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Svar på granskning av kompetensförsörjning, kopplat till 
arbete med digitalisering och effektivisering

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen besvarar revisionens granskning av kompetensförsörjningen i enlighet 
med tjänsteskrivelse av kanslichefen daterad 4 mars 2019.

Protokollsanteckningar
Elisabeth Håkansson (C) lämnar följande protokollsanteckning som även S och MP ställer 
sig bakom:

Kompetensförsörjningen är en redan idag en stor utmaning och den kommer bli ännu 
större inom en snar framtid. Detta gäller både de offentliga och privata arbetsgivarna. 
Ystads kommun behöver i många forum och på många nivåer fortsätta arbetet med att 
säkerställa kompetensförsörjningen både inom offentlig- och privat sektor.

Göran Brante (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet upplever en besvärande passivitet inför samhällhets förändring.
KSAU föreslår Ks att följa förvaltningens tjänsteskrivelse och därmed inte se någon 
särskild nytta av en kompetensförsörjningsstrategi. Detta av tre skäl som alla grundar sig i 
passivitet.

Det första skälet är för att omvärlden ständigt förändras. Vilket vi ser som ett definitivt 
skäl att ha en strategi och en uppmärksamhet inför de förändringar som förekommer.

För det andra eftersom begreppet ”attraktiv arbetsgivare” är mångfacetterat. Vilket vi 
tvärtom ser som ett synnerligt skäl att vara genomtänkt och strategisk, och att ha ett finger 
i luften för att känna vart vinden blåser på arbetsmarknaden.

Det tredje skälet är att verksamheterna anser sig ha en god uppfattning om sina respektive 
behov. Hur kan de ha det när omvärlden ständigt förändras och det de ska uppfylla är så 
mångfacetterat att det knappast går att definiera.

Vänsterpartiet menar att kommunen istället ska ha en offensiv taktik och strategi för att 
just bli den ”attraktiva kommunen och arbetsgivaren”. Vi kan inte leva på att det ska sköta 
sig själv. Därför menar vi att kommunen bör följa revisionens förslag.
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Sammanfattning av ärendet
Revisionen har i en granskning om kompetensförsörjningen rekommenderat att 
kommunstyrelsen ska kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet, 
utarbeta en kommunövergripande och långsiktig kompetensförsörjningsstrategi och däri 
tydliggöra det strategiska arbetet kring hur kommunen ska verka för att vara en attraktiv 
arbetsgivare i enlighet med fullmäktiges målsättning. 

Omvärlden förändras ständigt. Under långa perioder har Sverige brottats med hög 
arbetslöshet och låg sysselsättning. På grund av den demografiska utvecklingen har den 
trenden förändrats och nu finns den motsatta problematiken inom vissa yrkeskategorier. 
Samtidigt har Sverige tagit emot många flyktingar som kan bidra till att förändra den 
utvecklingen, pensionsålder kommer att höjas och ny teknik får ständigt nya genomslag på 
arbetsmarknaden som gör att förutsättningarna snabbt kan förändras vad gäller tillgången till 
och behovet av arbetskraft.

Så gott som samtliga kommuner brottas med frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det 
kan lätt medföra att det blir en slags kapplöpning om högsta lön och bästa arbetsvillkor, 
vilken ingen tjänar på i längden. I takt med att omvärlden förändras kan också andra värden 
än lön och arbetsvillkor få allt större betydelse. Till exempel vikten av en god arbetsmiljö 
vilket inkluderar frågor som trygghet, ledarskap och värdegrund. Andra exempel är social 
gemenskap och närhet till arbetsplatsen. Av betydelse är givetvis infrastrukturförsörjningen 
till kommunen men den måste givetvis sättas i ett större perspektiv än bara kommunens 
kompetensförsörjning liksom möjligheten till boende. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar alltså mer om ”vem” arbetsgivaren är, vad Ystads 
kommun står för och kommunens renommé snarare än ett antal förmåner och policys. 

Respektive verksamhet har en god uppfattning om sitt behov av arbetskraft. En 
övergripande kompetensförsörjningsstrategi förändrar inte den kunskapen. Kommunen 
arbetar såväl inom ramen för de specifika verksamheterna som genom samordnade insatser 
gemensamt för kommunen för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Oavsett 
om en kompetensförsörjningsplan tas fram ur ett kommungemensamt perspektiv kommer 
den att bygga på verksamheternas kunskap om den egna organisationen, vilka förutsättningar 
respektive verksamhet har och hur omvärlden ser ut. 
 
Sammanfattningsvis ser inte förvaltningen, i detta läge, nyttan av en 
kompetensförsörjningsstrategi. För det första för att omvärlden ständigt förändras, för det 
andra för att begreppet attraktiv arbetsgivare är mångfacetterat och innehåller mer än policys 
och förmåner och för det tredje för att verksamheterna har en god uppfattning om sina 
respektive behov.

Ärendet är av administrativ karaktär och berör således inte barn eller unga.
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Beslutsunderlag
Genomförd granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering daterad den 20 december 2018
Granskning av kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering, EY, daterad december 2018
Tjänsteskrivelse av Cornelia Englén, kanslichef daterad den 4 mars 2019,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besvara revisionens 
granskning av kompetensförsörjningen i enlighet med tjänsteskrivelse av kanslichefen daterad 
4 mars 2019.

 

Beslut skickas till:
Revisionen


