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1 Bakgrund
Sundsvalls kommuns interna Rekryterings- och Utvecklingsplan (IRUP) för
kompetensförsörjning är en delmängd av Sundsvalls kommuns
kompetensförsörjningsstrategi ”Kompetensförsörjning i Sundsvall” (201605-30 § 127, KS-2015-00953-1). Strategin behandlar den samlade
kompetensförsörjningen i Sundsvall, med huvudfokus på näringslivets
behov av kompetens. Syftet med detta dokument, Intern Rekryterings- och
Utvecklingsplan, är att stödja och effektivisera kommunens interna
kompetensförsörjning.
Ursprunget till denna plan är MRP- uppdraget LED 2015:3
”Kompetensförsörjningsplan” (kommunstyrelsen ansvarig).
Kommunstyrelsen avslutade MRP-uppdraget i samband med att
kommunstyrelsen antog sitt mål och resursplan för 2017 (2017-01-16 § 9
KS-2016-00610-1). Bakgrunden till beslutet att avsluta MRP-uppdraget var
att fullmäktige i sitt nya mål och resursplan för 2017-2018 med plan för
2019-2020 har pekat ut personalnämnden som politiskt ansvarig instans för
kompetensförsörjning i välfärden, under avsnittet ”Sundsvalls kommun som
arbetsgivare”.

Definition av kompetens
Kompetens som begrepp kan definieras av de färdigheter och egenskaper vi
människor använder oss av för att uppnå det som situationen kräver. Malin
Lindelöw, fil dr i psykologi menar att kompetens bland annat utgörs av de
”färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av för att åstadkomma en
yrkesmässig prestation”. Färdigheter handlar då om förmågan att utföra
vissa uppgifter, verbal förmåga eller förmåga till att förstå något.
Förhållningssättet bygger på personligheten och beskriver en persons
beteende, reaktion eller agerande i situationer (Lindelöw 2008).
Som helhetsbegrepp utgörs kompetens av fyra samverkande delar, som
förutom ovanstående två även tar hänsyn till en persons samlade kunskaper
och erfarenheter. För att bli relevant måste kompetensbegreppet relateras till
en verksamhet, mål eller uppgift. Först då ges det meningsfull betydelse.
På vilket sätt och hur medarbetare ska utföra sina arbetsuppgifter styrs såväl
också av lagar för arbetsmiljö, säkerhet, arbetsförhållanden,
kommunstrategier, förskrifter och riktlinjer, som av kommunens värdegrund
och värderingar.
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Med stödav den etableradeA RUBA-modellenför kompetensförsörjning,
strukturerarvi hr-processerna
och kallar de i enlighetmed Sundsvalls
kommunshandbokför process
modellering(hänvisning:
utveckling.sundsvall.se)
för processområden.

A Attraherarätt målgruppoch medarbetaremedrätt kompetens.
R Rekryteramedarbetaresom matcharbådedagensoch framtidens
kompetensbehov.
U Utvecklabefintliga medarbetareoch chefersåatt de klarar sina
arbetsuppgiftermed att mötamorgondagens
utmaningar.
B Behållapersonal,talangeroch nyckelpersonerär avgörandeför
organisationens
försörjning.
A Avvecklamedarbetarekräveren struktureradprocessoch ett
professionelltarbetssätt.

Enligt handbokenför processmodellering
är det lämpligt att kalla dessa
delarför processområden
för att i nästasteg, i ett koncerngemensamt
utvecklingsarbete
kunnagörakopplingartill kommunensstrategieroch mål
samttill de mer konkretaaktivitetersom sedermerastödjerförvaltningarnas
egna rekryteringsoch utvecklingsplaner(IRUP).
Koncernstaben,
strategiskkoncernutvecklinghr, samordnardet interna
utvecklingsarbetetsom kommeratt utförasi samarbetemedförvaltningarna.
DennaIRUP ger handledningför hur vi tillsammansskall arbetamed
helhetenför kommuneninternt, men denfungerarocksåsom stöd för
respektiveförvaltning med fokus att säkerställakompetensinom olika
bristyrken.Arbetetmed respektivenämndsIRUP planerasin i respektive
förvaltningsårshjuloch synkroniserasav koncernstaben
hr. Mallen för vad
respektivenämndsIRUP skall innehållaoch dessuppbyggnad,tasfram i ett
förvaltningsgemensamt
arbetedär vi tillsammansskaparen gemensam
IRUP-mall med gemensamtdefinieradebegreppoch struktur. Syftet med en
gemensamstandardiserad
IRUP-mall är att underlättasamarbete
t inom och
mellanförvaltningarnapå olika chefsnivåersamt skapa
en koncerngemensam
IRUP genomen sammanslagning
av förvaltningarnas
IRUP. K oncernstabenhr ansvarardärefterpå uppdragav personalnämnden,
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för att säkerställa helhetsgreppet avseende styrning, prioriteringar och
uppföljningar inom ramen för nämndens direktiv.

