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1. Bakgrund  

Syftet med denna kompetensförsörjningsplan är att kartlägga nuläget, identifiera och 

ge en samlad bild av framtida behov när det gäller kompetensförsörjning i 

kommunen. Tanken är att kompetensförsörjningsplanen ska fungera som ett 

underlag för att informera och arbeta för att attrahera och behålla medarbetarna.

   

1.2 Nuläge 
 Anställda 

Personalstyrkan förändras ständigt till följd av pensionsavgångar, 

omorganisationer, förändringar i anställningar etcetera.  2020-12-31, hade 

Töreboda kommun sammanlagt 903 tillsvidareanställda fördelat enligt följande:  

 Ledning och utveckling, 150 tillsvidareanställda.  

 Stöd och omsorg, 393 tillsvidareanställda. 

 Utbildning och kultur, 333 tillsvidareanställda. 

 IT, 22 tillsvidareanställda 

Åldersstruktur 

Den största andelen anställda i Töreboda kommun är mellan 50-59 år. Här finner 

vi 27 % av medarbetarna. Medelåldern däremot för samtliga anställda i 

kommunen är 46 år. Endast 12 % är under 30 år.  

Könsfördelning  

Av kommunens 903 tillsvidareanställda är 770 kvinnor vilket motsvarar 85%. 

Skola och omsorg har övervägande kvinnliga medarbetare. Undersöker vi 

könsfördelningen mellan verksamheterna har vård och omsorg högst procentsats 

på andel kvinnor med 89,4 %, en minskning med ca 2 procentenheter.  IT har 

däremot ett underskott av kvinnor då endast 11,7 % av de anställda är kvinnor. 

Detta är dock en ökning mot föregående plan.  Ledning och Utveckling har en 

könsfördelning på 87,9 % kvinnor, en marginell minskning, medan Utbildning och 

kultur har över 80 % kvinnor, även det en marginell minskning. I kommunens 

jämställdhetsplan fastställs att arbetsgivaren, vid rekrytering, ska anstränga sig för 

att anställa det underrepresenterade könet om inte särskilda skäl finns. 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 2020-12-31 är 90,6%. Andelen 

heltidsanställda är 59,23 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter 

sedan föregående år. 
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En anledning till ökad procent heltidsanställda kan vara kommunens satsning på 

ett projekt Heltidsresan med representanter från verksamheterna och kommunal. 

Syftet med projektet är att arbetstagarna ska kunna påverka sin 

sysselsättningsgrad. Kommunen arbetar aktivt med detta. Redan nu är det flera 

medarbetare som har fått sin önskade sysselsättningsgrad. 

 

2. Avsnitt (IN) 
 

2.1 Omvärldsanalys 
I Västragötalandsregionen beräknas antal nyfödda öka de närmaste åren och nå en 

topp i början av 2020-talet, därefter börjar kullarna minska igen. Antal invånare med 

en ålder på 80år eller äldre beräknas öka till år 2030.  

När det gäller Skaraborg förväntas befolkningen öka med ca 10 procent vilket 

motsvarar ca 25 000 invånare. År 2030 beräknar man dock att 25 % av invånarna är 

65 eller äldre och flyttnettot beräknas vara betydligt större än födelsenettot.  

I Töreboda kommun är en förväntad prognos att  invånarantalet ökar något. Det är 

främst äldre man ser en ökning hos och en liten ökning hos skolbarn. 

Yrkesverksamma är prognosen att dom kommer att minska. 

Personalgrupper som är svårrekryterade i Skaraborg är framförallt socialsekreterare, 

undersköterskor, sjuksköterskor och lärarpersonal, speciellt förskollärare. Även 

kockar har prognostiserats som svårrekryterade enligt arbetsförmedlingen. Däremot 

finns det ett överskott på vaktmästare, kontorsassistenter, telefonister och 

sekreterare. 

Töreboda kommun har ett stort rekryteringsbehov och konkurrensen om 

arbetskraften är stor. Kommunen behöver vara synlig och marknadsföra de 

kompetensbehov som finns i verksamheterna. Goda erfarenheter från praktik och 

feriejobb kan locka människor att söka arbete i kommunen. Töreboda kommun 

behöver sprida information om alla jobbmöjligheter som finns och visa upp sig som 

arbetsgivare.  
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Demografiutveckling - ökade behov 

Den förväntade demografiska utvecklingen kan illustreras av diagrammet nedan som visar 

prognostiserad förändring av antal invånare inom olika åldersgrupper i Töreboda 

kommun i procent. Den demografiska utvecklingen visas i 5-års respektive 10-års 

förändring. 

