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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt personalnämnden att aktivt arbeta med 
kommunens kompetensförsörjning och planera för hur vi möter rekryteringsutmaningen. 
Sundsvalls kommuns interna rekryterings- och utvecklingsplan, IRUP, antogs av 
kommunfullmäktige 2017-09-25 och ett gemensamt utvecklingsarbete har nu påbörjats.  
 
Kompetensförsörjning handlar, förenklat uttryckt, om att som arbetsgivare lyckas 
säkerställa tillräcklig och rätt kompetens i förhållande till verksamhetens uppdrag och 
mål. I normalfallet är det den personal man redan har anställd som är den största resursen 
för att lyckas med kompetensförsörjningen.  
 
Sundsvalls kommun som arbetsgivare har drygt 500 aktiva befattningar. Många 
befattningar är idag bristyrken. Därför är det avgörande för oss att vara en attraktiv 
arbetsgivare så att redan anställd personal stannar i organisationen.  
 
Centrala nycklar för att lyckas med kompetensförsörjning är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det innebär att 

 Personalen väljer att arbeta kvar och rekommenderar andra att söka arbete hos oss 

 Utveckla befintlig personal och arbetsprocesser  

 Nyrekryteringar, inklusive förmågan att tillvarata andra kompetenser och andra 
grupper än de man normalt rekryterar.  
 

 

Vår gemensamma utmaning 
Att kompetensplanera för samtliga befattningar vid samma tidpunkt är en orimlighet. 
Utmaningens storlek gör det nödvändigt att börja vårt gemensamma kompetens-
försörjningsarbete i hanterbar skala. Arbetsprocessen för år 1 blir därför enligt detta 
metodstöd, för att sedan under kommande år vidareutvecklas i dialog med förvaltning-
arna. Under 2018 ska varje förvaltning arbeta fram en egen kompetensförsörjningsplan 
med fokus på ett bristyrke och en nyckelkompetens. Dessa summeras sedan i en 
övergripande kompetensförsörjningsplan för Sundsvalls kommun.  

 

 

Metodstödets syfte 
Metodstödet ska göra det enklare för respektive förvaltning att arbeta fram förvaltnings-
specifika kompetensförsörjningsplaner för kommande år så att kompetensbehov fångas 
upp innan de övergår till kompetensbrist. 

 
Metodstödet är en handledning för chef/ledningsgrupp som ska utforma förvaltningens 
strategiska kompetensförsörjningsplan år 1. Det resulterar i en tydlig bild av förvaltningens 
kompetensbehov på kort och lång sikt kopplat till en konkret aktivitetsplan för hur 
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förvaltningens kompetensbehov ska mötas utifrån ett bristyrke, och till en 
nyckelkompetens för förvaltningens måluppfyllelse. 
 

Underlag 
Metodstödet är uppbyggt tillsammans med ett antal underlag där nuläges- och omvärlds-
analysen är av central betydelse och baseras på Sundsvalls kommuns kompetensför-
sörjningsstrategi respektive interna rekryterings- och utvecklingsplan (IRUP). I 
metodstödet återfinns kompletterande uppgifter och underlag som vid behov kan användas 
i arbetet med utformningen av kompetensförsörjningsplanen:  
 

 Nuläges- och omvärldsanalys, kommunövergripande 

 Förvaltningens verksamhetsplan 

 Kommunfullmäktiges MRP  

 Förvaltningens MRP 

 IRUP/Kompetensförsörjningsstrategin/Arbetsgivarpolitiska strategin 

 Mångfaldperspektiv http://www.do.se/stodmaterial/arbetsliv/hundra-mojligheter-att-
rekrytera-utan-att-diskriminera/ 

 SKLs strategier för att möta kompetensutmaningen -  
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-216-4.pdf?issuusl=ignore 

 

Processen i korthet 
Kompetensplanen synliggör kommande års kompetensbehov, visar gapet från befintlig 
kompetens i förhållande till vad verksamheten behöver för att uppnå målen och beskriver 
planerade aktiviteter för att möta behoven. Det kan innebära t.ex. kompetensutveckling 
respektive nyrekrytering, avveckling och även strategier för hur man attraherar och 
behåller medarbetare. Under arbetets gång kommer ni att klargöra hur förvaltningen ska 
 

