
 

Nacka kommun en attraktiv arbetsgivare i framkant 
 
PERSONALSAMMANSÄTTNING 
Kommunen har totalt 4 405 medarbetare varav 3885 är tillsvidareanställda och 520 är 
visstidsanställda. 81 procent arbetar inom produktionen (61 procent inom Välfärd Skola och 20 
procent inom Välfärd Samhällsservice). Resterande 19 procent arbetar inom myndighets- och 
huvudmannaorganisationen.  
 
74 procent av kommunens medarbetare är kvinnor och 26 procent är män. Medelåldern för de 
anställda uppgår till 45 år. Antal anställda, könsfördelningen och medelåldern ligger på ungefär 
motsvarande nivåer som tidigare år.  
 
MAJORITETEN HELTIDSANSTÄLLDA 
88,4 procent av de månadsavlönade medarbetarna har en heltidsanställning. Kvinnor och män 
arbetar heltid i ungefär lika stor utsträckning. 88,4 procent av kvinnorna och 88,5 procent av 
männen har en heltidsanställning. Andelen heltidsanställda ligger på oförändrad nivå jämfört med 
2019.  
 
ANSTÄLLNINGAR MED ARBETSMARKNADSPOLITISKT STÖD 
Antalet anställda med arbetsmarknadspolitiskt stöd ligger på oförändrad nivå, 139 anställda. 
(2019: 139 personer. 2018: 74 personer) 90 procent av de som är anställda med arbetsmarknads-
politiskt stöd arbetar inom skol, förskola, vård och omsorg.  
 
PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSAVGÅNGAR  
Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar har fortsatt att sjunka och uppgick till 9,1 
procent (2019: 10,6 procent. 2018: 11,1 procent.) Den totala personalomsättningen, inklusive 
pensionsavgångar uppgick till 10,3 procent. (2019:12,6 procent. 2018: 12,8 procent)  
 
Antal medarbetare som avslutade sin anställning med pensionsavgång har minskat då enbart 48 
medarbetare gick i pension under året. (2019: 101 pensionsavgångar. 2018: 86 pensionsavgångar)  
 
De närmaste fem åren beräknas i genomsnitt ett åttiotal medarbetare gå i pension varje år. Den 
genomsnittliga pensionsåldern uppgick till 65 år vilket är en marginell minskning jämfört med 
tidigare år (2019: pensionsålder 65,2 år. 2018: pensionsålder 65,3 år.)  
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH KOMPETENSUTVECKLING   
Nacka har flyttat fram positionen som en attraktiv arbetsgivare i framkant och lyckas väl  
med att såväl attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Utmaningar 
finns framförallt när det gäller att rekrytera stödassistenter och förskollärare.  
Kommunen har fortsatt satsningarna på kompetenslyft såsom att utbilda vårdbiträden till 
undersköterskor och barnskötare till förskollärare. Introduktionen har utvecklats under året 
genom bland annat de nätverks- och introduktionsakademier som startat för chefer och för 
gruppledare som leder utan att vara chef.  
 
Den ledarförberedande utbildningen Ledarskapsakademin drevs även under året och två 
omgångar av den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen genomfördes för chefer och 



 

skyddsombud.  
 
HÄLSA OCH HÅLLBAR UTVECKLING I FOKUS 
Hälsoinspiration och satsningar på att medarbetare ska inspirera varandra till en hållbar och 
hälsosam livsstil har genomförts löpande under året. Kommunen satsar på flera åtgärder för att 
främja hälsa och hållbar utveckling såsom att erbjuda friskvårdsbidrag, SL-kort med 
nettolöneavdrag och möjligheten att beställa förmånscykel med bruttolöneavdrag.  
 
Som en följd av pandemin dubblerades erbjudandet om förmånscykel och genomfördes fyra 
gånger under året. Drygt 220 medarbetare valde under året att hyra förmånscykel, vilket är 100 
fler än året innan. Det innebär att kommunen nu har drygt 390 medarbetare som genom 
bruttolöneavdrag hyr förmånscykel under tre år via kommunen. Sedan starten har närmare 1000 
medarbetare valt att nyttja erbjudandet. 
 
