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Inledning 

Kumla kommuns viktigaste resurs är medarbetarna som möter medborgarnas 

behov av service. Under de senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera 

och behålla personal med rätt kompetens. Detta leder till att 

kompetensförsörjningen är en viktig fråga för Kumla kommun. 

Under de kommande tio åren kommer både antalet barn och äldre i befolkningen 

att öka, samtidigt som personer i arbetsför ålder kommer att minska nationellt. 

Utmaningen med kompetensförsörjningen är och kommer vara en stor del av det 

vardagliga arbetet idag och i framtiden.  

Syfte 

Syftet med den strategiska handlingsplanen är att tydliggöra varför 

kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga, samt att tydliggöra hur Kumla 

kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare för befintlig och potentiella 

medarbetare. 

Bakgrund 

Kumla kommun är en tillväxtkommun med ett växande invånarantal, samtidigt 

som kommunens behov av service ökar de kommande åren pga av demografin 

hos våra invånare. Gruppen över 80 år beräknas växa kraftigt de kommande åren 

samtidigt som många som väljer att flytta till kommunen är barnfamiljer. 

Kommunens ekonomi är under kontroll, prognosen är dock att intäkterna inte 

kommer täcka de ökade behoven av service år 2023 om inga förändringar 

genomförs. Arbete med detta har påbörjats av förvaltningarna och innebär att 

nya arbetssätt, metoder och vissa organisatoriska förändringar kommer ske 

framöver.  

Kumla kommun har ca 1750 tillsvidareanställda och har under de senaste tre 

åren haft en personalomsättning på 17-21%. Snittet som slutat på egen begäran 

de tre senast åren är 180 personer/år, samtidigt som snittet för de som valt att gå 

i pension uppgått till 42 medarbetare per år.  

Pensionsprognosen de kommande tio åren visar på att 383 personer kommer att 

gå i pension vilket motsvarar 22% av Kumla kommuns tillsvidareanställda. I 

dagsläget finns inte några tecken på att personalomsättning skulle minska eller 

att pensionsprognosen skulle vara felaktig. Baserat på de senaste tre årens snitt 



innebär det att Kumla kommun fortsatt kommer behöva rekrytera ca 220 nya 

medarbetare per år, förutsatt att inga större organisationsförändringar 

genomförs.   

Det råder idag stor konkurrens om talangerna på arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten i Sverige uppgick 2018 till 6,3% det finns dock en 

matchningsproblematik på arbetsmarknaden, dvs den kompetens som 

efterfrågas av arbetsgivare stämmer inte överens med de arbetssökandes 

kompetens. Denna problematik blir tydlig vid analys av Kumla kommuns större 

yrkesgrupper. Enligt SKR:s rekryteringsrapport från 2018 framgår det att ca 78 

900 personer som arbetar med äldre och funktionsnedsatta kommer att gå i 

pension innan 2026 samtidigt som gruppen som jobbar med äldre förväntas öka 

under perioden pga demografin. Nationellt beräknar SKR att 146 000 

medarbetare behöver rekryteras till målgruppen äldre och funktionsnedsatta 

innan 2026.  

En annan stor yrkesgrupp är lärare där beräknar SKR att det finns ett 

rekryteringsbehov av 187 000 lärare till 2031 och att under perioden 2018–2023 

är rekryteringsbehovet 77 000 lärare till skola och förskola.  

Flera av de yrkesgrupper som kommer vara efterfrågade till Kumla kommun 

utbildas inte i länet så som: bibliotekarier, lärare på fritidshem, lärare senare år 

och vissa ingenjörer. Det resulterar att inom Örebro län råder en större 

konkurrenssituation om dessa medarbetare på arbetsmarknaden. Det är därför 

viktigt att arbeta för att medarbetare med dessa utbildningar stannar kvar inom 

kommunen, då dessa grupper bör ses som svårrekryterade nu och framöver.  

Kumla kommun har en nedåtgående trend gällande sjukskrivningar, sjuktal är 

dock fortfarande på en hög nivå. Sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 7,1% och 

den höga sjukfrånvaron påverkar arbetsmiljön och kvalitén i verksamheten. 

Därför är arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsätta arbetet 

med att sänka sjukfrånvaron viktigt. En god arbetsmiljön är en faktor till att 

Kumla kommun upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Samtliga förvaltningar ser även möjligheter att med teknik och digitalisering 

effektivisera arbetssätt och metoder. Det krävs dock att befintliga medarbetare 

får en kompetensutveckling för att nyttja tekniken och digitaliseringens 

möjligheter i arbetet. Digitaliseringen kan då frigöra arbetstid från enklare 

administration till mer kvalificerade arbetsuppgifter.  

