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Strategisk kompetensförsörjningsplan 2021-2023 
 

Inledning 

Ljusnarsberg kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området 

kompetensförsörjning. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Kommunen behöver 

attrahera och rekrytera medarbetare och satsa på kompetensutveckling för chefer och 

medarbetare. De har under åren blivit allt svårare att rekrytera och behålla personal med rätt 

kompetens. Många av våra tjänster är svårekryterade, och kommunens geografiska läge bidrar 

till en utmaning och ställer krav på nya lösningar.  

Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samordnade metoder och 

rutiner för kommunens kompetensförsörjning.  Att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla rätt 

kompetenser krävs och behövs, när verksamheterna och dess uppdrag utvecklas, i kombination 

med pensionsavgångar och övrig rörlighet. 

Syfte med strategisk kompetensförsörjningsplan 
Syftet är att ge en samlad bild av planen för strategisk kompetensförsörjning i vår kommun.  
Den samlade bilden ska:  
 
• Underlätta strategisk kompetensförsörjning och hjälpa organisationen och förvaltningen att  
säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid, att skapa en långsiktig och hållbar 
kompetensförsörjning. 
  
• Skapa en resurseffektiv organisation och öka möjligheterna till kommungemensamma insatser  
 
En strategisk kompetensförsörjningen är en gemensam process för fortlöpande säkerställa rätt 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta 
arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder förutsätts ett 
systematisk och enhetligt arbetssätt. Ljusnarsbergs kommun arbetar därför enligt ARUBA 
modellen.  
Grunderna i den strategiska kompetensförsörjningen för kommunen utgår från ARUBA-

modellen. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. 

 Modellen kan liknas vid en ”medarbetarlivscykel” inom arbetslivet. 
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Genomförande – hur gör vi det här? 

Varje förvaltning arbetar med aktiviteter inom ARUBA området. En gång per år rapporteras 

förvaltningens kompetensförsörjningsåtgärder med tillhörande ARUBA aktiviteter till HR 

avdelningen. Detta för att analys, uppföljning samt skapa en helhetsbild av aktiviteter kopplat till 

behov av kompetensförsörjningsåtgärder. Sammantaget rapporteras detta sedan till  

Kommunstyrelsen en gång per år, förslagsvis i december i samband med årlig uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbetet. I analysen ingår också kommande pensionsavgångar. 

Förvaltningarna beskriver sina aktiviteter enligt ARUBA med syftet som ska främjar följande: 

ATTRAHERA 
Att vår kommun ska vara attraktiv att arbeta i.  
Att skapa attraktionskraft för att behålla medarbetare och för potentiella medarbetare. 
Att stärka arbetsgivarevarumärket och arbetsgivarerbjudanden 
 
REKRYTERA 
Att rekrytera efter kompetens. 
Att alltid ha en snabb kvalitativ rekryteringsprocess , att målet är att ha en god ”kandidat” 
upplevelse av vår kommun. 
Transparenta och öppna rekryteringar, delaktighet. 
 
UTVECKLA 
Utveckla medarbetares kompetens så att de är rustade för dagens arbetsuppgifter/uppdrag och 
morgondagens utmaningar. 
Introduktion av medarbetare,  
Ledarutveckling och kompetensförsörjning  
 
BEHÅLLA  
Att vara en attraktiv kommun att fortsätta arbeta i. 
Attraktiva villkor, förmåner  
Karriärmöjligheter 
Tidig lokal omställning. 
 
AVVECKLA  
Framgångsrik omställning vid behov avveckling av kompetens 
Respektfulla avslut 
Kompetensöverföring vid avslut genom avgångssamtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Handlingsplan för ARUBA – aktiviteter per förvaltning. 
 

ARUBA Aktivitet/Konkret 
åtgärd 

Målgrupp När  Ansvarig Mätbarhet 
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Definitioner i arbetet med strategisk kompetensförsörjning: 
 
Strategisk kompetensförsörjning: att arbeta med kompetensförsörjning ur ett strategisk 
perspektiv. Att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen. Planera 
aktiviteter systematisk för att nå kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid 
behov 
 
Kompetens: Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. 
 
Kompetensförsörjning:  En process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt 
kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. 
 
Kompetensförsörjningsplan: aktivitetsplan för en organisation som specificerar vilken 
kompetens som behöver attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas eller avvecklas för att 
uppfylla verksamhetens mål, hur dessa ska ske, när och vem som är ansvarig.  
Planen tas fram av ledning.  
 
Kompetenskartläggning: kartläggning av en individs eller en grupps befintliga kompetens. 
Sker ofta i form av självskattning, där medarbetaren själv uppskattar sin kompetens och detta 
sedan diskuteras med chefen vid en avstämning, eller vid medarbetarsamtal.  
 
Kompetensgap: skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens.  
 
Kompetensutveckling: aktivitet för att bredda/höja individers och gruppers kompetens. 
  
Kompetensmål: mål som gäller förändringar i kompetens, baserat på framtida behov och 
förändringar i verksamheten.  

      

      

      

      

 


