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1. INLEDNING 

För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska Örnsköldsviks kommun 
vara en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat som vågar tänka och prova nytt.  
Kommunens arbete med kompetensförsörjning organiseras för att möta framtidens 
utmaningar och möjligheter.  
Verksamhetsförändringar och mål styr vilken kompetens som kommer att behövas 
jämfört med den kompetens som redan finns i organisationen. Skillnaden mellan tillgång 
och efterfrågan på kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter. 

1.1 Omfattning 
Strategin ska vara till hjälp att strukturera och systematisera kommunens gemensamma 
övergripande aktiviteter, samt prioritera insatser på lång sikt, för att trygga återväxten av 
medarbetare inom kommunens verksamheter.  
Strategin pekar ut riktning och mål för kommunens kompetensförsörjning. 

1.2 Definitioner 
Kompetens 
Med kompetens avses förmågan att kombinera förmåga, kunskap, erfarenhet och vilja, 
som krävs eller anses önskvärda för ett visst arbete.  

Kompetens betecknar en samling kvaliteter satta i relation till en viss arbetssituation. 
Kompetensens syfte kan sägas vara medarbetarnas förmåga att bidra till organisationens 
måluppfyllelse. 

Kompetensförsörjning 
Med begreppet kompetensförsörjning menas i vilken utsträckning en verksamhet lyckas 
rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Denna förmåga är beroende av förhållandet 
mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft med rätt kompetens. 
 
För att effektivt arbeta med kompetensförsörjning används begreppen; Attrahera, 
Rekrytera, Introducera, Utveckla, Behålla, och Avsluta. 
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2. ATTRAHERA 
Arbetsinnehåll, arbetsmiljö och arbetsorganisation ska utformas så att det lockar sökande 
till Örnsköldsviks kommun. Tillsvidareanställning och heltid ska eftersträvas.  
Genom att informera om och marknadsföra kommunen som arbetsgivare vill vi attrahera 
framtida medarbetare. Med ett aktivt arbete förbättras resultatet av kommunens 
medverkan vid annonsering, på mässor, webb och sociala medier.  
En viktig del för att framgångsrikt kunna marknadsföra kommunen är att utse 
yrkesambassadörer, det vill säga medarbetare som kan berätta om sitt yrke i olika 
sammanhang. Därför är det betydelsefullt att detta arbete prioriteras och möjliggörs. 
Kommunen som arbetsgivare ska agera så att praktikanter, feriearbetare, 
arbetsmarknadsåtgärder och studentmedarbetare ser Örnsköldsviks kommun som en 
potentiell arbetsgivare. Kommunen ska se positivt på medverkan i program för trainee 
och mentorskap både inom och utanför den egna organisationen. Medverkan och 
deltagande ska uppmuntras av chef och medarbetare. 

2.1 Mål med att attrahera  
Målet är att sprida bilden av Örnsköldsviks kommun som attraktiv arbetsgivare för att 
hitta rätt kompetens till våra tjänster. 

Inriktning Syfte, mål Ansvar, 
samverkan 

Uppföljning, 
arbetssätt 

Närvaro och utveckling av 
sociala medier i samarbete 
med förvaltningarna. 
 

Sprida bilden av 
ÖK som attraktiv 
arbetsgivare. 

Personalavdelningen 
och 
kommunikations-
avdelningen 

Rekryteringssystem 
Facebook 

Omvärldsbevaka och delta 
på arbetsmarknadsmässor 
vid behov. 
 

Hitta rätt 
kompetens. 

Förvaltningarna och 
personalavdelningen 

Verksamhets-
planering  

Alla förvaltningar utser 
yrkesambassadörer.  
 

Visa en positiv 
bild av våra olika 
yrken.  

Förvaltningarna  Verksamhets-
planering 

Erbjuda platser för 
arbetsmarknadsåtgärder, 
praktikanter, 
studentmedarbetare och 
feriearbetare. 
 

Locka nya 
medarbetare. 