2 Syfte och mål med dokumentet
Syftet med detta dokument, intern Rekryterings- och Utvecklingsplan
(IRUP) är att stödja och effektivisera kommunens interna
kompetensförsörjning. Målen med förvaltningarnas IRUP är bland annat att:
- säkerställa rätt kompetens på kort och på lång sikt samt att vid behov,
bidra i de nätverk som jobbar regionalt med ARUBA.
Koncernstabens funktion för tillväxt (strategisk samhällsutveckling)
ansvarar för samordning av genomförandet av kommunens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi, uppföljning av densamma, och
omvärldsbevakning på strategisk nivå. Kompetensförsörjningsstrategin
behandlar den samlade kompetensförsörjningen för platsen Sundsvall, där
den kommunala organisationens behov, som fokuseras i den interna
Rekryterings- och utvecklingsplanen, är en betydande delmängd.
Koncernstabens funktion för strategisk koncernutveckling hr, är följaktligen
aktiv i genomförandet av kompetensförsörjningsstrategin och deltar i
utvalda nätverk.
Koncernstaben hr har som fokusområde att i samarbete med förvaltningarna
och via olika samverkansformer i samverkansavtalets anda, hålla samman
och utveckla kommunens interna kompetensförsörjningsbehov via IRUP
enligt nedan.
När det gäller kompetensförsörjning fokuserar koncernstaben hr på att
ansvara för att stödja och säkerställa utbildning för förvaltningarnas hrfunktioner och chefer med prognoser kring bristyrken, funktionella
processer för rekrytering och utveckling samt därtill hörande rutiner, mallar
och riktlinjer. Lönepolicy är en viktig ingrediens för att attrahera kompetens
och lönepolicyn kommer att tas fram i ett separat projekt. Våra befintliga
processer för utveckling och rekrytering, som beskrivs i chefsverktyget på
inloggad, behöver utvecklas tillsammans med servicecenter och
förvaltningarnas chefer samt hr-funktioner. Nyligen framtagna
processbeskrivningar för rekrytering och utveckling finns tillgängliga inom
ramen för ”fas 1 förstudie ARUBA”. Förstudien som är en kartläggning av
befintliga hr-system ligger till grund för upphandlingen av ett nytt hr- och
lönesystem, på plats 2018-12-31. Koncernstaben hr ansvarar vidare för att
hålla samman och driva en gemensam utveckling av utvecklings och
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rekryteringsprocesserna så att chefshandboken i verktyget inloggad kan
uppdateras.
I chefshandboken på inloggad beskrivs processerna för rekrytering och
kompetensutveckling inklusive rutiner, mallar och checklistor för att kunna
göra jobbet. Våra processer för rekrytering samt utvecklings- och lönesamtal
är dokumenterade. För vidare utveckling av processerna tillvaratar vi det
arbete som är nerlagt i projektet ”förstudie ARUBA fas1”. De rekryteringsoch utvecklingsprocesser som just nu finns i chefshandboken kan studeras i
bilaga 1.
Koncernstaben hr ansvarar för att i samarbete med förvaltningarnas chefer,
utveckla mål och aktiviteter för ARUBA samt för att stödja chefer med
kompetens i hr-frågor men också med utbildning om vilken information
stödsystemen för hr kan ge. Våra hr-system tillhandahåller den statistik och
information som chefer på olika nivåer behöver för att göra sina analyser
och prognoser kring kompetensförsörjning.
Informationsunderlagen utvecklas kontinuerligt och idag finns ett 25-tal
olika hr-system med information om bland annat personal, arbetsplatser,
arbetsmiljö och avvikelser. Koncernstaben hr har separata utvecklings- och
avvecklingsplaner för stödsystem hr och dessa uppdateras årligen i samband
vid arbetet med systemförvaltningsplaner och budgetarbete.
Utvecklingen av våra framtida IT-stöd drivs mot standardiserade system.
Här strävar vi efter att försöka begränsa antalet system och inrikta oss på
moduluppbyggda lösningar där vi prioriterar att systemen kan utbyta
information, och när behoven uppstår, kunna byta modul utan alltför stora
ingrepp och kostnader. Användarvänligheten, liksom verksamhetens
deltagande i detta utvecklingsarbete är avgörande faktorer för att lyckas.
Andra prioriterade framtida utvecklingsmål är en ökad grad av
automatiserad statistik eller rapport generering, med automatiska funktioner
för statistik och påminnelser utifrån bland annat olika verksamhetsplaner,
rekryterings och utvecklingsplaner, arbetsmiljöanmärkningar etc. Detta för
att stödja och förenkla chefernas möjligheter att både strategiskt och
operativt använda informationen i stödsystemen för kompetensförsörjning. I
dagsläget åtgår en hel del manuellt arbete kring dataanalys och
sammanställning av data ur våra system, där hr-koncernstab och
servicecenter stödjer arbetet.
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Koncernstaben hr ansvarar för att kompetensutveckla förvaltningarnas
chefer samt hr-funktioner inför arbetet med IRUP. Detta arbete tar därefter
sin början i varje medarbetares anställning och successiva utveckling inom
kommunen. Medarbetarsamtalet är det forum där chef och medarbetare i
dialog fastställer utvecklingsplanerna på individuell nivå.
Förvaltningens chefer fokuserar på att leda, planera och utveckla sin
verksamhet i enlighet med målen i MRP. Att utifrån de egna
verksamhetsplanerna även införliva (i årshjulet) eller separat jobba med en
sammanhållen rekryterings och utvecklingsplan (IRUP) för den egna
verksamheten.
Målen med IRUP är att långsiktigt säkerställa rätt kompetens inom
kommunens egna funktioner, vilket är av största vikt för att bidra med
kvalitativa samhällsfunktioner, som i sin tur stödjer regionens långsiktiga
kompetensförsörjning och gynnar förutsättningarna för den tillväxt som
eftersträvas i MRP.
Koncernstaben hr håller samman detta arbete och skapar, genom att slå ihop
förvaltningarnas IRUP, en kommungemensam IRUP. Denna
kommungemensamma IRUP ligger sedan till grund för planering,
samverkan och genomförande av aktiviteter och uppföljning i egen eller
upphandlad regi.

