
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-17

SN § 93 Dnr 2019/85

Justerares signatur 

Svar på granskning av kompetensförsörjning

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar att översända tjänsteskrivelsen 2019-03-22 såsom nämndens svar till 
revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens kompetensförsörjning kopplat till 
arbete med digitalisering och effektivisering. Revisionen har rekommenderat socialnämnden 
att kartlägga det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet.

Ledningsgruppen för Social Omsorg anser att det finns en stor medvetenhet inom samtliga 
avdelningar rörande de framtida svårigheterna att rekrytera personal då detta är frågor som 
samtliga ledningsgrupper har behövt analysera och förhålla sig till. Olika åtgärder har 
vidtagits för att förbättra situationen. Avdelningarna satsar på olika kompetensutvecklande 
utbildningar för att höja kvalitén och för att ge en god arbetsmiljö. Inom vård och omsorg 
har det tagits fram ett nytt introduktionsprogram för sommarvikarier. En bra introduktion är 
nödvändig för att kunna behålla personal.

Ledningsgruppen ser dock, att det ändå finns anledning att ta fram en 
förvaltningsövergripande kartläggning av kompetensbehovet för att djupare analysera, i ett 
samlat grepp, vilka kompetenser som behövs vid olika chefsbefattningar och för olika 
yrkeskategorier. Eventuellt kan uppdraget som undersköterska delas upp i olika delar med 
olika kompetenskrav i framtiden. Förvaltningen behöver utifrån den framtida utmaningen 
med att hitta personal få fram ett strategiskt arbete kring olika lösningar för att möta 
behoven. Det pågår ett arbete för att hitta olika digitala lösningar samt andra insatser inom 
välfärdsteknologi för att effektivisera arbetet i syfte att höja kvalitén och minska det framtida 
behovet av mer personal.

Ledningsgruppen avser att tillsätta en arbetsgrupp till hösten 2019 med uppdrag att djupare 
kartlägga förvaltningens kompetensförsörjningsbehov i syfte att hitta lösningar för de 
nuvarande och framtida rekryteringssvårigheterna.
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Beslutsunderlag
Missiv; Genomförd granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete med 
digitalisering och effektivisering
Komplettering till Missiv Genomförd granskning av kompetensförsörjning, kopplat till 
arbete med digitalisering och effektivisering
Granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete med digitalisering och 
effektivisering
Tjänsteskrivelse av enhetschef Jenny Blom för Kansli- och utvecklingsstab, 2019-03-22,
Beslut SNAU § 149/2019-04-04 Svar på granskning av kompetensförsörjning.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att översända tjänsteskrivelsen 
2019-03-22 såsom nämndens svar till revisionen.

Socialnämndens arbetsutskott beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att översända tjänsteskrivelsen 
2019-03-22 såsom nämndens svar till revisionen.
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