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Idag
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• Sammanfattning från rapporten - Kunskapsunderlag kompetensförsörjning

• Kopplingar till program för attraktiv arbetsgivare

• Frågor och reflektioner kring rapporten

• Samtal om hur vi organisera oss centralt och lokalt



Syftet med rapporten och 

presentationen

3

Två syften:

– Att ta in era synpunkter för att göra en produkt som ni anser användbar för 
HR och verksamhet i syfte att effektivisera arbetet med 
kompetensförsörjning

– Påbörja arbetet kring vad som kan samordnas och på vilka nivåer



Mycket görs redan idag
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• Kompetenshöjande insatser

• Utvecklingsinsatser för att bemanna verksamheten mer effektivt

• Samverkar och påverkar utbildningsanordnare

• Marknadsföring av yrken och jobb i staden

• Verksamheters kompetensförsörjning leds och styrs på olika sätt

• Personal- och kompetensförsörjningsanslaget utgör till viss del ett nav



Orsaker till kompetensbrist
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• Demografi där färre ska försörja fler

• Ambitions- och kvalitetshöjande insatser

• Fortsatt höga förväntningar på välfärdssektorn

• Högkonjunktur

• Stora infrastruktursatsningar och underhåll

• Dimensionering av utbildningsplatser

• Intresset för utbildningar
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Befolkningsprognos i Göteborg



Arbetskraft på sikt
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• Demografi 6 900

• Pension 9 100

• Extern avgång 26 100

• Intern avgång 15 900

• Totalt 58 000

Rekryteringsbehov



Rekryteringsbehov i relation till 

antalen tillsvidareanställda
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Behålla personal och minska 

personalavgången

11

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Grundscenario Personalavgång som 2012

Demografi Pension Extern avg Intern avg



Tillgång på kompetens
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Gymnasieutbildning

Yrkeshögskolan

Högskola och 
universitet

Funktionshinder

Äldreomsorg

Måltid

Tekniska 

förvaltningar och 

bolag

Äldreomsorg

Funktionshinder

Måltid

Förskola 

Lärare

Sjuksköterskor

Ingenjör

Socionom

fysioterapeut



Så här löser vi 

kompetensförsörjningen!
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Program för attraktiv arbetsgivare – Mål och strategier

Med särskilt fokus på att minska personalbehovet genom att effektivisera och 
prioritera:

• Nyttja tekniska utvecklingen

• Använda kompetensen ändamålsenligt

• Bredda rekryteringsbasen

• Behålla personal och minska personalomsättningen

• Minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön



Samtal och fortsatt arbete kring 

underlag
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Underlaget är för HR och verksamhet

• Tankar och reflektioner kring rapporten

• Vilken nytta ser ni med rapporten?

• Är det något ni vill att vi fördjupar eller förtydligar?

• Hur organiserar vi oss bättre centralt och lokalt inom HR för att stödja det 

strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom olika verksamhetsområden?

– Är ni förtjänt av en verksamhetsspecifik beskrivning? Hur ska vi i sådana fall 

ta fram den? Vilka ska vara med?
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• Programmet har varit uppe i 
Kommunstyrelsen

• Vi förbereder oss – vad ska vi göra för 
att implementera och genomföra 
programmet – var och en och 
tillsammans …

• Vad kan ledas och samordnas centralt 
och vad bedöms hanteras lokalt?

Nästa möte 19 oktober



KONTAKT:

Avdelning: Område HR

Område, Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret

Namn: Åsa Lindbom och Maria Tuvegran 

asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se

Nicoline.blidberg@stadshuset.goteborg.se

maria.tuvegran@stadshuset.goteborg.se

mailto:asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se
mailto:Nicoline.blidberg@stadshuset.goteborg.se
mailto:maria.tuvegran@stadshuset.goteborg.se