3 Inledning
Kommunens arbetsgivarpolitiska strategi samt fullmäktiges mål- och
resursplan (MRP) för de kommande åren talar tydligt om en förväntan att
med rätt kompetens kunna ge den service som uttrycks i MRP. För att
bemanna kommunens förvaltningar med rätt kompetens behöver varje
nämnd aktivt arbeta med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Sundsvalls kommun ska därför säkerställa att vi arbetar strategiskt och
professionellt med aktiviteter som stödjer strategin att kompetensförsörja.
De aktiviteter som avses är både långsikta och kortsiktiga aktiviteter med
information och kommunikation som också stödjer kommunens
tillväxtstrategi RIKARE.
När det gäller den interna kompetensförsörjningsfrågan här och nu, behöver
kommunens förvaltningar med koncernstaben hr som sammanhållande länk,
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tillsammans jobba fram konkreta aktiviteter för att rekrytera och behålla
medarbetare med särskilda krafttag för de yrkeskategorier som är bristyrken
idag. Till exempel lärare, vårdpersonal och socialsekreterare. Här handlar
det om att jobba kortsiktigt utifrån ARUBA (Attrahera - Rekrytera Utveckla - Behålla och Avveckla kompetens).
Inom ramen för det externa perspektivet, ”Kompetensförsörjning i
Sundsvall” vilken hålls ihop av koncernstaben strategisk tillväxt, beskrivs
förslag till olika arenor, åtgärder i olika spår, bland annat kring
utbildningssystemet, rätt kompetens, flexibilitet och intern
kompetensförsörjning. Inom dessa spår har arbete initieras av koncernstaben
tillväxt med arbetsgrupper där deltagare finns från förvaltningar och bolag
för att tillsammans identifiera olika arenor och nätverk där
kompetensförsörjningsaktiviteter skall utföras. Arbetsgrupper tar också tag i
identifiering av bristyrken samt förslag till kort och långsiktiga aktiviteter
som behöver planeras och utföras.
Kommunens strategiska aktiviteter använder ARUBA både när det gäller
regionalt och internt arbete inom kommunen, i olika forum och
arbetsgrupper. Koncernstaben strategisk tillväxt håller ihop helheten och
håller samman arbetet med att ta fram olika aktiviteter i samarbete med
förvaltningarna. De olika arbetsgrupperna föreslår hur aktiviteterna kan
genomföras. Till exempel som självständiga aktiviteter, aktiviteter via
koncerngemensamma satsningar eller inspel av aktiviteter via olika
arenor/nätverk. De olika arenorna och de externa nätverken har olika
inriktning och deltagare på olika nivåer inom näringslivet, offentlig sektor,
högskola, universitet och andra utbildningsanordnare. Det vill säga olika
aktörer som både behöver och kan bidra till att Sundvalls kommun och
regionen har god kvalitet på samhällsservice som bidrar till att skapa
förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning i det goda livets anda.
Koncernstaben hr jobbar med fokus på kommunens inre utveckling och
rekrytering och detta inkluderar både det kortsiktiga vardagsarbetet och
strategiska aktiviteter som hålls samman och riktar in sig mot ARUBA som
stöd för att kompetensförsörja. Dialog och samverkan sker enligt etablerade
samverkansformer och i interna arbetsgrupper inom ramen för vår
övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Koncernstaben strategisk
tillväxt har hela tiden öppenheten att starta nya arbetsgrupper utifrån behov,
där koncernstaben hr ger stöd kring intern planering för utveckling och
rekrytering. Koncernstaben tillväxt tar ansvar för att det blir rätt
sammansättning i grupperna och att alla som bidrar i arbetsgrupperna också
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får nytta av det gemensamma arbete som utförs med ARUBA i blickfånget.
Vi betraktar i detta dokument ARUBA ur ett visionärt perspektiv, som
utgångspunkt för ett gemensamt fortsatt utvecklingsarbete.

3.1

Vision för utvecklingsarbete Attrahera

Sundsvalls kommun ska vara ”top of mind” för de som söker anställning
inom offentlig sektor. Vi är och uppfattas som en modern arbetsgivare. Vi
får tack vare vårt starka varumärke fler kvalificerande sökande till våra
tjänster samt grupper av studiebesök som är intresserad av oss. Våra egna
medarbetare är goda ambassadörer för vår verksamhet och kommunen syns i
sammanhang där vi har presumtiva medarbetare. Kommunen tänker nytt
med både flexibel arbetstid och flexibla arbetsformer med möjligheter att
jobba på distans, hemma eller att låta individer kompetensutveckla i andra
verksamheter, givet att det tillför mervärde för både individen och
kommunen. Kommunen erbjuder också olika friskvårdsalternativ både på
fritiden och under arbetstid.
3.2

