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Yttrande över revisionens granskning av kompetens-
försörjning, kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningschefens förslag till 
yttrande nedan under sammanfattning av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen granskade under hösten 2018 hur nämnderna och kommunen arbetar med 
kompetensförsörjning kopplat till arbete med digitalisering och effektivisering. Resultatet 
av granskningen finns sammanställt redovisas i rapport med rekommendationer till fortsatt 
arbete. Nämnderna har ombetts att yttra sig över dessa.

Förvaltningschefens förslag till yttrande:

Samhällsbyggnadsnämnden har inför 2019 beslutat om ett åtagande som lyder: Stärka 
kompetensförsörjning genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och 
verka för en god arbetsmiljö. Bland flera aktiviteter som planeras för förvaltningens 
möjlighet att uppfylla detta åtagande finns aktiviteten: ”Avdelningsvis kartera behov av 
utbildningar, tid och kostnad, som underlag för budgetarbete och kompetensförsörjnings-
plan.” Syftet med denna aktivitet är just att få ett mer samlat underlag om vilket behov 
och vilka möjligheter som finns inom förvaltningen för att löpande och på sikt kunna 
upprätthålla kompetensförsörjning. Parallellt har förvaltningen påbörjat ett arbete med 
att se var och hur det går att spara in på ambitionen i olika åtaganden för att klara budget 
i balans.

Utmaningen med kompetensförsörjningen är dubbelriktad: Dels vad nämnden kan avsätta 
för resurser så att verksamheterna och medarbetarna får tid och i vissa fall ekonomi för 
kompetensutveckling för de nya eller ändrade arbetsuppgifter som krävs i ett samhälle i 
förändring och med nya förutsättningar. Dels hur Ystads kommun kan matcha de 
förväntningar som medarbetare har på sin arbetsgivare så att det går att rekrytera och 
behålla kompetenser. Att kartera behov är ett steg för förståelse av vilka behov som finns. 
Att göra strategier och planer som det sedan inte finns resurser att genomföra bedöms 
däremot inte rimligt, varför det i detta skede inte går att utlova vilken slags kompetens-
försörjningsplan som karteringen av behov kan komma att leda till.
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Beslutsunderlag
Rapport om granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete med digitalisering 
och effektivisering, rapport december 2018
Underrättelse om genomförd granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete 
med digitalisering och effektivisering, 11 januari 2019
Komplettering om genomförd granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete 
med digitalisering och effektivisering, 7 mars 2019
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 21 mars 2019

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningschefens förslag till 
yttrande nedan under sammanfattning av ärendet.

Föredragande
Förvaltningschef Sofia Öreberg

Beslut skickas till:
Revisionen