Utifrån det ekonomiska läget, demografi och arbetsmarknaden blir 

kompetensförsörjning en utmaning de kommande åren. Därav är det av största 



vikt att Kumla kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare av befintliga 

medarbetare och av potentiella framtida medarbetare.  

Kumlas arbete och målsättning för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningen  

Under hösten och vintern 2018/2019 påbörjades ett arbete på samtliga 

förvaltningar med att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Varje förvaltning 

fick i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. För att lyfta 

kompetensförsörjningen till ett strategiskt perspektiv och förflytta Kumla 

kommun till att bli en mer attraktiv arbetsgivare utgick arbetet från ARUBA 

modellen där även SKR:s nio rekryteringsstrategier ska vara inkluderade.  

ARUBA är en förkortning för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. 

Modellen kan liknas vid en medarbetarlivscykel och involverar alla de faser en 

medarbetare går igenom tillsammans 

med en arbetsgivare. Arbetsgivare som 

lyckas med arbetet enligt ARUBA upplevs 

av sina medarbetare och arbetssökande 

som en attraktiv arbetsgivare. De 

aktiviteter som förvaltningarna tagit 

fram för ARUBA finns att läsa i respektive 

förvaltnings kompetensförsörjningsplan.   

 

 

Utifrån det arbete som genomförts i förvaltningarna innebär ARUBA och SKR´s 

rekryteringsstrategier följande målsättning för Kumla kommun: 

Attrahera: Kumla kommun ska attrahera arbetssökande med olika kompetenser 

och bakgrund. Detta sker genom att sprida goda exempel från verksamheten och 

att det som kommuniceras stämmer överens med verkligheten. Kumla kommun 

ökar vidare sin attraktionskraft genom att använda relevanta kanaler och 

budskap för att attrahera olika målgrupper.  

Rekrytera: Kumla kommuns ska rekryterar rätt personalkompetens till rätt plats 

i organisation. Rekryteringsprocess ska vara transparent och ge en tydlig bild av 

arbetet och Kumla kommun som arbetsgivare till de arbetssökande. 

Attrahera

Rekrytera

UtvecklaBehålla

Avveckla



Rekryteringsprocessen ska genomföras inom ett rimligt tidsperspektiv och en 

tydlig återkoppling ska ske till de arbetssökande.  

Utveckla: I Kumla kommun ska medarbetare få utvecklas i sina yrkesroller och 

detta börjar med en tydlig introduktion på arbetsplatsen samt genom dialog med 

chef om relevanta kompetensutvecklingsinsatser. Behov av kompetensutveckling 

ska vara en del av det årliga utvecklingssamtalet och kompetensutvecklingen ska 

tydligt vara kopplad till verksamhetens behov.   

Behålla: Kumla kommun ska arbeta för ett hållbart arbetsliv och detta sker 

genom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt genom arbete att förebygga 

ohälsa hos medarbetare.  

Vidare ska Kumla kommun aktivt arbeta för att medarbetare ska vilja stanna kvar 

inom organisationen. Detta sker genom att medarbetare har möjlighet att 

påverka och vara delaktiga i arbetssätt och metoder på arbetsplatsen. Det 

innebär även att synliggöra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter inom Kumla 

kommun. Medarbetare som är engagerade och trivs på arbetsplatsen stannar i 

regel längre i anställning.  

Avveckla: Målsättning är att alla medarbetare som avslutar sin karriär i Kumla 

kommun ska vara goda ambassadörer och bidra till att sprida bilden att Kumla är 

en attraktiv arbetsgivare. För att på sätt bidrar till att attrahera nya medarbetare 

till Kumla kommun. Alla medarbetare som avslutar sin anställning ska få en 

avgångsamtal med chefen.  

SKR:s nio strategier 

SKR har identifierat nio strategier arbetsgivare bör arbeta efter för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningen inom offentlig sektor. Det är övergripande 

strategier som kan minska behovet med rekryteringen och öka arbetsgivares 

attraktionskraft för att locka fler medarbetare. I Kumla kommun är dessa 

strategier inkluderade i ARUBA arbetet och innebär följande:  

Använd kompetens rätt 

Kumla kommun ska arbeta för rätt kompetens på rätt plats, 

vilket kan skapa högre kvalitet i verksamheten. Medarbetarnas 

kompetens ska tas tillvara och utvecklas på bästa sätt och på så 

sätt kan mer kvalificerade arbetsuppgifter utföras. Utifrån det 

ekonomiska läget och tillgänglig arbetskraft på 

arbetsmarknaden blir denna strategi central och påverkar alla 

delar i ARUBA.  