 Attrahera rätt personer  

 Rekrytera de som behövs för verksamheten  

 Utveckla kompetensen i verksamheten  

 Behålla rätt kompetens  

 Avveckla kompetens vid behov  
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Mot bakgrund av verksamhetens uppdrag och utmaningar och för ett bristyrke respektive en 
nyckelkompetens, ska med hjälp av metodstödet:  

 Nuläge fastställas (vad har vi) 

 Framtida behov uppskattas (vad behöver vi) 

 Kompetensgapet fastställas (skillnaden mellan vad vi har och vad vi behöver) 

 Aktivitetsplan tas fram (vad gör vi) 

 
Samtliga förvaltningars kompetensplan kommer att summeras i en övergripande 
kompetensförsörjningsplan för hela kommunen. Uppföljning/revidering av varje förvaltnings 
kompetensförsörjningsplan kommer framgent att göras regelbundet och alltid inför nästa års 
verksamhetsplanering. 
  

Under varje rubrik finns ”reflektionsrutor”, med ett antal frågeställningar som ett stöd vid 
utformningen av kompetensförsörjningsplanen.  
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Kompetensförsörjningsplan 2018 
 

Steg 1 - Verksamhetens övergripande uppdrag och mål 

Vilken kompetens verksamheten behöver styrs av verksamhetens uppdrag. Baserat på 
bland annat lagkrav och MRP konkretiseras detta i förvaltningens verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen har utmaningar identifierats och mål fastställts. I kompetensförsörj-
ningsplanen säkerställs att organisationen har den kompetens som behövs för att uppnå 
målen. Läs igenom nuläges- och omvärldsanalysen. Beskriv, mot bakgrund av denna, 
förvaltningens uppdrag och utmaningar. 

 

Bristyrke 
Steg 2 – Välj ett bristyrke  

Vissa förvaltningar har redan idag påtagliga utmaningar när det gäller att säkerställa 
tillgång till kompetens med tydliga bristyrken på både kort och lång sikt. Andra har inte 
lika akuta utmaningar men kommer på sikt, mot bakgrund av verksamhetens uppdrag/mål 
och utmaningar eller t ex åldersstruktur hos befintlig personal att möta ökande svårigheter 
att säkerställa tillräcklig kompetens.  

 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetens utmaningar 

Vilka är verksamhetens utmaningar på kort och lång sikt, 
och vad behöver utvecklas för att möta utmaningarna? 

Utgå från beskrivningen av uppdrag och mål. Beskriv hur 
förvaltningens utmaningar ur ett arbetsgivarperspektiv ser 
ut och hur de kan förväntas förändras på kort och lång 
sikt.  (Befolkningsutveckling? Förväntningar? 
Lagändringar? Flyktingströmmar? Trender?)  

Verksamhetens uppdrag 

Beskriv förvaltningens upp-
drag och mål. Utgå till 
exempel från MRP och 
verksamhetsplan.  

Välj ett bristyrke 
Välj, mot bakgrund av beskrivningen av förvaltningens uppdrag/mål och utmaningar ovan, ut ett 
nuvarande eller framtida bristyrke att ta fram en aktivitetsplan för. 
  
Beskriv, översiktligt, det valda bristyrket och varför det valts. 
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Steg 3 - Vad har vi?  

Fastställ nuläge för valt bristyrke. 

 
 

 

Steg 4 - Vad behöver vi?   

Uppskatta framtida behov av valt bristyrke. Beskriv, mot bakgrund av verksamhetens 
uppdrag och utmaningar enligt ovan, vilka bristyrkets utmaningar och utvecklingsbehov är 
ur ett arbetsgivarperspektiv, dvs till exempel konsekvenser för medarbetarnas kompetens-
utvecklingsbehov, omställning av befintlig kompetens, nyrekryteringsbehov etc. 

