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Bakgrund 

Pensionsavgångarna väntas bli stora de kommande åren, och att försörja Melleruds 
kommun med kompetent personal innebär att kommunen i en allt hårdare konkurrens 
ska lyckas attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personer och kompetenser. Nästan 
alla andra kommuner står inför samma utmaning. De prognoser som föreligger visar att 
det är medarbetare med medellånga och långa eftergymnasiala utbildningar som 
kommer att vara svårrekryterade. Även personer inom vård och omsorg bedöms som 
svårrekryterade med tanke på att dagens ungdom inte i tillräcklig omfattning söker dessa 
utbildningar. 

En god arbetsgivarpolitik skapar förutsättningar för nöjda medarbetare som känner 
stolthet för sitt arbete och kommunens verksamhet. Melleruds kommun ska upplevas 
som en god arbetsgivare för alla anställda där många faktorer är viktiga för att skapa en 
attraktiv arbetsplats. Det pågående arbetet med att internt, och även externt mot våra 
kommunmedborgare, arbeta med och belysa vilken kultur och vilka värderingar som vi 
som anställda bär med oss, och i viss mån behöver förändra, är också en god grund att 
bygga vidare på för ett gott "arbetsgivarvarumärke" - employer branding. 
 
Antal anställda 2014-04-30: 
         
Förvaltning Tillsvidareanställda 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 234 
Socialförvaltningen 417 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   84 
Kommunstyrelsekontoret                         31 
Totalt:                                                             766 

 
Pensionsavgångar/-prognos:   2014   2015   2016   2017   2018   2019 
Kultur- och utbildnings-
förvaltningen 

4 5 5 7 5 8 

Socialförvaltningen       
-vård/omsorg                                    3 5 7 17 8 14 
-stöd/service                                    1 3 - 4 4 2 
Samhällsbyggnadsförvaltningen             1 3 3 6 5 2 
Kommunstyrelsekontoret                      2 - 1 1 2 1 
Totalt:                                                      11 16 16 35 24 27 

     
Här förutsätts en pensionsålder på 65 år, men de anställda kan ta ut pension vid 61 års ålder, med rätt att 
kvarstå i anställning t.o.m. 67 års ålder.  

Nuläge 

Vård och omsorg har hittills inte haft några större svårigheter att rekrytera personal till 
denna sektor då bl.a. "konverteringsregeln" i LAS fortfarande förser sektorn med 
arbetskraft och den nyligen avslutade "undersköterskeutbildningen" som tillför 
kommunen kompetenta medarbetare. Under perioder när det varit svårare att rekrytera 
exempelvis sjuksköterskor och kvalificerade handläggare har interna "omflyttningar" 
skett. Tillgången på chefer och kvalificerade sjuksköters-kor är inte god men 
förvaltningen har kunnat rekrytera till de behov som funnits. 
  



MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik  P 
Titel 

PERSONALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MELLERUDS KOMMUN 
 
 
Fastställd av KS                             § 106 Den 10 september 2014 Sida 
Ersätter Utbytt den Sign 2:3 
 
 
 
Individ-och familjeomsorgen har haft svårigheter att rekrytera erfarna socionomer. Det 
är oftast nyutexaminerade utan erfarenhet som söker de lediga jobben. Ett flertal 
undersköterskor/vårdbiträden och habiliteringsassistenter väntas sluta inom 
prognosperioden. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänster för lärare ma/no och special-pedagoger är 
svåra att tillsätta. Det är brist på utbildade/erfarna förskollärare och fritidspedagoger. 
Skolledartjänsterna känns f.n. som stabila. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, under den senaste tiden, haft svårt att rekrytera 
förvaltningschef, ingenjörer, drifttekniker. 

Arbetsförmedlingen informerar om att många utbildade undersköterskor som är 
arbetslösa på framför allt deltid och som "fyllnadsstämplar". Utlandsfödda 
undersköterskor som behöver träna svenska språket kan vara aktuella för en speciell typ 
av anställning med bidrag eller praktik. 

Många av dem som nu är arbetslösa är inte aktuella för de rekryteringsbehov vi har  
på grund av att de saknar den utbildning och/eller erfarenhet som efterfrågas inom 
kommunen. Arbetsförmedlingen och representant för kommunen träffas alltid två  
gånger per år för att inventera rekryteringsbehovet två år framåt, för att ungdomar  
som står inför yrkesvalet ska få veta vilka yrken som efterfrågas. Det projekt som 
arbetsmarknadsenheten/socialförvaltningen och arbetsförmedlingen kommer att starta 
kommer kanske ha framgång i dessa avseenden. 

Fördelar Mellerud 

Melleruds kommun har en bra infrastruktur med bl.a. bra tågförbindelser som underlättar 
pendling. Bostadsmarknaden är positiv med relativt billiga hus och lägenheter. Andra 
viktiga faktorer för att locka arbetssökande är bra barnomsorg och skola vilket vi nu tagit 
stora steg framåt vad gäller personaltäthet och högre måluppfyllelse. En, under de 
senaste åren, alltmer stabil kommunal ekonomi ger också goda möjligheter att sätta 
personalen i fokus för att ge förutsättningar för ett tryggt och stabilt arbetsliv. 