Vision för utvecklingsarbete Rekrytera

Framförhållning, användarvänliga stödsystem och analyser ger oss goda
förutsättningar för att rekrytera rätt kompetens vid rätt tillfälle.
Kompetensen bör spegla befolkningens sammansättning i kommunen. En
god introduktion ska säkerställa att kompetens kan omsättas och ge resultat i
verksamheten. Vår lönebildning och lönestrategi bidrar till vår förmåga att
attrahera kompetens. Även de som söker arbete men som inte erbjuds en
tjänst, skall tala gott om Sundsvall och vårt professionella bemötande i
rekryteringsprocessens olika steg. En god tvåa eller trea skall gärna söka
igen.
3.3

Vision för utvecklingsarbete Utveckla

En sammanhållen styrkedja från verksamhetens mål till den kompetens som
krävs för att medarbetaren ska kunna bidra till målen är viktig att
synliggöra. En lönepolitik som tydliggör relationen mellan den egna
prestationen i förhållande till uppsatta mål och verksamhetens behov.
Lönepolitiken skall också stödja förvaltningarna i rekrytering och
utveckling av kompetens, särskilt där vi har brister. Vi ser att en
kommungemensam lönestrategi tas fram som i ett separat uppdrag,
lämpligtvis med underlag från lönekartläggning och utvecklingsarbetet med
IRUP. Alla chefer har ett stödjande ledarskap som skapar dialog och
delaktighet samt möjligheter till kompetensutveckling inom och mellan
kommunens funktioner. Våra lönekriterier utgår ifrån valda strategier och
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nämndernas/förvaltningars mål och behov. Kompetensutveckling säkerställs
alltid i medarbetarsamtal och kompetensutveckling kan ske både
traditionellt via utbildning men också genom olika utbyten, att jobba i andra
verksamheter inom eller utom kommunen, så länge både individ och
arbetsgivare ser mervärden och nyttor med insatserna.
3.4

Vision för utvecklingsarbete Behålla

Vi har låga sjuktal och en normal personalomsättning. Kommunens
proaktiva hälsoarbete är en viktig pusselbit liksom att strukturerat jobba
med arbetsmiljöfrågor i samverkansforum och på våra arbetsplatser. Att
tidigt upptäcka missnöje med arbetsmiljö och att jobba aktivt med
rehabilitering, individ och arbetsplatsutveckling. Vi ökar på detta sätt
möjligheten att internt hitta kompetens mellan förvaltningarna för befintliga
tjänster samt borgar för god hälsa med ett proaktivt hälsoarbete och skapar
förutsättningar att behålla medarbetare och deras kompetens. På detta sätt
ökar också produktivitet och kvaliteten i välfärdsuppdraget. Olika
arbetsformer, flexibla arbetstider och utmanande utvecklingsinsatser som till
exempel växeltjänstgöring på annan arbetsplats, ökar möjligheterna att både
behålla och utveckla talanger.
3.5

Vision för utvecklingsarbete Avveckla

Medarbetare som avslutar sitt arbete i Sundsvalls kommun upplever en
professionell hantering och tydliga tillvägagångssätt. Vi har en systematik i
kunskapsväxling och kompetensöverföring. Detta innebär till exempel att
arbetsgivaren har uttalade metoder och rutiner i syfte att kunna tillvarata
erfarenheter och synpunkter, både från de medarbetare som går i pension
men även från personer som slutar sin anställning av andra orsaker.
Kartlägger vi orsakerna till avslut, får vi en tydligare orsaksbild vars resultat
med tillhörande analys, bidrar till ökad förståelse och kunskap, vilket sedan
kan användas i syfte att vidareutveckla och behålla personal. På sådant vis
förebygger arbetsgivaren att tappa kompetenta medarbetare genom att hela
tiden utvecklas som en attraktiv arbetsgivare, i enlighet med visionen för
utvecklingsarbetet attrahera, se 3.1.

4 Styrande dokument
Kommunens vision att göra det goda livet möjligt samt skapa välfärd för
Sundsvallsborna sker i mötet mellan kommunens medarbetare och
medborgaren. Vi säkrar regionalt humankapitalet genom att följa
kommunens strategi för kompetensförsörjning (KS-2015-00953-1). För det
externa arbetet är strategisk samhällsutveckling den sammanhållande
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länken. Koncernstaben hr fokuserar på kommunens interna
kompetensförsörjning (IRUP), samverkan och att ge stöd till förvaltningarna
i deras interna arbete.
I övrigt är det MRP som styr vilken service som kommunen ska leverera
och på detta sätt bidra till att regionens publika och offentliga sektorer
långsiktigt kompetensförsörjer sina verksamheter, samt bidrar till att leva
efter RIKARE-strategin.
Kopplingen mellan MRP – Kommunens strategi för kompetensförsörjning ARUBA och IRUP finns i bilaga 2.
4.1 Jämställdhet och mångfald
Den ökade globaliseringen och ett alltmer heterogent samhälle innebär nya
utmaningar och möjligheter för såväl arbetsmarknad och arbetsgivare. Att i
sin organisation ha medarbetare som representerar olika synsätt och grupper
utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är en framgångsfaktor.
Kompetensförsörjning som viktig strategisk fråga behöver kvalitetssäkras
utifrån ett diskrimineringsperspektiv samt med ett normkritiskt
förhållningssätt.
Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska arbetsgivaren arbeta aktivt
och främjande för lika rättigheter och möjligheter när det gäller ARUBA.
Sundsvalls kommun ska tillvarata, bejaka och eftersträva jämställdhet och
mångfald samt medarbetare med olika kompetenser. Olikheter ses som en
tillgång som berikar utveckling av verksamheten och goda resultat.