 

 

 

 

Bristyrkets utmaningar 

Vilka är bristyrkets utmaningar, och hur påverkar 
de förvaltningens kompetensbehov på kort och 
lång sikt? 

- Uppdrag och utmaningar enligt ovan 
(baserat på MRP, verksamhetsplan, 
nämndbeslut etc)? 

- Förändrade lagkrav? 
- Trender, förväntningar, m fl. 

omvärldsfaktorer? 

Vilken kompetens behövs hos yrkesgruppen? 

Beskriv, konkret, vilken kompetensprofil som behövs hos framtida personal för att stå väl rustade att 
möta utmaningar och utvecklingsbehov i verksamheten. 

- Utbildningsbakgrund 
- Erfarenheter 
- Förmågor 

Bristyrkets utvecklingsbehov 

Vad betyder utmaningarna i praktiken? 
Vad behöver utvecklas/ förbättras i vårt 
sätt att arbeta för att möta utmaningarna? 
Ska vi bli bättre på något vi redan gör, 
eller göra något helt nytt? 

- Behöver vi fler anställda? 
- Behöver yrkesgruppen nya typer 

av kompetens? 

Vad vet vi om den personal som redan finns anställd inom det valda bristyrket? 
 Hur många anställda har vi inom bristyrket idag? 
 Hur många är män/kvinnor? 
 Hur ser åldersfördelningen ut?  
 Hur ser kommande års pensionsavgångar ut? 2018-2022.  
 Hur ser personalomsättningen ut?  
 Hur många har avslutat sin anställning 2015, 2016, 2017 av annan anledning än pension? 
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Steg 5 - Bedöm kompetensgapet 

Kompetensgapet kan beskrivas som skillnaden mellan befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov, och ger oss uppfattning om utmaningens storlek och angelägenhet. Ovan 
har ni tagit reda på vilken kompetens som finns i förvaltningen idag (steg 3) och vilken 
kompetens som behövs på sikt (steg 4). För skillnaden däremellan – kompetensgapet – ska 
sedan en åtgärdsplan tas fram. Jämför nuläget för bristyrket med det framtida behovet av 
bristyrket. Gör en bedömning av kompetensgapets storlek, dvs uppskatta hur stort behovet 
är av ytterligare kompetens. Hur matchar verksamhetens mål, och yrkesgruppens/medar-
betarnas kompetens varandra idag? Om inte, vilka utmaningar medför detta för verksam-
heten? 
 

 
  

Bedömning 
- Hur många behöver anställas på kort sikt (1-2 år)? 
- Hur många behöver anställas på lång sikt (2-5 år)? 
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Steg 6 - Vad kan vi göra? Aktivitetsplan, bristyrke 

Steg 6A – 6B ger sammantaget en översiktlig bild av verksamhetens kompetensbehov på 
kort och lång sikt. Vad kan vi då göra för att skapa goda förutsättningar att lyckas bemanna 
verksamheten så att behoven möts? Kompetensbehoven behöver sannolikt mötas både 
genom åtgärder kopplade till befintlig personal, t ex utveckling eller omställning av 
befintlig kompetens, och genom nyrekrytering (eller outsourcing).   

 
Steg 6A -  Befintlig personal  

Verksamhetens största resurs är den personal som redan finns anställd. Det är därför 
centralt att arbeta aktivt med att utveckla befintlig personal för att göra det möjligt att 
uppfylla verksamhetens uppdrag och mål – och oftast kostnadseffektivt, dessutom. 
Befintlig personal är också mycket viktiga ambassadörer för verksamheten i en 
rekryteringssituation. Med hjälp av nedanstående frågor identifieras ett antal aktiviteter 
syftande till att utveckla befintlig personal. Notera även redan pågående aktiviteter. Ange, 
för samtliga aktiviteter, ungefär när de planeras genomföras.  
 
 

 
 

Utvecklingsinsatser 
Finns det personer eller personalgrupper bland den befintliga 
personalen som med hjälp av utbildningsinsatser kan rustas för 
att bättre möta kommande kompetensbehov?  