 

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren ställer krav på kommunen när det 

gäller att kunna rekrytera framtidens personal. Arbetet med att förändra och utveckla 

verksamheterna måste tillsammans med rekryteringsarbetet intensifieras och i än 

större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av teknik och nya arbetssätt. 

Tabellen ovan är framtagen särskilt för Töreboda av SKR 2018. Någon uppdaterad 

Törebodaspecifik tabell finns inte framtagen. 
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I material från Arbetsförmedlingen kan man utläsa tre tydliga utmaningar på arbetsmarknaden: 

 Kompetensbrist gör matchningen svårare 

 Fortsatt begränsad arbetsmarknad för personer med kort utbildning 

 Risk för fler långtidsarbetslösa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

- Banktjänstemän 

- Chefssekreterare och VD – 

assistenter 

- Fastighetsmäklare 

- Fotograf 

- Informatörer, 

kommunikatörer och PR-

specialister 

- Grafiskformgivare 

- Journalister 

 

År 2024 

Yrken på högskolenivå där det råder 

störst överskott på arbetskraft  

( hårdast konkurrens om jobben )  

 

 

 

 

- Barnmorskor 

- Förskollärare 

- Läkare och tandläkare 

- Läraryrken 

- Sjuksköterskor 

- Socialsekreterare 

- Psykologer 

- Systemanalytiker 

- IT-arkitekter 

- Mjukvaru-och 

systemutvecklare 

- Tandläkare 

 

År 2024 

Yrken på högskolenivå där det råder 

störst brist på arbetskraft  

( minst konkurrens om jobben )  

 

 
 

 

- Butiksäljare 

- Inköps-orderassistent 

- Kassapersonal 

- Kontorsassistenter och 

sekreterare 

- Kontoreceptionsister 

- Vaktmästare 

- Telefonister 

År 2024 

 
Yrken inom övrig utbildningsnivå där 

det råder störst överskott på 

arbetskraft  

( hårdast konkurrens om jobben )  

 
 

 

- Anläggningsarbetare 

- Anläggningsmaskinförare 

- Betongarbetare 

- Kockar och kallskänkor 

- Lastbilsförare 

- Murare 

- Svetsare 

- Träarbetare och snickare 

- Undersköterskor, hemtjänst 

och äldreboende 

År 2024 

 
Yrken inom övrig utbildningsnivå där 

det råder störst brist på arbetskraft 

( minst konkurrens om jobben )  
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Rapport från SKR 

SKR (Sveriges kommuner och landsting) belyser offentlig sektors 

kompetensförsörjningsbehov i några av sina rapporter. Bland annat har man tagit fram 

nio strategier för att möta de rekryteringsutmaningar som offentliga sektorn står inför. 

Det handlar dels om hur nya medarbetare ska kunna attraheras och rekryteras men också 

om hur den kompetens som redan finns ska kunna utnyttjas effektivare och längre. De nio 

strategier som SKL tagit fram för att möta rekryteringsutmaningen är: 

 

 Använda rätt kompetens 

 Bredda rekryteringen 

 Låta fler jobba mer 

 Förläng arbetslivet 

 Visa på karriärmöjligheter 

 Skapa engagemang 

 Utnyttja tekniken 

 Marknadsför jobben 

 Underlätta lönekarriär 

 

Källa :  

Arbetsförmedlingen, var finns jobben? 

SKR ,Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - Hur möter vi rekryteringsutmaningen 

 

 
Kompetensförsörjning- Samarbete övriga kommuner Skaraborg 

Personalcheferna i Skaraborg har tagit fram en gemensam handlingsplan för att i 

samverkan hantera kompetensförsörjningsfrågor. Syftet är att attrahera och rekrytera nya 

medarbetare, att ge möjlighet till kompetensöverföring och att öka samverkan inom 

Skaraborgsområdet för att kunna effektivisera användandet av kompetens. En del i detta 

samarbete är att det även anordnats gemensamma utbildningsinsatser över 

kommungränserna. 
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2.2 Pensionsavgångar  
I tabellen nedan redovisas pensionsavgångarna fram till 2024. Här förutsätts en 

pensionsålder på 65 år men pensionsåldern är rörlig mellan 63 och 68 år.  