Åtgärder för att underlätta rekrytering 

Mellerud är en förhållandevis liten kommun och borde därför locka personer som inte vill 
arbeta i en stor kommun. Den mindre kommunens fördelar är bl.a. att man får arbeta 
brett med stor insyn i hela verksamheten och snabba besluts-vägar, vilket inte är möjligt 
i en storre organisation. För att locka personer från andra delar av landet att ta jobb och 
kanske också bosätta sig i Melleruds kommun, borde vi kunna erbjuda ett enkelt boende 
den första tiden, så att man i lugn och ro kan se sig om efter ett eget boende när man 
väl är anställd och på plats. 

När den anställde som innehar en nyckelposition står inför pensionering, bör 
nyrekrytering ske i så god tid så att den nyanställde får en extra trygg introduktion. 
Möjligheten av att flera kommuner anställer specialister gemensamt, har vi också 
exempel på som kanske borde utvecklas inom det mellankommunala arbetet i Dalsland. 

Studenter på olika högskoleutbildningar bör kontaktas innan de tar sin examen alt. att 
kommunen i ännu större utsträckning än idag, besöker mässor av olika slag. Ett sådant 
intresse kan vara avgörande vid ett senare erbjudande om anställning. Det är också 
viktigt att ställa upp med praktikplatser under utbildningstiden för att därigenom lättare 
kunna behålla studenterna i en anställning när de tar sin examen. 
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Kanske kan "hemvändardagar" vara ett alternativ för att få tillbaka utflyttade ungdomar 
när de så småningom vill slå sig till ro och bilda familj i en lugn och trygg bostadsort. 

De anställda mår bäst om de kan påverka sin situation och en viktig faktor är 
arbetstiderna som bör vara så flexibla som är möjligt. Försöket med utökad syssel-
sättningsgrad på två enheter inom vård och omsorg behöver nog permanentas och  
gälla hela, och ev. andra delar, av socialförvaltningen. Kanske en möjlighet att arbeta 
hemifrån vissa dagar, schemalagt helgarbete för den som samtidigt studerar m.m. borde 
prövas i större utsträckning än f.n. I den mån det är möjligt erbjuda tillsvidare-
anställningar, även om arbetet är tidsbegränsat. Kompetensutveckling ska uppmuntras 
för att ge möjlighet till mer avancerade arbetsuppgifter och kanske så småningom ett 
chefsuppdrag. Möjlighet till personalbil, flexibla pensionslösningar m.m. kan också 
attrahera sökande. Den nyligen avslutade medborgarenkäten från SCB kommer 
säkerligen ge ytterligare utmaningar att ta ställning till så att kommunen kan fortsätta 
utvecklas på ett positivt sätt. Denna enkät kommer att redovisas till kommunen 2014-
06-12. 

Chefsrekrytering 

Möjlighet till traineeplatser har visat underlättar chefsrekrytering därför är Melleruds 
kommun med i ett Dalslandsgemensamt, inkl. Säffle kommun, projekt för 
traineeutbildning. Denna körs nu för andra gången med tre representanter från Melleruds 
kommun och detta borde kanske permanentas. 

Kommunens eget ledarutvecklingsprogram, bl.a. de återkommande chefsträffarna, leder 
till att cheferna får ett internt nätverk. 

För de chefer som vill avgå från sitt chefskap men fortsätta att arbeta i Melleruds 
kommun, måste vi hitta sätt som gör detta möjligt. En chefsrekrytering kan underlättas 
om vi lovar en egen mentor under den första tiden. Ett tidsbegränsat chefskap med en 
tillsvidaretjänst i botten är ytterligare ett alternativ. 

Slutsatser 

För att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar välutbildade arbetssökande krävs 
betydligt mer än att locka med vacker natur och sjönära boende. Det är viktigt att ha 
med i beräkningen att de omgivande kommunerna och även andra arbetsgivare påverkar 
kommunens möjlighet att rekrytera, så det räcker inte att bara se till det som vi själva 
kan göra. 

Pensionsålderns övre gräns kommer med stor sannolikhet att höjas inom kort. 
Rörligheten på arbetsmarknaden är relativt stor och det finns ingen garanti för att en 
nyanställd stannar en längre tid eller fram till sin pensionering. 

I det projekt som snart påbörjas med vår AME behöver vi se över möjligheten att 
anställa långtidsarbetslösa, invandrare etc. och särskilt de unga som kanske aldrig har 
haft någon anställning, är en angelägen grupp att hitta lösningar för. 

Den största svårigheten i rekryteringsarbetet är inte att många av samma yrkes-grupp 
går i pension samtidigt. Enstaka nyckelpersoner med specialkompetens kan ofta vara ett 
större problem. 

En personalförsörjningsplan måste hållas aktuell på varje förvaltning och i varje enhet, 
eftersom omvärlden ändrar sig och förutsättningarna ständigt förändras. 

Därför förutsätts att varje förvaltning och enhet kompletterar denna centrala plan med 
lokala planer. 
 