- Kompetensutvecklingsinsatser? (Olika typer av 
utbildning, t ex lära sig ett nytt planeringsverktyg, 
vidareutbilda vårdbiträde till undersköterska, förbättra 
svenskakunskaper). 

- Chefsförsörjningsprogram? 
- Arbetsrotation 

 

Ändrad arbetsprocess 
Kan vi, inom ramen för/med 
hjälp av befintlig personal, 
utveckla nya sätt att arbeta eller 
omfördela arbetsuppgifter så att 
kompetensbehovet täcks helt 
eller i större utsträckning? Kan 
vi förbättra arbetsprocessen? 
Kan ny teknik avlasta och öka 
effektiviteten?  

 

Minskad personalomsättning 

Mycket finns att vinna på en låg 
personalomsättning, d v s på att 
befintlig personal väljer att stanna kvar 
i organisationen. Utifrån vad vi vet om 
bakomliggande orsaker för 
personalomsättningen (Varför väljer 
personal att sluta? Missnöje, sjukdom, 
konkurrens, karriär etc.): 

- Hur kan vi minska personal-
omsättningen; hur får vi 
befintlig personal att välja att 
stanna kvar? 

- På vilket sätt är/blir vi en 
attraktiv arbetsgivare för 
befintlig personal? 

Arbeta mer 

Har vi personal som skulle kunna arbeta mer om det 
underlättas? Hur gör vi det lättare/möjligt att gå upp i 
arbetstid (ofta kvinnor)? Schemaläggning? Bättre 
arbetstider? Flexibla arbetstider? Attitydpåverkan? 
Distansarbete? 
Har vi äldre personal eller ”rehabiliteringspersonal” 
som skulle kunna jobba längre/mer om de får rätt 
förutsättningar? Till exempel  

- Fysiskt lättare/anpassade/ändrade 
arbetsuppgifter? 

- Anpassning av arbetsplats? 
- Mindre stress? 
- Rehabiliteringsinsatser? 
- Introduktion av nyanställda? 
- Växeltjänstgöring? 
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Steg 6B - När vi måste nyrekrytera 

Ofta kommer verksamheten även att behöva nyrekrytera för att kunna möta sina 
kompetensbehov fullt ut. I många fall kommer det sannolikt att vara svårt att hitta den 
kompetens som normalt rekryteras, och därmed måste man som arbetsgivare arbeta 
kreativt, långsiktigt och tidigt för att skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning. 
Nytänkande blir centralt. Med hjälp av nedanstående frågor identifieras ett antal aktiviteter 
syftande till att skapa bättre förutsättningar för nyrekrytering genom att stödja en bredare 
och mer inkluderande syn på potentiell personal. Notera även redan pågående aktiviteter. 
Ange, för samtliga aktiviteter, ungefär när de planeras genomföras. 

Annan kompetens 

Om det inte går att rekrytera personer med den 
kompetens vi normalt rekryterar, kan vi rekrytera 
annan kompetens och anpassa eller omfördela 
arbetsuppgifter, eller utveckla nya sätt att arbete? 

 

Nya grupper  

Finns det någon stor grupp som vi missar 
när vi rekryterar och som vi skulle kunna ta 
tillvara bättre? 
- Kvinnor/män? 
- Personer med utländsk bakgrund? 
- Personer med funktionshinder? 
- Äldre personer: Olika studier har visat 

att många arbetsgivare tvekar att 
anställa personer som är 55 år eller 
äldre trots att dessa i del flesta fall har 
många år kvar i arbetsför ålder och har 
mycket erfarenhet att tillvarata. Hur gör 
vi? Kan vi göra något annorlunda? 
 

- Yngre personer: Unga behöver få 
kännedom om yrken och arbetsplatser 
för att ”kunna välja rätt” senare i livet, 
och de behöver få en första anställning 
och börja bygga relevant erfarenhet.  

 
 Kan vi, genom att samarbeta med 

skolan på olika sätt (studiebesök, 
prao/praktik/examensarbeten) 
främja att ungdomar väljer ”rätt” 
utbildning?  