5 Vad är strategisk kompetensförsörjning?
Enligt kommunens fastställda kompetensförsörjningsstrategi är definitionen
på kompetensförsörjning att rekrytera rätt kompetens till rätt uppgifter i rätt
tid. Rekrytering kan ske internt inom kommunen eller externt.
Rekryteringsbehoven tillgodoses genom att i ett helhetsperspektiv jobba
både internt och externt med utvalda delar i riktning mot ARUBA.
Koncernstaben, strategisk samhällsutveckling, ansvarar för det övergripande
koncernperspektivet kopplat till extern kompetensförsörjning i regionen.
Koncernstabens hr för strategisk koncernutveckling, deltar här i relevanta
delar med fokus på att samordna och stödja det interna arbetet. Varje nämnd
ska årligen utifrån MRP, med stöd från koncernstabens hr uppdatera sin
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interna rekryterings- och utvecklingsplan. De konkreta målen för varje
förvaltning styrs av respektive nämnds MRP vilken utgör viktiga
styrparametrar för arbetet.
Målet för koncernstaben hr är att tillsammans med förvaltningarna ta fram
en gemensam mall med syfte att enhetligt understödja arbetet för de
nämndspecifika planerna. Koncernstaben hr stödjer också förvaltningarnas
chefer med statistik och data, analyser samt vilka indikatorer som skall
följas upp och när. Koncernstaben hr stödjer och utbildar inom området för
ARUBA med fokus på att säkerställa kompetens inom våra bristyrken på
kort och lång sikt. Resurser allokeras via servicecenter eller köpta tjänster
enligt inköpspolicys och avtal.

6 Gemensamt innehåll i rekryterings- och
utvecklingsplanen IRUP
Den information och statistik som chefer behöver för att analysera behov
och skapa sina IRUP:er finns till stor del i hr-systemen där koncernstaben
har ansvaret för att i dialog utveckla och förbättra funktionalitet och åtkomst
i olika format eller rapporter. Dessa informationsunderlag skall i framtiden
kunna erhållas både då behov uppstår eller på fasta intervaller, t.ex.
automatiskt en gång per månad.
För att cheferna ska kunna genomföra konkreta aktiviteter kopplat till sina
IRUP:ar, har kommunen tagit fram de tidigare nämnda chefsverktygen på
inloggad. Koncernstaben hr kommer att sammankalla förvaltningarnas
chefer och hr funktioner för att tillsammans gå igenom och utveckla hur
arbetsgången med IRUP bör vara och vilken information som behövs för att
analysera och ta fram aktiviteter. Ett mer konkret arbete med att genomföra
olika aktiviteter kan därefter startas i princip av vilken chef som helst, men
efter att alla förvaltningarnas IRUP är framtagna. Dessa behöver också vara
kommunicerade, samverkade med våra fackliga förbund, beslutade och
fastställda av respektive förvaltningsdirektör i samråd med koncernstaben
hr. Detta för att säkerställa samordning och ett optimalt utnyttjande av alla
kommunens befintliga resurser.
Den IRUP som varje nämnd/förvaltning ska kommunicera med
koncernstaben tas fram med stöd och ledning av koncernstaben hr i
samarbete med förvaltningens chefer och hr-funktioner, där utbildning i
rutiner och verktyg ingår liksom utveckling av målbilderna för rekrytering
och kompetensutveckling. Målet är att ta fram en gemensam IRUP-mall för
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våra förvaltningar på alla nivåer för att underlätta och förenkla
vardagsarbetet i rekrytering och kompetensutveckling samt samarbete och
uppföljning. Nedan följer en principiell beskrivning av hur förvaltningarna
med ledning och stöd av koncernstaben hr jobbar med framtagningen av vår
gemensamma IRUP-mall.

6.1 Analys av kompetensbehov
Att göra en prognostiserad lång- och kortsiktig bedömning av
kompetensutvecklingsbehovet uttryckt i rekryteringsbehov och
utvecklingsaktiviteter för olika kompetensområden skall göras årsvis utifrån
MRP och verksamhetens mål. Förvaltningen totala rekryterings- och
personalutvecklingsbehov utifrån bland annat hr-statistik kring till exempel
pensionsavgångar, hälsa, sjukskrivning, rehabilitering och
utvecklingssamtal kan analyseras och prognostiseras med stöd av
information i våra IT-system. Alla chefer med personalansvar på olika
nivåer i verksamheten, med olika operativa och strategiska horisonter, kan i
framtiden jobba i en helhet utifrån de behörigheter och behov de har. Både
med analyser och planerade aktiviteter för att säkerställa
kompetensutvecklingen. I dagsläget är det en hel del manuellt arbete och det
är viktigt att vi gemensamt tar fram vilken information som behövs och hur
vi får det så att vi kan göra analyser och kopplingar i utvecklings- och
rekryteringsprocesserna.
6.2 Långsiktighet som attraktiv arbetsgivare
Beskriv vilka aktiviteter som genomförs i riktning mot ARUBA, t.ex. att
informera på skolor och i nätverk om yrken och bristyrken inom
kommunen. Vad gör vi för att öka deltagande i olika utbildningsprogram,
vilka praktikplatser erbjuder vi, kan vi certifiera individer med lång
erfarenhet, utnyttjar vi alla möjligheter där bidrag finns. Även de inåtriktade
aktiviteterna inom förvaltningarna beskrivs, till exempel förutsättningarna
för att kunna utföra ett professionellt arbete, alltifrån möjlig karriär och
kompetensutveckling till arbetsmiljö, teknikstöd, arbetstider etc. olika stöd
och utvecklingsmöjligheter.
6.3

