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Hur har personalsituationen förändrats från 2019
och fram till utgången av 2021
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 16 december 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden om att det i massmedia rapporteras
ofta om stora personalavgångar från stadsdelarna. Skribenten önskar
få en redovisning av situationen i Rinkeby-Kista.
Personalomsättningen för socialsekreterare har varit något högre än
genomsnittet för medarbetare i förvaltningen. Den externa
personalomsättningen, där man räknar tillsvidareanställda
medarbetare som lämnar staden som arbetsgivare, var 7 % för
socialsekreterare år 2021 och 5,4 % för förvaltningen totalt. Totalt
var det 212 avgångar i förvaltningen varav 34 var socialsekreterare
och fyra var fältassistenter.
I förvaltningen finns nio fältassistenter och en samordnare, samma
antal sedan år 2018. Fältassistenter brukar stanna några år och sedan
gå vidare till andra arbeten inom eller utanför förvaltningen, någon
har valt att börja studera. Det händer också att de bildar familj och
inte längre kan arbeta kvällar och helger.
Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 16 december 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden. Skrivelsen bifogas.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
HR
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
https://start.stockholm/om-stockholmsstad/organisation/stadsdel

Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 16 december 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden. Skribenten framför i skrivelsen att
det i massmedia rapporteras om stora personalavgångar från
stadsdelarna och önskar därmed få en redovisning av situationen i
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Två personalkategorier som är
särskilt intressanta är socialsekreterare och fältassistenter. För
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personalkategorierna önskas information om hur många som
respektive år har sagt upp sig, gått i pension och slutat av annat
skäl.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av HR avdelningen och avdelningen för Individ
och familj.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen lämnar följande redovisning som svar på skrivelsen.
Inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings olika verksamhetsområden arbetar totalt ca 1 265 tillsvidareanställda medarbetare,
1265 år 2021, 1263 år 2020 och 1292 år 2019. Den totala
personalomsättningen har under de senaste åren sjunkit för att sedan
stiga något under år 2021. De flesta som avgår från sin enhet byter
antingen till en annan enhet internt i Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning eller till en annan förvaltning inom Stockholms
stad. Personalomsättningen beräknad på antalet externa avgångar,
dvs. medarbetare som avslutar sin tjänst i stadsdelen och lämnar
staden som arbetsgivare, var 5,4 % under år 2021. Under år 2020
var siffran 3,2 % och under år 2019 var den 4,3 %. Antalet avgångar
dvs. tillsvidareanställda medarbetare som lämnat Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning var 212 under år 2021, 199 år 2020 och 214 år
2019.
Avgångar per befattningar socialsekreterare och fältassistenter
uppdelat på år och avgångsorsak
Socialsekreterare
Egen begäran
Gått i pension
Av annat skäl slutat
Totalt
Fältassistenter
Egen begäran
Gått i pension
Av annat skäl slutat
Totalt
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2019 och fram till utgången av 2021

2019 2020 2021
32
1
0
33

24
1
1
26

33
1
34

2019 2020 2021
2
0
0
2

5
0
0
5

4
0
0
4

I förvaltningen finns idag 138 socialsekreterare anställda, under
2021 har 33 socialsekreterare slutat på egen begäran och en
socialsekreterare har gått i pension. Under 2020 fanns 132
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socialsekreterare anställda och 24 slutade på egen begäran, en gick i
pension och en beviljades särskild avtalspension av staden. År
2019 fanns 144 socialsekreterare anställda och 32 slutade på egen
begäran och en gick i pension. Personalomsättningen för
socialsekreterare har varit något högre än genomsnittet för
medarbetare i förvaltningen. Den externa personalomsättningen, där
man räknar tillsvidareanställda medarbetare som lämnar staden som
arbetsgivare, var 7 % för socialsekreterare år 2021 jämfört med
genomsnittet på 5,3 %. En anledning kan vara att socialsekreterare
har en relativt låg medelålder i Rinkeby-Kista, 35 år, och att yngre
är i allmänhet mer benägna att byta arbete. Totalt finns det för
närvarande 138 socialsekreterare anställda i förvaltningen.
I förvaltningen finns nio fältassistenter och en samordnare, samma
antal sedan år 2018. Under 2021 var det fyra fältassistenter som
slutade, år 2020 var det fem som slutade och under 2019 var det två
fältassistenter som slutade. Alla fältassistenter som slutade sade upp
sig på egen begäran. Fältassistenter brukar stanna några år och
sedan gå vidare till andra arbeten inom eller utanför förvaltningen,
någon har valt att börja studera. Det händer också att de bildar
familj och inte längre kan arbeta kvällar och helger.
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