 Kan vi genom att erbjuda sommar-
jobb hitta framtida personal, och 
börja bygga deras erfarenhet?  

 Kan vi bli bättre på att anställa 
nyutexaminerade? (Kanske kan 
äldre medarbetare vara 
handledare?) 

Attraktiv arbetsgivare – hur? 

Konkurrensen om arbetstagarna kommer generellt 
sett att vara hård i framtiden, och naturligtvis i 
synnerhet inom bristyrken. Hos arbetsgivare 
behöver en beredskap för detta finnas. Hur ska vi 
attrahera arbetstagare, vad får potentiella 
arbetstagare söka jobb hos oss? På vilket sätt är 
vi en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats? Varför ska 
man välja att arbeta hos oss? 
 
Vad attraherar dem vi brukar anställa i vanliga 
fall? 
 
Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare för nya 
grupper? Kan vi göra något inom 

- Attitydpåverkan och/eller företagskultur? 
- Befintlig personal som goda 

ambassadörer? 
- Marknadsföring av 

branschen/arbetsgivaren/arbetsplatsen? 
- Arbetsmiljö och –organisation? 
- Hur bemöter vi arbetssökande? 

 

Hur når vi den potentiella arbetskraften 

I takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar och arbetsgivare börjar rekrytera ur nya 
rekryteringsbaser behöver tänkandet kring var rekryteringskonstakten sker utvecklas. Var och hur får vi 
kontakt med potentiell ny personal? Var ska vi synas och höras? 

- I skolan? Via Arbetsförmedlingen? På mässor/konferenser? 
- På andra orter? (Inpendling, inflyttning, arbetskraftsinvandring.) 
- Vilka kanaler? Lokaltidning? Facktidningar? Sociala medier? 
- Annat?  
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Nyckelkompetens  
Mot bakgrund av verksamhetens uppdrag och mål kan det finnas kompetensbehov som 
inte handlar om ett tydligt bristyrke men som är ytterst viktigt att säkerställa för 
förvaltningens förmåga att förbättra eller utveckla förmågan till måluppfyllelse; någon 
typ av nyckelkompetens som kräver särskilt betydelsefull kompetensutveckling (ofta av 
befintlig personal) eller nyrekrytering av en specifik kompetens.  

Nyckelkompetens behöver inte vara en yrkesgrupp eller ens flera personer utan kan vara 
enstaka funktioner som kan stärka andra funktioner i sin förmåga att lyckas i sin målupp-
fyllelse. Det kan därför vara svårt att hantera nyckelkompetens på samma, bitvis lite mer 
kvantitativa, sätt som bristyrken. Aktivitetsplanen för nyckelkompetens baseras därför på 
ett mer kvalitativt synsätt.  

 

 

 

 

 

 

Välj en nyckelkompetens 
Välj, mot bakgrund av beskrivningen av förvaltningens uppdrag/mål och utmaningar ovan, ut en 
nuvarande eller framtida nyckelkompetens att ta fram en aktivitetsplan för. 
  
Beskriv nyckelkompetensens funktion i relation till organisationens förmåga att genomföra sitt 
uppdrag/uppnå sina mål. På vilket sätt skapar nyckelkompetensen förbättrade förutsättningar för 
måluppfyllelse? 
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Kompetensanalys, nyckelkompetens 
 

Steg 7 - Vad har vi?  

Fastställ nuläge för vald nyckelkompetens. Beskriv nuläget i organisationen vad gäller 
tillgång till vald nyckelkompetens. Finns den? Behöver den förstärkas (i antal tjänster)? 
Förutsätter den kompetensutveckling? 

 
Steg 8 - Vad behöver vi?  

Uppskatta framtida behov av vald nyckelkompetens. Verksamhetens kompetensbehov 
styrs av dess uppdrag. Baserat på bland annat lagkrav och MRP konkretiseras detta i 
förvaltningens verksamhetsplan. I verksamhetsplanen har utmaningar identifierats och 
mål fastställts. Kompetensbehovet påverkas också av omvärldsförändringar. Hur 
påverkas behovet av den valda nyckelkompetensen av verksamhetens uppdrag, mål och 
utmaningar på längre sikt? Beskriv nyckelkompetensens utmaning ur ett 
arbetsgivarperspektiv. 