Hälsoanpassa arbetsplats till tjänsteinnehåll för individens
potential
Vilka vakanta tjänster har förvaltningen som kanske kan bemannas av
individer från andra förvaltningar som på grund av medicinska eller andra
hälsoorsaker inte klarar sin ordinarie tjänst. Där vi har bristyrken kanske vi
kan tänka nytt, dvs. att erbjuda en lämplig individ under rehabilitering ett
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internt bristyrkesjobb, om både arbetsgivare och individ är överens om att
det är tillräckligt för individen att klara merparten i erbjuden tjänst. Det kan
vara bättre med 80 % än 0 %, givet att andra resurser kan ta de procent som
fattas.
6.4 Anpassa önskad kompetensutveckling till tjänst
Utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål från bland annat
utvecklingssamtal eller andra krav på kompetensutveckling, inventera och
göra individuella utvecklingsplaner för medarbetare. Den individuella
utvecklingsplanen skall utgå från individens- och verksamhetens behov, där
bland annat hälsofrämjande arbete, nya arbetsformer, utveckling av
fackkunskaper och olika färdigheter eller presumtiva eller nya ledarroller
eller projektuppdrag kan vara målet. Här gäller att tänka koncernbehovet
och att vara öppen för kompetensutveckling till annan verksamhet inom
kommunen, där det finns bristyreken eller uttalade behov.
6.5 Sammanställning av kompetensbehovet
Därefter sammanställs i IRUP en lista över de tjänster som skall tillsättas
och budgeteras det kommande året och en koppling till relevanta
kravprofiler görs. Tillsättningen sker via rekrytering eller utveckling.
För första linjens chefer är det ofta ganska korta horisonter (år) och
förvaltningsledningen med sin ledningsgrupp jobbar strategiskt t.ex. i fyra
års perspektiv. Kompetensbehov tillgodoses både kort- och långsiktigt vilket
bidrar till god samhällsservice som är en viktig krydda för att attrahera
kompetens i den externa delen för Sundsvallsregionens
kompetensförsörjning och andra målsättningar för tillväxt och det goda
livet.
6.6 Sammaställning av beslutade indikatorer
För att följa upp och utveckla den Interna kompetensförsörjningen är det
viktigt att enas om indikatorer för uppföljning. Dessa tas fram i samarbete
mellan koncernstaben hr och förvaltningarnas chefer och hr-strateger.
De indikatorer som skall rapporteras fastställs årligen av koncernstaben hr
enligt bland annat personalnämndens riktlinjer, tillsammans med
förvaltningarna.
Exempel på nyckeltal att följa upp kan vara:
Uppföljning via medarbetarenkät vart annat år
 Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal
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Andelen medarbetare som utfört aktiviteter enligt individuell
utvecklingsplan
Andelen enheter som visar godkänd nivå 75 eller mer på HME
(Hållbart Medarbetar Engagemang)
Andelen enheter som visar godkänd nivå 75 eller mer på KL
(Kommunikativt Ledarskap)
Andelen medarbetare som skulle rekommendera oss som arbetsgivare
(A i ARUBA)

Uppföljning via MRP processen
 Andelen enheter som har en IRUP
 Antal genomförda Attraktivitetsfrämjande aktiviteter (A i ARUBA) per
förvaltning
 Antal internt utvecklade för att bemanna bristyrken med personal från
annan förvaltning (U i ARUBA)
 Antalet nya utbildningsplatser skapade för interna bristyrken
Uppföljning via koncernstabens delårsrapport
 Ingångslöner och löner jämfört med riket.
 Att löner är jämställda utifrån lönekartläggningen.

Uppföljning via hr-system
 Personalomsättning per bristyrke
 Antalet chefer som har direkt personalansvar för mer än 20 medarbetare
 Andelen rehabiliteringsärenden per yrkeskategori
 Rehabiliteringsorsaker
 Snittkostnad och antal medarbetare i Rehab
 Antal medarbetare som rehabiliteras, genomsnittstid för rehabilitering
 Arbetsmiljö olyckor, tillbud kopplat till sjukskrivning och kostnader
 Befattningar med fasta tider (kopplat till sjuktal)
 Sjukskrivning kopplat till veckodag och yrkeskategori
 Befattningar med flexibel arbetstid (kopplat till sjuktal)

7 Ansvariga funktioner och roller
Nämnder
Nämnderna ansvarar för att säkerställa att deras förvaltning arbetar i
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enlighet med Sundsvalls kommuns interna rekryterings- och utvecklingsplan
för kompetensförsörjnings intentioner.
Förvaltningsdirektör/linjeorganisationen
Respektive förvaltningsdirektör ska fastställa en förvaltningsspecifik IRUP.
Denna förvaltningsspecifika IRUP ska uppdateras löpande.
Förvaltningsdirektör och därmed även linjeorganisationen, ansvarar för att
utifrån sina förutsättningar aktivt arbeta med sin interna
kompetensförsörjning.
Hr-direktör
Hr-direktören har som processägare för rekrytering och utveckling ansvaret
för att vidmakthålla och utveckla processerna. I detta inkluderas
styrdokument, stödsystem och verktyg samt uppföljning av respektive
förvaltnings arbete i processerna. Hr-direktören ansvarar för att säkerställa
stöd till förvaltningarna.
Analys och uppföljning av indikatorer ska årligen göras i ledningsgrupp, hr
styrgrupp samt i CESAM.