   

Verksamhet 2021 2022 2023 2024 totalt 

Ledning och utveckling 1 5 6 3 15 

Vård och omsorg 13 14 16 6 49 

Utbildning och kultur 6 5 6 12 30 

IT 0 2 1 0 3 

Totalt: 20 26 29 22 97 

 

 

2.3 Personalomsättning 
Pension är endast en liten del av personalomsättningen. Under 2020 slutade 100 

personer inom kommunen varav 24 slutade på grund av pension.  

Tabellen nedan redovisar antal individer samt hur många procent som lämnat sin 

tjänst av annan anledning än pension.  

Verksamhet 2018 2019 2020 

Kommunledningskontoret 33 92% 30 91% 19 95% 

Vård och Omsorg 67 94% 46 81% 39 71% 

Utbildning och kultur 22 81% 20 69% 18 75% 

IT i.u. i.u. 1 100% 1 100% 
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2.4 Prognoser framtida behov 
                      

Befolkningsprognos  

Kommunen planerar för en befolkning med 10 000 personer år 2030. 

Ekonomiprognos  

Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka och kostnaderna för 

äldreomsorgen förväntas då öka fram till år 2030. 

Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden med ca 1 % 

per år genom bland annat nya och förändrade arbetssätt. Skriv något om 2022… 

Verksamhetsprognos 

I verksamhetsprognosen 2021-2022 beräknas antal tjänster vara oförändrat. 

 

2.5 Kompetenskrav 
Formell 

Det är den ansvariga verksamhetschefen som avgör formella kompetenskravet. 

Minsta formella anställningskravet är gymnasieutbildning. Övriga anställningar där 

högskolekompetens krävs, bestäms den formella inriktningen av ansvarig 

verksamhetschef. Det är viktigt att den nyanställde får rätt befattning och AID kod. 

Personlig 

För att arbeta i Töreboda Kommun ska den anställde dela kommunens värdegrund, 

Tillväxt, Trygghet och Tillsammans. 

Som medarbetare ta ansvar, vara positiv, ge ett gott bemötande och skapa ett 

förtroende i verksamheten. Det innebär att den anställde är en god företrädare för 

kommunens olika verksamheter. 

Fysiskt 

Medarbetaren har ett ansvar att uppehålla en god fysisk förmåga. Det är viktigt att i 

förebyggande syfte se till att den fysiska förmågan är tillräcklig för det arbete som ska 

utföras, så att den anställde inte utsätts för risk för ohälsa. 

Arbetsgivaren är mån om att medarbetaren klarar av sitt arbete genom hela sin 

yrkestid. 

 

 

2.6 Rekrytering 
Rekryteringsverktyg, se vidare på intranätet under Anställning och arbetsmiljö. 
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Internrekrytering 

Innan en tjänst tillsätts är kommunen skyldig att undersöka om någon person har 

företrädesrätt på grund av omplaceringsreglerna eller har anmält önskemål om högre 

sysselsättningsgrad. Kravet på företrädesrätt är att personerna har tillräckliga 

kvalifikationen för respektive tjänst. 

Därefter undersöker man om det finns någon lämplig intern kandidat.  
Personen ska i medarbetarsamtal visat intresse för andra tjänster.  
 
Chef ska uppmuntra medarbetare som man ser har en utvecklingspotential att söka 
lämpliga interna tjänster. 

 
Externrekrytering , se vidare på intranätet under Anställning och arbetsmiljö. 

På Navet finns exempel på aktiviteter som främjar extern rekrytering.  

Rutinhantering - de som inte får tjänst 

Samtliga som kommer i kontakt med Kommunen ska få ett gott bemötande i samband 

med rekryteringen. Besked ska lämnas skriftligt, detta kan man göra genom systemet 

TelMe (E-post, SMS). De som har varit på intervju ska få en personlig återkoppling via 

telefon. 

Reseersättning kan lämnas vid behov. 

 

2.7 Lönesystem 
Lönesättning av nya medarbetare ska utgå från kompetens och erfarenhet i 

respektive befattning i enlighet med kommunens lönepolicy och lönekriterier. 

En grund för lönekriterier är kommunens gemensamma lönestatistik och riktlinjer. 

Vid avsteg ska beslut fattas av verksamhetschef i samråd med personalenheten. 
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3. Avsnitt (I) 
 

3.1 Värdegrund och vision 
 

3.1.1 Värdegrund 

Tillväxt 

Vi välkomnar alla som vill bo, leva och verka i Töreboda kommun. 

Vi välkomnar tillväxt och utveckling. 

Vi har en organisation som ger god service till alla. 

Vi ser de behov som uppstår och tar ansvar det vi lovat. 