 

Vad har vi idag? 
 Finns funktionen i organisationen idag? Hur ser den ut? 
 Behöver funktionen förstärkas (antal) och/eller utvecklas? 

 

Nyckelkompetensens utmaningar 

Vilka är nyckelkompetensens utmaningar, 
och hur påverkar de kompetensbehovet? 
Beskriv nyckelkompetensens utmaningar ur 
ett arbetsgivarperspektiv. Hur påverkas 
förvaltningens behov av nyckelkompetensen 
på kort och lång sikt av 

- Uppdrag och mål (MRP, verksam-
hetsplan, nämndsbeslut etc) 

- Förändrade lagkrav? 
- Förändringar i omvärlden? 

Vilken kompetens behövs hos nyckelkompetensen? 

Beskriv, konkret, vilken kompetensprofil som behövs hos framtida personal för att stå väl rustade 
att möta utmaningar och utvecklingsbehov i verksamheten. 

- Utbildningsbakgrund 
- Erfarenheter 
- Förmågor 

Nyckelkompetensens utvecklingsbehov 

Vad betyder utmaningarna i praktiken? Vad 
behöver utvecklas/ förbättras i vårt sätt att 
arbeta för att möta utmaningarna? Ska vi 
bli bättre på något vi redan gör, eller göra 
något helt nytt? 

- Behöver vi fler anställda eller 
räcker det med 
ersättningsrekryteringar? 

- Behöver vi en ny typ av 
kompetens? 
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Steg 9 - Vad kan vi göra? Aktiviteter, nyckelkompetens 

Vad kan vi då göra för att skapa goda förutsättningar att lyckas bemanna verksamheten så 
att behovet av nyckelkompetensen möts? Sannolikt behövs både åtgärder kopplade till 
befintlig personal och till nyrekrytering (eller outsourcing).  

 
Steg 9A - Befintlig personal 

Verksamhetens största resurs är den personal som redan finns anställd. Det är därför 
centralt att arbeta aktivt med att utveckla befintlig personal för att göra det möjligt att 
uppfylla verksamhetens uppdrag och mål – och oftast kostnadseffektivt, dessutom. 
Befintlig personal är också mycket viktiga ambassadörer för verksamheten i en 
rekryteringssituation. Med hjälp av nedanstående frågor identifieras ett antal aktiviteter 
syftande till att utveckla befintlig personal. Notera även redan pågående aktiviteter.  
Ange, för samtliga aktiviteter, ungefär när de planeras genomföras.  

 

 
 
 
 

Steg 9B - När vi måste nyrekrytera 

Ofta kommer verksamheten även att behöva nyrekrytera för att kunna möta sina 
kompetensbehov fullt ut. I många fall kommer det sannolikt att vara svårt att hitta den 
kompetens som normalt rekryteras, och därmed måste man som arbetsgivare arbeta 
kreativt, långsiktigt och tidigt för att skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning.  

Nytänkande blir centralt. Med hjälp av nedanstående frågor identifieras ett antal 
aktiviteter syftande till att skapa bättre förutsättningar för nyrekrytering av 
nyckelkompetens genom att stödja en bredare och mer inkluderande syn på potentiell 
personal. Notera även redan pågående aktiviteter. Ange, för samtliga aktiviteter, ungefär 
när de planeras genomföras. 

 
 

Utvecklingsinsatser 
Finns det personer eller personalgrupper bland den 
befintliga personalen som med hjälp av utbildnings-
insatser kan rustas för att bättre möta kommande 
kompetensbehov?  

- Kompetensutvecklingsinsatser? (Olika typer av 
utbildning, t ex lära sig ett nytt planerings-
verktyg, vidareutbilda vårdbiträde till 
undersköterska, förbättra svenskakunskaper). 