8 Nästa steg
En handledning för vårt gemensamma IRUP-arbete kan studeras i bilaga 3.
Koncernstaben hr ansvarar för att driva och att ge information, stöd och
utbildning kring IRUP samt att framtagningen av en gemensam
standardiserad IRUP-mall påbörjas snarast efter fullmäktigebeslut.
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9 Bilagor
Bilaga 1 - Kommunens enhetliga processer för rekrytering samt
utvecklings och lönesamtal
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Bilaga 2 - IRUP i ett sammanhang
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MRP

Bilaga 3 - Handledning IRUP

Sundsvalls kommuns kompetensförsörjningsplan ska säkerställa att vi
arbetar strategiskt, professionellt och icke diskriminerande i frågor som rör
hela processen från att Attrahera – Rekrytera – Utveckla – Behålla och
Avveckla kompetens i vår verksamhet. Vår vision och våra mål ska
omsättas i kompetens och våra planer ska ge oss förutsättningar att nå dit!
”Strategisk kompetensförsörjning är ett kontinuerligt arbete för att
säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och
tillgodose dess behov på både kort och lång sikt”.
Har ni behov av stöd i arbetet, kontaktar du din närmaste chef eller hrstrateg på förvaltningen. Dessutom har du koncernstaben hr som håller
samman stöd och utbildning för förvaltningarnas chefer och hr-funktioner.
Arbetsmodell för framtagning av IRUP
Den IRUP som varje förvaltning ska kommunicera med koncernstaben tas
som tidigare nämnts fram med stöd och ledning av koncernstaben hr i
samarbete med förvaltningarnas chefer och hr-funktioner. Målet är att ta
fram en gemensam mall för våra förvaltningar på alla nivåer för att
underlätta och förenkla vardagsarbetet i rekrytering och
kompetensutveckling samt samarbete och uppföljning.

Gemensamt innehåll i IRUP
Den information och statisk som chefer behöver för att analysera behov och
skapa sina IRUP finns i hr-systemen där koncernstaben har ansvaret att
utveckla och förbättra funktionalitet och åtkomst av statiskt och information
i olika format eller rapporter. Utvecklingsmålet för våra hr-system är att de
skall vara moduluppbyggda och kunna utbyta den information och de data
som behövs för att kunna jobba med utveckling och kompetensförsörjning.
Inom några år kan data och statistik erhållas både då behov uppstår eller på
fasta intervaller, t.ex. automatiskt en gång per månad. I dagsläget kan
systemen till viss del klara detta men en hel del manuellt arbete behövs, och
där stödjer hr-koncernstab och servicecenter.
1. Steg 1 - Analys av kompetensbehov
Identifiera och definiera enhetens mål och uppdrag - på kort och lång sikt.
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Med statistik ur våra hr-system, analysera personalbehovet utifrån
verksamhetens behov och mål där pensionsavgångar, uppsägningar,
rehabilitering och önskad kompetens- och löneutveckling är några viktiga
parametrar.
Ledarförsörjning via ledarutvecklingsprogram både för presumtiva och
befintliga ledare är en strategisk viktig satsning.
Ledningens ansvar är att analysera tillgänglig information kopplat till mål
och uppdrag. Titta exempelvis på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglemente från kommunfullmäktige
Mål och resursplan
Framtidsanalys/omvärldsspaning/analysrapporter
Verksamhetsplan
Lagstiftningskrav
Tidigare beslutade strategier
Tidigare uppföljningar av kompetensförsörjning
Kommunens vision, värdegrund och styrprinciper
Prioriterade utvecklingsområden
Planer för ledarförsörjning och identifikationer av talanger för framtida
specialist- och ledaruppdrag.