Förvaltningarna, 
personalavdelningen 
och arbetsmarknads- 
och 
integrationsenheten 

Verksamhets-
planering 
Årsbokslut 
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3. REKRYTERA 

För framgångsrik kompetensförsörjning vill Örnsköldsviks kommun skapa 
förutsättningar för inkluderande rekrytering. Detta innebär att alla människor oavsett kön, 
könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är välkomna till oss. 
För att analysera och bedöma framtida rekryteringsbehov upprättas årligen en 
kompetensförsörjningsprognos. Denna ligger till grund för verksamheternas planering av 
kompetensförsörjning. Genom att chefer i förvaltningarna följer Örnsköldsviks kommuns 
fastställda rekryteringsprocess som finns på intranätet Örnkom, kvalitetssäkrar vi våra 
rekryteringar, säkerställer likabehandling och ger ett välkomnande bemötande.  

3.1 Mål med att rekrytera 
Målet med kommunens rekrytering är att hitta rätt kompetens till våra verksamheter och 
att ge sökande en positiv bild av Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare. 
Inriktning Syfte/mål Ansvar, 

samverkan 
Uppföljning, 
arbetssätt 

Arbeta enligt 
rekryteringsprocessen. 
 

Säkerställa en 
inkluderande och icke 
diskriminerande process. 

Rekryterande 
chef 

Följa beslutad 
rekryterings-
process 

Hitta alternativa vägar 
för att bredda 
rekrytering, t.ex. 
uppsökande via sociala 
medier. 

Använda nya kanaler för 
att hitta kandidater för 
våra tjänster. 

Personal-
avdelningen 
och 
förvaltningarna 

Verksamhets-
planering 

4. INTRODUCERA 

Genom en god introduktion ger Örnsköldsviks kommun medarbetaren en säker och bra 
start i anställningen. Introduktionen säkerställer att medarbetaren så snabbt som möjligt 
blir insatt i sina nya arbetsuppgifter och därmed kan känna trygghet och åstadkomma 
resultat.  

4.1 Mål med att introducera 
Målet för Örnsköldsviks kommun är att genom en bra och genomtänkt introduktion få 
medarbetare att trivas, utvecklas och bidra till verksamheten. 
Åtgärd/aktivitet Syfte/mål Ansvarig,   

samverkan 
Uppföljning, 
arbetssätt 

Utveckla 
introduktionskonceptet 
för nya medarbetare 

Få medarbetaren att 
trivas, utvecklas och 
bidra till verksamheten. 

Personalavdelningen-
övergripande 
Förvaltning, chef 

Verksamhets
planering 
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5. UTVECKLA 

Med fokus på verksamhetens mål ska förvaltningsledningen avgöra vilka utmaningar 
som måste mötas i framtiden och vilka utvecklingsinsatser som ska utföras.  
Utvecklingssamtalet ska ligga till grund för de individuella utvecklingsplanerna. Chefen 
ska tillsammans med medarbetaren gå igenom hens utvecklingsbehov. Med utveckling 
menas alla insatser som kommer verksamheten till godo och gör medarbetaren bättre 
rustad att möta nya arbetsuppgifter och nya krav. Utveckling behöver således inte vara en 
utbildning. 
Det är viktigt att verksamheterna ger alla medarbetare likvärdiga möjligheter till 
utveckling. Ansvaret för utveckling ligger både hos arbetsgivaren och hos den enskilde 
medarbetaren. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig och det är medarbetarens ansvar att delta 
i föreslagna aktiviteter samt att på lämpligt sätt använda sig av de nya kunskaperna i 
arbetet.  

5.1 Mål med att utveckla 
Målet med all utveckling är att den kopplas till verksamhetens mål och bidrar till en 
effektiv verksamhet. 
Inriktning Syfte/mål Ansvar, 

samverkan 
Uppföljning/ 
arbetssätt 

Skapa rutin för att 
identifiera, analysera, 
åtgärda och följa upp vilka 
medarbetare som får 
kompetensutveckling med 
hänsyn till 
diskrimineringslagen. 