- Chefsförsörjningsprogram? 
- Arbetsrotation 

 
 

Ändrad arbetsprocess 
Kan vi, inom ramen för/med hjälp 
av befintlig personal, utveckla nya 
sätt att arbeta eller omfördela 
arbetsuppgifter så att 
kompetensbehovet täcks helt 
eller i större utsträckning? Kan vi 
förbättra arbetsprocessen? Kan 
ny teknik avlasta och öka 
effektiviteten?  
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Annan kompetens 

Om det inte går att rekrytera personer med den 
kompetens vi normalt rekryterar, kan vi rekrytera 
annan kompetens och anpassa eller omfördela 
arbetsuppgifter, eller utveckla nya sätt att arbete?  

 

Nya grupper  

Finns det någon stor grupp som vi missar 
när vi rekryterar och som vi skulle kunna ta 
tillvara bättre? 
- Kvinnor/män? 
- Personer med utländsk bakgrund? 
- Personer med funktionshinder? 
- Äldre personer: Olika studier har visat 

att många arbetsgivare tvekar att 
anställa personer som är 55 år eller 
äldre trots att dessa i del flesta fall har 
många år kvar i arbetsför ålder och har 
mycket erfarenhet att tillvarata. Hur gör 
vi? Kan vi göra något annorlunda? 
 

- Yngre personer: Unga behöver få 
kännedom om yrken och arbetsplatser 
för att ”kunna välja rätt” senare i livet, 
och de behöver få en första anställning 
och börja bygga relevant erfarenhet.  

 
 Kan vi, genom att samarbeta med 

skolan på olika sätt (studiebesök, 
prao/praktik/examensarbeten) 
främja att ungdomar väljer ”rätt” 
utbildning?  

 Kan vi genom att erbjuda sommar-
jobb hitta framtida personal, och 
börja bygga deras erfarenhet?  

 Kan vi bli bättre på att anställa 
nyutexaminerade? (Kanske kan 
äldre medarbetare vara 
handledare?) 

 

Attraktiv arbetsgivare – hur? 

Konkurrensen om arbetstagarna kommer generellt 
sett att vara hård i framtiden, och naturligtvis i 
synnerhet inom bristyrken. Hos arbetsgivare 
behöver en beredskap för detta finnas. Hur ska vi 
attrahera arbetstagare, vad får potentiella 
arbetstagare söka jobb hos oss? På vilket sätt är vi 
en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats? Varför ska 
man välja att arbeta hos oss? 
 
Vad attraherar dem vi brukar anställa i vanliga fall? 
 
Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare för nya grupper? 
Kan vi göra något inom 

- Attitydpåverkan och/eller företagskultur? 
- Befintlig personal som goda 

ambassadörer? 
- Marknadsföring av 

branschen/arbetsgivaren/arbetsplatsen? 
- Arbetsmiljö och –organisation? 
- Hur bemöter vi arbetssökande? 

Hur når vi den potentiella arbetskraften 

I takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar och arbetsgivare börjar rekrytera ur nya 
rekryteringsbaser behöver tänkandet kring var rekryteringskonstakten sker utvecklas. Var och hur får vi 
kontakt med potentiell ny personal? Var ska vi synas och höras? 

- I skolan? Via Arbetsförmedlingen? På mässor/konferenser? 
- På andra orter? (Inpendling, inflyttning, arbetskraftsinvandring.) 
- Vilka kanaler? Lokaltidning? Facktidningar? Sociala medier? 
- Annat?  
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Övriga frågor 
Vad önskar ni på förvaltningen för stöd gällande er kompetensutmaning från koncernstaben?  

 

Finns rutiner för introduktion av nyanställda? Hur ser i sådant fall dessa ut? (Bifoga gärna om 
dokument finns.)  

 

Befintlig personal kan välja att avsluta sin anställning, gå i pension eller varslas om 
uppsägning. Oavsett orsak – arbetar förvaltningen systematiskt med avvecklingsprocessen? 
Hur säkerställs god överlämning/kompetensöverföring? Hur säkerställs att en person som 
sagts upp, trots allt upplever förvaltningen som en professionell och attraktiv arbetsgivare? 

 

 

 

 

 

 

 

  