 

Trygghet 

Vi arbetar aktivt för en god trivsel och trygghet i kommunen. 

Vi genomför det vi utlovat. 

Vi rättar till fel och brister. 

Vi står för kompetens och professionalism. 

Vi känner förtroende för varandras olika kompetens och roller. 

 

Tillsammans 

Vi bygger vidare på det positiva samarbetsklimatet. 

Vi skapar goda mötesplatser för dialog. 

Vi har ett gott bemötande i alla sammanhang. 

Vi ser mångfald som en tillgång. 

 

3.1.2 Vision 

Töreboda kommun är en attraktiv arbetsgivare som ser att medarbetarna går till 

arbetet med tillförsikt och glädje inför varje arbetsdag. 
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Vi ser inflytande och delaktighet som hörnstenar för utveckling samt uttryck för 

gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till välbefinnande och ett 

gott arbetsklimat. 

 

 

3.2  Introduktion av nyanställda 
Det är viktigt att alla anställda får likvärdig och kvalitativ introduktion till sin anställning. 

Från våren 2021 kommer kommunens introduktion av nyanställda genomföras i följande 

fem steg: 

1. Innan anställningsdagen 

2. Första anställningsdagen 

3. Första anställningsveckan eller inom 4 veckor 

4. Första 3 månaderna 

5. Efter 6 månader, Enkätuppföljning 

Kommunen kommer i och med förändringen att använda film och interaktiva utbildningar 

i introduktionsarbetet.  
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3.3 Ansvar och befogenheter  

(se vidare, Töreboda kommuns hemsida/kommun & politik /styrdokument & riktlinjer) 

 

Töreboda kommuns syn på rollen för ledare och medarbetare ingår som en viktig del i 

kommunens Lednings- och styrningsprinciper (antaget av kommunfullmäktige 2015-

09-28). Ett annat viktigt styrdokument för ledare och medarbetare är det lokala 

kollektivavtalet för samverkan mellan Töreboda kommun och de fackliga 

organisationerna. 

 

Ledarskap 

Att vara ledare i en mål- och resultatstyrd organisation ställer höga krav på ledarnas 

vilja och förmåga att samla medarbetarna kring Värdegrunden, Visionen och det 

gemensamma uppdraget. Ledare i Töreboda kommun ser till att den politiska viljan 

fullföljs. 

 

Arbetsgrupp och arbetsplatsträff 

Syftet med arbetsplatsträffen är att skapa forum för dialog mellan medarbetare och 

chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet 

inom det egna området. Hälso- och arbetsmiljöaspekterna ska integreras i 

verksamheten. Träffarna ska också ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig 

utveckling liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla 

medarbetare. 

 

Medarbetare 

På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialogen mellan medarbetare och chef 

sker så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det 

dagliga arbetet och dels i regelbundet återkommande samtal mellan medarbetare och 

chef. 

 

Medarbetarnas arbetsinsats bygger på ett personligt ansvarstagande, där 

medarbetaren är aktiv och tar egna initiativ till att uppfylla verksamhetens mål. Varje 

medarbetare har ett egenansvar att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter i syfte att 

nå målen. 
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3.4 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling för medarbetare och grupper har avgörande betydelse för 

verksamheten. Medarbetarsamtalet ska mynna ut i en kompetensutvecklingsplan, 

med tydlig koppling till verksamhetens mål. 

Planen är ett viktigt redskap för individens utveckling i kommunens verksamhet. 

 

3.5 Lönesystem 

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för 

verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och 

avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och 

behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. 

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 

samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. 

Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 

förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 

 

3.6 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas 

av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan 

utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 

alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår 

arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och 

med respekt. 

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter 

att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt. 
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3.7 Hälsa 
Det hälsofrämjande arbetet ska vara verksamhetsanpassat och bedrivas och utföras 

på verksamhetsnivå . Alla medarbetare bör vara aktiva i förslag på åtgärder för ett 

hälsofrämjande arbete. 

Medarbetaren har ett ansvar för sin egen hälsa så att man i sitt arbete inte utsätter sig 

för ohälsa. 

I sitt ledarskap har chefen ansvar för att medarbetaren inte utsätter sig för risk för 

ohälsa. 

 

3.8 Personalbefrämjande åtgärder  

(Ytterligare information finns på intranätet) 

 

Tillsammans genomför vi ett gott arbetet vilket skapar trygghet och tillväxt. Som en 

uppskattning har kommunledningen kommit fram till att all personal ska få: 

- Varje år avsätts 250 kr/anställd dessa pengar kan användas till trivselbefrämjande 

aktivitet eller julklapp. 