74 procent av medarbetarna nyttjade under året sitt friskvårdsbidrag på 1 500 kronor.  2019 
uppgick nyttjandet av friskvårdsbidraget till 66 procent. Samtliga medarbetare erbjöds för första 
gången vaccination mot säsongsinfluensan i form av en vaccinationscheck som nyttjades av drygt 
400 medarbetare. 333 medarbetare valde att nyttja personalförmånen och köpa SL-kort via 
nettolöneavdrag via kommunen. Det är något färre än tidigare år vilket förklaras av att färre har 
valt att resa med SL under pandemin.  
 
Hälsoinspiration och satsningar på att medarbetare ska inspirera varandra till en hållbar och 
hälsosam livsstil har genomförts löpande under året. Två omgångar av den uppskattade 
aktiviteten We+ där kollegor peppar varandra till motion genomfördes under året.  
 
PRESENTKORT SOM TACK FÖR FINA INSATSER  
Kommunen uppmärksammade alla de fantastiska insatser som kommunens medarbetare har 
gjort under pandemin genom en sommargåva om 500 kronor och en julgåva om 500 kronor i 
form av valbart presentkort. Medarbetarna kunde välja presentchecken hos  
leverantörer inom det lokala näringslivet i Nacka vilket även var ett led i att stötta det lokala 
näringslivet under pandemin. Närmare 3 400 medarbetare nyttjade dessa erbjudanden vid 
respektive tillfälle.  
 
PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV ALLA  
Nacka kommun har en medarbetarpolicy som tydligt slår fast att diskriminering, kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier i övrigt och repressalier inte får förekomma i 
Nacka kommun. Kommunen har låg förekomst av den typ av bemötande som inte ska 
förekomma på kommunens arbetsplatser och arbetar proaktivt för likabehandling och ett 
professionellt bemötande av alla.  
 
LÖNER 
Den totala lönekostnaden inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) uppgick till 2,6 
miljarder (2,5 miljarder 2019, 2,4 miljarder 2018) Utfallet av löneöversynen blev 2,25 procent. 
(2019:2,29 procent. 2018: 2,89 procent) Löneökningarna för kvinnor var 2,22 procent och 2,34 
procent för män.  
 



 

SJUKFRÅNVARO        
              
SJUKFRÅNVARO I PROCENT  2016 2017 2018 2019 2020  
Sjukfrånvaro  6,2 5,97 5,97 5,94 7,64  
Kvinnor  6,91 6,65 6,68 6,62 8,40  
Män  4,07 3,96 3,87 3,96 5,48  
<29 år  5,26 5,44 5,8 5,73 7,10  
30–49 år  5,88 5,54 5,55 5,38 6,81  
>50 år  6,79 6,62 6,51 6,67 8,73  

 
Den totala sjukfrånvaron ligger på en väsentligt högre nivå 2020 än året innan vilket förklaras av 
pandemin. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,7 procentenheter och uppgår till 7,6 procent. 
Störst ökning av sjukfrånvaron syns för kvinnor där sjukfrånvaron har ökat med 1,8 procent-
enheter och uppgår till 8,4 procent. Sjukfrånvaron för män har ökat med 1,5 procentenheter 
under året och uppgår till 5,5 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare som är 50 år eller äldre har 
ökat med 2,1 procentenheter jämfört med året innan och uppgår till 8,7 procent. Sjukfrånvaron 
för medarbetare i åldersintervallet 30 - 49 år har ökat med 1,4 procentenheter och uppgår till 6,8 
procent. Även för medarbetare upp till 29 år har sjukfrånvaron ökat med 1,4 procentenheter 
jämfört med föregående år och uppgår till 7,1 procentenheter. Det är korttidssjukfrånvaron som 
ökat vilket styrks av att andel långtidssjukfrånvaro har minskat under året.  
 
Andelen långtidssjukskrivna, medarbetare som är sjukskrivna 60 dagar eller längre, uppgår till 
28,7 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är 6,6 procentenheter lägre än året innan.  Av den 
totala sjukfrånvaron stod kvinnorna för 31 procent av långtidssjukskrivningarna vilket är en 
minskning med sju procentenheter sedan 2019. Andel män som är sjukskrivna 60 dagar eller 
längre uppgick under året till 18,7 procent vilket är 3,7 procentenheter lägre än året innan. 
Andelen långtidssjukrivna är högst bland medarbetare som är femtio år eller äldre och lägst bland 
medarbetare 29 år eller yngre. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare som är femtio år eller 
äldre uppgick till 36,3 procent. Andel långtidssjukskrivna medarbetare som är 29 år eller yngre 
uppgick till 7,5 procent. 
 


