och planeras utifrån 
verksamhetens behov. 
År 2020 blev ett exceptionellt år på många olika sätt, 
men covid-19 pandemin påverkade stort också på hur 
personalen fortbildades. Faktorer som påverkade antalet 
utbildningsdagar var både ekonomiska orsaker och pro-
duktions relaterade orsaker. År 2020 hade personalen 
816 fortbildningsdagar när motsvarande antal år 2019 
var 2537. En bidragande orsak var att samkommunen 
beviljade fortbildningar endast om de var absolut nöd-
vändiga för verksamheten. Detta var en av sparåtgärder-
na under det gångna året. En annan stor orsak efter den 
ekonomiska konsekvensen var samtliga restriktioner 
som inte möjliggjorde fysiska fortbildningar, utan en-
dast fortbildningar via webben var möjliga.

Personalfortbildning
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Rekrytering inom samkommunen

Under året 2020 har totalt 280 (317 år 2019) arbets-
platsannonser publicerats och 1051 (1119 år 2019) an-
sökningar inlämnas via samkommunens elektroniska 
rekryteringsprogram LAURA. Ett litet antal ansökningar 
kommer varje år även in via vanlig post, 2020 var det 15 
stycken.

Arbetsplatsannonserna i LAURA hade således ett med-
eltal på 3,8 ansökningar per annons år 2020 (år 2019 var 
motsvarande siffra 3,5). De öppna ansökningarnas antal 
år 2020 var 277 stycken (mot 206 år 2019). Kårkulla sam-
kommun har under året publicerat flest arbetsplatsan-
nonser för vårdare (194 stycken), sjukskötare (24 styck-
en) samt handledare (21 stycken).

Norra 
Öbotten

Mellersta 
Öbotten

Södra 
Öbotten

Åboland 
& EUC

Västra 
Nyland

Mellersta 
Nyland

Östra 
Nyland

Totalt

Antal annonser 37 54 10 70 14 70 25 280

Antal ansökningar 160 178 27 163 75 112 59 774

Öppna ansökningar 38 67 12 66 18 32 44 277

Total antal i % 13,2 19,3 3,6 25,0 5,0 25,0 8,9 100,0

Medeltalet för lediganslagna annonser per månad för 
året 2020 var 22 stycken. Kårkulla har fått flest ansök-
ningar i mars och minst i maj. Sommarvikariat samt 
sommarjobb för unga var lediganslagna med sista an-
sökningsdag i mars. Totalt under mars hade Kårkulla 52 
platsannonser ute och fick in 234 ansökningar. Under 
maj månad var endast sju arbeten lediganslagna, vilket 
förklarar antalet ansökningar som var 16.

Enligt rekryteringsprogrammet LAURAs statistik har 
högsta ansökningsmängden varit i mellersta Österbot-
ten, norra Österbotten samt Åboland vilket kan ses i 
figur 28. Det högsta antalet ansökningar till ett arbete 
under året var 34 stycken till en chaufförsannons vid 
Dagtek serviceenhet i Ekenäs, även chaufförsannonsen 

till Expert- och utvecklingscentret i Pargas fick 18 styck-
en ansökningar. Här kan även nämnas att platsannon-
serna för vårdare och handledare till Intek serviceenhet 
i Jakobstad fick 13 ansökningar och var därmed de po-
puläraste annonserna för vårdare och handledare under 
året. Ansökningarna för Kårkullas sommarvikariat 2020 
var totalt 50 stycken och ansökningarna till sommarjobb 
för unga var totalt 81.

2020 var det 45 platsannonser utan sökande, av dem var 
22 stycken i mellersta Nyland och 14 i Åboland. Flest pu-
blicerade annonser hade Kårkulla i mellersta Nyland och 
i Åboland detta kan konstateras i figur 28. Högst antal 
sökande per utannonserat arbete hade västra Nyland 
(5,3) och norra Österbotten (4,3) och lägst hade meller-
sta Nyland med 1,6 sökande per annons. I mellersta Ny-
land (Huvudstadsregionen) är det hård konkurrens om 
behörig personal inom social- och hälsovårdsbranschen. 
Kårkulla har till exempel inte lyckas rekrytera en sjukskö-
tare till seniorboendet i Kyrkslätt även om annonsen varit 
publicerad i flera omgångar under hela året. Vidare har 
Kårkulla inte under året lyckats rekrytera en talterapeut 
till Expert- och utvecklingscentret i Pargas, annonsen var 
publicerad totalt 103 dagar utan sökande. En vårdarbe-
fattning till Ringvägarnas serviceenhet i Helsingfors var 
lediganslagen i 113 dagar före en anställning lyckades 
och ett vårdarvikariat till Bennäs serviceenhet i Bennäs 
var publicerat i 101 dagar före personal hittades.

Figur 28.
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Målsättningarna och värdegrunden i personalstrategin 
med handlingsprogram är som grund för arbetarskydds-
sverksamheten. Hälsa, säkerhet och välbefinnande ska 
förverkligas på varje arbetsplats och på alla nivåer i or-
ganisationen. Arbetarskyddet strävar efter att förbättra 
hälsoförhållandena på arbetsplatsen och även öka de 
anställdas trivsel i arbetet. Ett gott arbetarskydd främjar 
arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa, rättvisa och 
ökar trivseln, samarbetet och välbefinnandet på arbets-
platsen.   

Mandatperioden för arbetarskyddsorganisationen är 
fyra år (2018–2021). I varje region (Åboland, Nyland 
och Österbotten) finns arbetarskyddfullmäktige som 
valts av personalen. Tidsanvändningen för arbetar-
skyddsfullmäktiges uppgifter per region är 10 h/vecka.  
Grundprincipen är den att arbetarskyddsfullmäktige i en 
region 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 aktuel-
la frågor. Året har präglats av covid-19 pandemin. All 
kontakt med enheterna har gjorts på distans. En riskbe-
dömning av arbetsmiljön med beaktande av covid-19 
gjordes på enheterna som ett komplement till den om-
fattande riskbedömningen.

Regionförvaltningsverket utförde inspektion på arbets-
platser i Åboland. I och med den rådande covid-19 situa-
tionen utfördes inspektionen i sin helhet via Teams. Även 
inspektionens rundvandring på arbetsplatserna gjordes 
virtuellt.

Arbetarskyddet och arbetarskyddskommissionen 2020
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