Vägleda vad som 
skall följas upp och 
hur detta skall 
dokumenteras. 
 
 

Personal-
avdelningen 
 
 
 

Verksamhets-
planering  
 
 
 

Införa ett system för att 
samla och dokumentera 
medarbetares kompetens. 

Få en överblick av 
medarbetarnas 
kompetens och 
vilken kompetens 
som eventuellt 
saknas. 

Personal-
avdelningen 
 

Verksamhets-
planering 
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6. BEHÅLLA 

För att behålla våra medarbetare är det viktigt med ett professionellt ledarskap samt att 
medarbetarna får återkoppling på sin prestation och att denna också kopplas till 
löneutfall.  
En god arbetsmiljö med möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka sin egen 
arbetssituation är betydelsefull för att medarbetare ska välja att stanna. 
Utifrån verksamhetens förutsättningar kan medarbetare få möjlighet att prova nya 
arbetsuppgifter och bredda sin kompetens internt. Vi vill erbjuda alternativa karriärvägar 
och verka för en arbetsorganisation som är intressant och stimulerande och som ökar 
möjligheten att uppnå fastslagna mål. 
 
6.1 Mål med att behålla 
Målsättningen är att varje medarbetare ska bli sedd och bekräftad. 
 
Inriktning Syfte/mål Ansvar, 

samverkan 
Uppföljning, 
arbetssätt 

Personalavdelningen 
omvärldsbevakar och tar del 
av relevant forskning om hur 
många medarbetare per chef 
som är rimligt att ansvara för 
som chef.  

Ge ett riktvärde till 
förvaltningarna att 
förhålla sig till. 

Personal-
avdelningen 

Verksamhets-
planering 

Ta fram nya mallar för 
utvecklingssamtal, inklusive 
skattning av arbetsprestation 
med en tydligare koppling till 
löneutfall. 

Öka kvaliteten på 
utvecklingssamtalen 
med en tydligare 
koppling till 
verksamhetens mål. 

Personal-
avdelningen 

Verksamhets-
planering 

Arbeta om kommunens 
grundläggande 
chefsutbildning. 

Anpassat innehåll i 
utbildningen efter 
vad chefer behöver. 

Personal-
avdelningen 

Verksamhets-
planering 

Vidareutbildning för chefer 
som genomgått kommunens 
grundläggande 
chefsutbildning och sedan 
arbetat flertalet år. 

Utveckling för 
chefer som arbetat 
ett flertal år. 

Personal-
avdelningen 

Verksamhets-
planering 
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7. AVSLUTA 

För att kunna utveckla vår verksamhet och vårt arbete med kompetensförsörjning 
behöver vi som arbetsgivare aktivt skaffa oss information om varför en person väljer att 
avsluta sin anställning hos oss.  
Medarbetare som ska sluta är en resurs för att överföra kunskap till övriga medarbetare. 
Avslutssamtalet är ett tillfälle att ta del av medarbetarens erfarenheter och synpunkter 
både i allmänhet och inför kommande rekryteringar. Medarbetare som väljer att avsluta 
sin anställning hos oss ska känna att de är välkomna tillbaka. 

7.1 Mål med att avsluta 
Målsättningen är att vid avslut tillvarata kompetens, synpunkter samt ge medarbetaren 
ett positivt avslut. 

Inriktning Syfte/mål Ansvar, 
samverkan 

Uppföljning, 
arbetssätt 

Avslutssamtal enligt de 
rutiner som finns. 
 

Följa rutinen för att 
ta tillvara 
medarbetares 
kunskap samt ge ett 
bra avslut. 

Chefer Följa fastställd 
rutin 

Omvärldsbevakning av 
hantering vid avslut. 
Analys och utvärdering av 
detta. 
 

Att få bättre kunskap 
om varför 
medarbetare väljer 
att sluta hos oss. 

Personal-
avdelningen 

Verksamhets-
planering 
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