Bredda rekryteringen 

Kumla kommun ska arbeta så att fler grupper i arbetsför ålder 

kan vara aktuella för anställning i kommunen. Det innebär att 

kompetensbehov ska analyseras så att ny kompetens kan 

identifieras och efterfrågas. Det är också viktigt att ta tillvara 

kompetensen hos nyanlända medborgare samt hos befintliga 

medarbetare som är i behov av omställning i arbetslivet. Strategin är en faktor 

för att rekrytera i ARUBA.  

Förläng arbetslivet 

Kumla kommun ska arbeta för ett hållbart arbetsliv och att 

anställda kan och vill arbeta längre. Strategin förläng arbetslivet 

innebär att fler ska kunna börja arbeta tidigare och stanna kvar 

längre i arbetslivet. Kumla kommun kan på så sätt påverka 

kommande pensionsavgångar och minskar rekryteringsbehovet. 

Strategin är en faktor för behålla i ARUBA.  

Marknadsför jobben 

Kumla kommun ska marknadsföra jobben i rätt kanaler till 

målgruppen som avses att rekrytera. Kumla kommun ska även 

synliggöra arbetstillfällen inom offentlig sektor genom praktik, 

sommarjobb och deltagande i mässor, sociala medier och 

andra relevanta forum. Strategin är en faktor till att attrahera 

och rekrytera i ARUBA.  

Skapa engagemang 

Kumla kommun ska arbeta för att höja engagemanget hos 

medarbetare. Engagerade medarbetare som får ta ansvar på 

arbetet presterar bättre och stannar längre på arbetsplatsen. 

Engagerande medarbetare blir också bättre ambassadörer för 

Kumla kommun. Därav är strategin en faktor i attrahera, 

utveckla och behålla i ARUBA.  

 

 

 



 

 

Utnyttja tekniken 

Kumla kommun ska vara en digital kommun som utnyttjar 

tekniken och digitaliseringens möjligheter i enlighet med 

”Digitala Kumla 2025”. En ökad digitalisering av arbetssätt och 

moment öppnar för effektivare verksamhet och bättre kvalitet 

samt ökad tillgänglighet. Digitalisering av enklare rutinartade 

arbetsuppgifter ger även möjlighet till medarbetare att använda 

sin kompetens till mer värdeskapande arbetsuppgifter som inte 

är möjliga att digitalisera. Utnyttjande av tekniken kommer att skapa nya 

arbetsuppgifter samtidigt som gamla arbetsuppgifter ersätts och effektiviseras, 

därför blir detta en faktor till utveckla och behålla i ARUBA.    

Visa karriärmöjligheter 

Kumla kommun ska visa på karriärmöjligheter inom 

organisationen. Att göra karriär handlar inte bara om att bli 

chef, utan kan även handla om att möjliggöra sidledeskarriär. 

Det kan handla om projektledartjänster, expertroller, 

utvecklingsledare eller andra utvecklingsuppdrag. 

Kumla kommun ska även underlätta vägen till chefskap tex 

genom ledarskapsprogram så som framtida ledare.  Strategin visa på 

karriärmöjligheter blir därav en faktor för attrahera, utveckla och behålla i 

ARUBA. 

Underlätta lönekarriär 

I Kumla kommun sätts lönen lokalt och individuellt och 

differentierat enligt avtal. Lönen ska tydligt vara kopplad till 

prestation och medarbetaren ska förstå varför och hur lönen 

sätts i Kumla kommun. Lönen ska fungera som ett styrmedel för 

att utveckla Kumla kommuns verksamheter.  Underlätta 

lönekarriären är en faktor till att attrahera, rekrytera och 

behålla i ARUBA.  



Låt fler jobba mer 

Kumla kommun ska arbeta för att fler ska arbeta heltid. 

Heltidsfrågan är en viktig jämställdhetsfråga som även 

påverkar kompetensförsörjningsbehovet. Kumla kommun har 

sedan 2018 en handlingsplan för att fler ska arbeta heltid. Låt 

fler jobba mer blir även en faktor till attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla i ARUBA.  

Genom att arbeta med dessa målsättningar med ARUBA och 

rekryteringsstrategierna blir Kumla kommun en mer attraktiv arbetsgivare och 

utmaningen med kompetenshöjningen blir därmed enklare att möta.  

Vem ansvarar för vad?  

För att få arbetet med ARUBA och kompetensförsörjning att bli mer konkret så är 

det viktigt att förtydliga vilket ansvar olika funktioner och roller har arbetet med 

kompetensförsörjningen. Det är när alla funktioner och roller som är inblandade 

tar sitt ansvar kompetensförsörjningsfrågan blir en naturlig del i verksamheten 

och Kumla kommun upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Tjänstepersonsorganisation:  

 

Chefer: 

Kumla kommuns chefer på att alla nivåer ska vara insatta i målen som finns på 

förvaltningarna och de ska arbeta med de aktiviteter som är kopplade till målen. 