 

- Minnesgåva utdelas till alla anställda som varit i kommunens tjänst under 25 år. 

Värdet på gåvan får enligt gällande skatteregler inte överstiga 2 500 kr inkl.  

Det finns möjlighet att välja ett smycke, klocka eller presentkort på en cykel som 

inhandlas personligen av den anställde mot erhållen rekvisition. Handläggningen av 

detta sköts av HR-MTG. 

Minnesgåvan utdelas vid en ceremoni i december av kommunfullmäktiges ordförande 

tillsammans med verksamhetschefen och den anställde erhåller samtidigt en 

blombukett. Den anställde inbjudes till en 3 rätters middag. 
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4. Avsnitt (UT) 
 

4.1 Avslutningssamtal 
I samband med att en medarbetare lämnar sin anställning ska en så kallad 

avslutningsenkät skickas till medarbetaren. Denna ska skickas ut automatiskt i 

samband med att personalsystemet får signal om att medarbetarens anställning 

kommer att avslutas. 

Avslutningsenkät ( Netigate) 

 

4.2 Avtackning 
Chef och arbetsgrupp ansvarar för en trevlig avtackning med exempelvis 

blommor och tårta. 

Minnesgåva utgår till anställda som slutar sin anställning efter 10 år.  
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Bilaga: 2.6 Externrekrytering 

Examensjobb  

När: löpande  

Syfte: att låta studenter skriva examensjobb/C-uppsatser inom vår organisation 

är ett bra sätt för såväl studenterna som för organisationen att knyta kontakter 

inför en eventuella framtida anställning.  

 

Rekryteringsmässor/träffar  

Vilka mässor kommunen deltar på styrs av vilka yrken kommunen ser ett behov 

av att rekrytera och vilken målgrupp mässorna har men även till viss del det 

geografiska läget. Dessa koordineras i stor utsträckning av det 

kompetensförsörjningsnätverk som skaraborgskommunerna har. 

När: löpande  

Syfte: marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare för ev. blivande 

medarbetare.  

 

Studie- och yrkesvägledare  

När: löpande  

Syfte: kunna sprida information till skolungdomar angående vilka 

områden/yrken kommunen ser ett framtida rekryteringsbehov inom och 

samtidigt få en bild av och kunna bemöta ungdomarnas uppfattningar om 

kommunen som arbetsgivare.  

 

Webbplatser och andra mediekanaler. 

Publicera filmer och annat lämpligt material. Även radio och TV är tänkbara 

kanaler att använda i marknadsföringssyfte.  

När: löpande  

Syfte: marknadsföra kommunen och attrahera nya medarbetare men även 

åskådliggöra och marknadsföra kommunens bredd av yrken och verksamheter 

samt stärka arbetsgivarvarumärket.  

 

Sociala medier  

När: olika aktiviteter läggs ut löpande.  

Platsannonser kan läggas ut på Facebook som komplement till de ordinarie 

rekryteringskanalerna då man bedömer att målgruppen finns bland användarna. 

Kontinuerligt läggs intervjuer med representanter för olika yrken och 

verksamheter ut 
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Syfte: marknadsföra kommunen och attrahera nya medarbetare men även 

åskådliggöra och marknadsföra kommunens bredd av yrken och verksamheter 

samt stärka arbetsgivarvarumärket.  

 

Bloggar  

Olika yrkeskategorier bloggar om sin vardag på arbetet i kommunen  

När: löpande.  

Syfte: marknadsföra kommunen och attrahera nya medarbetare men även 

åskådliggöra och marknadsföra kommunens bredd av yrken och verksamheter 

samt stärka arbetsgivarvarumärket.  

 

Filmer  

När: produceras löpande både på verksamhetsnivå men även 

kommunövergripande för såväl internt som externt bruk.  

Syfte: att i olika sammanhang åskådliggöra och marknadsföra kommunens bredd 

av yrken och verksamheter samt stärka arbetsgivarvarumärket.  

Material Broschyrer/flyers och roll-ups med mera. 

När: används på mässor och andra offentliga sammanhang  

Syfte: marknadsföra kommunen och attrahera nya medarbetare. 

 

Chefstester vid ny rekrytering av chefer 

När: Löpande vid rekrytering av chefer. 

Syfte: Att få en professionell bedömning på respektive kandidat. Kan göras av HR 

MTG. 

 

 