2. Steg 2 - Anpassa tjänsteinnehåll till önskad
kompetensutveckling
Resultatet av analysen ska därmed ge svar på vilken kompetens som behövs
för att nå organsationens mål. Denna analys kan göras på organisations-,
grupp- och individnivå.
Vid inventeringen, utgå från verksamhetens behov av tjänster eller
kompetensbehov uppkomna på grund av lagstyrda krav, inspektioner eller
arbetsmiljöbrister. Det kan röra sig om förnyelse av kunskaper eller
certifikat och legitimationer. När verksamhetens behov är inventerade gäller
det att matcha dessa behov mot medarbetarnas vilja och önskemål, fångade
vid bland annat utvecklingssamtal eller rehabiliteringsutredningar. Därefter
gäller det att göra en individuell utvecklingsplan för medarbetare.
Inriktningen är att tänka koncernbehovet och att vara öppen för
kompetensutveckling till annan verksamhet inom kommunen, där det finns
bristyrken eller uttalade behov. Koncernstabens samordning med
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förvaltningsledningarnas summerade IRUP syftar till att optimera vår
interna kompetensutveckling och inriktning mot verksamheternas behov.
3. Steg 3 - Långsiktigt som aktiv arbetsgivare
Diskutera t.ex. på APT hur ni inom er enhet idag arbetar i riktning mot
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla. Vad vill och kan ni
göra?
Beskriv vilka aktiviteter som genomförs i riktning mot ARUBA, t.ex. att
informera på skolor och i nätverk om yrken och bristyrken inom
kommunen. Vad gör vi för att öka deltagande i olika utbildningsprogram,
vilka praktikplatser erbjuder vi.
4. Steg 4 - Anpassa arbetsplats till hälsa och individens
potential
Analysera ovanstående delar och dokumentera i den lista över
kompetensbehov som upprättas i punkt 6.5.
Vilka vakanta tjänster har förvaltningen där arbetsplatsen kan anpassas så att
jobbet kan utföras av individer som behöver olika stöd och hjälpmedel på
grund av medicinska eller andra hälsoorsaker.
5. Steg 5 - Sammanställning av kompetensbehovet
Rapportera resultatet av identifierade kompetensbehov till koncernstaben.
Detta för att en övergripande syntes och koordinering av
kompetenshanteringen ska kunna ske. Rapporteringen sker med den IRUP
som varje förvaltning har, med samma rubriker, begrepp och format.
En komplett lista där det samlade behovet av de tjänster som ska tillsättas
och budgeteras det kommande året finns med.
6. Steg 6 - Sammanställning av beslutade indikatorer
Beroende på MRP och vad personalnämnden beslutar, ska nedanstående
rapportering göras, kanske med lite olika intervall. Vissa kvartalsvis vissa
månadsvis. Detta fastställs för varje förvaltning i samråd med koncernstaben
hr.
Nedan följer några exempel, och de nyckeltal som ska rapporteras fastställs
året innan i samarbete med förvaltningarnas chefer och hr-funktioner;
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Uppföljning via medarbetarenkät vartannat år
• Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal
• Andelen medarbetare som utfört aktiviteter enligt individuell
utvecklingsplan
• Andelen enheter som visar godkänd nivå 75 eller mer på HME
(Hållbart Medarbetar Engagemang)
• Andelen enheter som visar godkänd nivå 75 eller mer på KL
(Kommunikativt Ledarskap)
• Andelen medarbetare som skulle rekommendera oss som
arbetsgivare (A i ARUBA)
Uppföljning via MRP processen
• Andelen enheter som har en IRUP
• Koncernstabens IRUP
• Antal genomförda Attraktivitetsfrämjande aktiviteter (A i ARUBA)
per förvaltning
• Antal internt utvecklade för att bemanna bristyrken med personal
från annan förvaltning (U i ARUBA)
• Antalet nya utbildningsplatser skapade för interna bristyrken
Uppföljning via koncernstabens delårsrapport
• Ingångslöner och löner jämfört med riket.
• Att löner är jämställda utifrån lönekartläggningen.
Uppföljning via hr-system
• Personalomsättning per bristyrke
• Antalet chefer som har direkt personalansvar för mer än 20
medarbetare
• Andelen rehabiliteringsärenden per yrkeskategori
• Rehabiliteringsorsaker
• Snittkostnad och antal medarbetare i Rehab
• Antal medarbetare som rehabiliteras, genomsnittstid för
rehabilitering
• Arbetsmiljö olyckor, tillbud kopplat till sjukskrivning och kostnader
• Befattningar med fasta tider (kopplat till sjuktal)
• Sjukskrivning kopplat till veckodag och yrkeskategori
• Befattningar med flexibel arbetstid (kopplat till sjuktal)
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Bilaga 4 – Samhällsutveckling och digitalisering
Digitaliseringen är den samhällstrend som förutspås komma påverka oss
mest i dag och i framtiden. Digitalisering är en pågående strategisk process
som syftar till att skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt
med hjälp av digital teknik. Rätt använt i en kommun ökar digitalisering
effektiviteten, möjliggör sänkta kostnader eller skapar andra
fördelar genom att förändra de analoga processerna detta helt i linje med
kommunens tillväxtstrategi RIKARE.
I Digitaliseringskommissionens1 utredning SOU 2016:89 beskriver denna
transformation på följande sätt: ”Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett
industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitalisering och ny teknik är
motorer i utvecklingen, även om ny teknik ofta får genomslag först när
andra förutsättningar i samhället möjliggör det. Vår tids
samhällsutveckling drivs utöver digitaliseringen av ett antal genomgripande
samhällstrender så som ökad globalisering, accelererande urbanisering,
växande kunskapssamhälle, starkare individualisering samt större mångfald
och pluralism. Det här innebär att vi nu står inför en digital transformation
som kommer att förändra nästan allting: vad vi gör, hur vi gör det och vad
som går att göra”.
Därför är det viktigt att Sundsvalls kommun står rustad inför denna
samhällsförändring som pågår och kommer att accelerera. För detta krävs
kompetensutveckling av dem som redan idag arbetar i kommunen men även
att vi förbereder oss och arbetar strategiskt med
kompetensväxling i organisationen och att vi utvecklar de anställdas digitala
kompetens.
Enligt digitaliseringskommissionen innefattar digital kompetens följande:
1. Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och
producera digitalt.
2. Färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster.
3. Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i
samhället med dess möjligheter och risker.
4. Motivation att delta i utvecklingen.

1

Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté,
digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den IT-politiska
strategin IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige uppnås och att
regeringens ambitioner inom området fullföljs (Dir.2012:61).
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