Som chef i Kumla ska kompetensförsörjningsfrågan vara närvarande i det dagliga 

arbetet och för att skapa en förståelse för kompetensförsörjningsutmaningen hos 

medarbetarna. 

Kumla kommuns chefer ansvarar även för att ta fram attraktiva och tydliga 

platsannonser samt att genomföra rekryteringar på ett transparent och effektivt 

sätt.  Vidare har kommunens chefer ett ansvar i att kartlägga 

kompetensutvecklingsbehov och ta fram kompetensutvecklingsplaner för 

medarbetarna. Alla Kumla kommuners chefer ska även genomföra avgångssamtal 

med medarbetare som avslutar sin anställning i syfte att identifiera varför 

medarbetaren valt att sluta och om det finns något som kan göra Kumla kommun 

till en mer attraktiv arbetsgivare.   

 

Verksamhetschefer: 

Är drivande i förvaltningens arbete med utformandet av mål och aktiviteter 

kopplade till kompetensförsörjning. Vidare ansvarar verksamhetscheferna för att 



ge stöd till första linjens chefer i frågor gällande kompetensförsörjning och 

utformandet av enhetsspecifika aktiviteter. Verksamhetschefen ansvarar för att 

skapa en helhetsbild inom sitt verksamhetsområde genom att följa upp de 

kommunövergripande målen som nämns i denna handlingsplan samt 

förvaltningens mål på sitt verksamhetsområde.   

 

Förvaltningschefer: 

Förvaltningschefen ansvarar att följa upp de kommunövergripande målen som 

nämns i denna handlingsplan samt att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 

förvaltningen som innehåller aktiviteter som är kopplade till 

kommunövergripande målen. Vidare ansvarar förvaltningschefen att 

kompetensförsörjningsarbetet inkluderas i verksamhetsplanering inom 

förvaltningen. 

 

Kommundirektör:  

Kommundirektören ansvarar för att följa upp de kommunövergripande målen 

som nämns i denna handlingsplan. Samt säkerställa att kompetensförsörjningen 

inkluderas i Kumla kommuns och förvaltningarnas verksamhetsplanering.  

HR-avdelningen: 

Ansvarar för att sammanställa Kumla kommuns övergripande mål årligen och 

presentera dessa i årsredovisningen. Vidare är HR-avdelningen en stödfunktion 

till samtliga chefer i arbetet med kompetensförsörjning samt erbjuder utbildning 

inom kompetensförsörjningsområdet. 

 

Politiskorganisation: 

 

Kommunstyrelsen: 

Ansvarar genom att anta den strategiska handlingsplanen gällande 

kompetensförsörjningen samt att följa upp de kommunövergripande målen 

årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Nämnd:  

Nämnderna ansvarar för att följa upp respektive förvaltnings 

kompetensförsörjningsplan och dess mål årligen.  

Mål och uppföljning 

Det är flera faktorer som ständigt påverkar kompetensförsörjningsutmaningen 

på kort och lång sikt, därav är det viktigt att följa upp arbetet med 

kompetensförsörjningen. I syfte att undersöka om aktiviteter kopplade till 



ARUBA ger önskad effekt kommer följande mått mätas årsvis och redovisas i 

Kumla kommuns årsredovisning under avsnittet personal:  

Attrahera  

Antalet arbetssökande till Kumla kommuns tjänster ska öka jämfört med 

föregående år.  

Rekrytera 

Ledtiden för rekryteringen ska minskas och alla rekryteringar ska slutföras inom 

8 veckor.  

Utveckla 

Utvecklingssamtal där en individuell kompetensutvecklingsplan tas fram ska öka 

jämfört med föregående år.   

Behålla 

Andelen som säger upp sig på egen begäran ska minska jämfört med föregående 

år.  

Avveckla  

Andelen som kan rekommendera Kumla kommun som arbetsgivare ska öka 

jämfört med föregående år.  

Samtliga mått kommer sammanställas på övergripande nivå och förvaltningsnivå. 

Syftet är att snabbt möjliggöra förändra arbetssätt för att ge mer effekt i ARUBA 

arbete och i slutändan gör Kumla kommen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

Det råder en hård konkurrenssituation om talangerna på arbetsmarknaden, det 

innebär att arbete med kompetensförsörjningen är föränderligt över tid. 

Samtidigt behöver de insatser som förvaltningarna arbetar med implementeras, 

genomföras och utvärderas inom organisationen, därav är denna handlingsplan 

tvåårig och sträcker sig över åren 2021–2022. Utvärdering och framtagande av 

en ny handlingsplan ska därför genomföras under andra halvåret 2022. 


