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Sammanfattning 
En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för Hultsfreds kommuns 
framtid. Vi behöver säkerställa att vi har medarbetare som kan leverera god 
service till invånarna i kommunen. Den övergripande målsättningen med kom-
petensförsörjningsplanen är därför att säkra kompetensförsörjning på såväl kort 
som lång sikt. Genom att bygga en stark organisationskultur och värdegrund 
utifrån varumärket ”Du syns och hörs i Hultsfred!” skapar vi en tydlig extern 
och intern kommunikation. Vi använder vår värdegrund för att skapa en känsla 
av sammanhang och ger ett löfte om att det finns möjlighet till utveckling som 
bidrar till att medarbetare stannar kvar i vår organisation. Vår värdegrund ska 
bidra till att varje medarbetare som väljer att sluta hos oss känner stolthet över 
sitt arbete i Hultsfreds kommun. För att lyckas med vår övergripande målsätt-
ning presenterar kompetensförsörjningsplanen ett antal strategier som symboli-
seras genom det så kallade HR-hjulet (se bild). 

En stor del av arbetet med att attrahera handlar om att våra medarbetare ska 
vilja vara ambassadörer för Hultsfreds kommun. Det handlar också om att öka 
vår närvaro i sociala medier och att möta våra potentiella medarbetare tidigt. 
När det kommer till området rekrytera vill vi skapa en schysst rekryteringspro-
cess. Vi vill uppmuntra till, och skapa förutsättningar för intern rörlighet. En 
viktig del i att skapa en stark organisationskultur är introduktionen. Därför de-
lar vi upp introduktionen i flera olika delar som berör både den egna arbetsplat-
sen och hur Hultsfreds kommun är och vill vara som arbetsgivare. Under områ-
det utveckla och behålla ryms det dagliga arbetet som gör att våra medarbetare 
vill stanna kvar hos oss. Detta möjliggör vi bland annat genom att aktivt arbeta 
med arbetsmiljö och rehabilitering, vi har attraktiva förmåner och en generös 
friskvård. Vi har också en god ledarförsörjning och ser medarbetarna som vår 
viktigaste resurs och tar tillvara deras talang. Att ett avslut av en anställning 
görs på ett bra sätt är minst lika viktigt som kompetensförsörjningens övriga 
arbete. Vår värdegrund ska bidra till att varje medarbetare som väljer att sluta 
hos oss känner stolthet över sitt arbete i Hultsfreds kommun. Detta gör vi ge-
nom att ha strukturerade avslutningssamtal, genomföra avslutningsenkäter och 
ha en bra överlämning. Alla delar i HR-hjulet och arbetet med kompetensför-
sörjning ryms i värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfred!”.  

Attrahera

Rekrytera

Introducera

Utveckla

Behålla

Avsluta
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Inledning 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av 
Hultsfreds kommuns utmaningar. Omvärldsanalyser och erfarenheter visar på 
att konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare, samtidigt som vi har ett stort 
rekryteringsbehov. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är därför att säkra 
att Hultsfreds kommun har strategier för att säkerställa kompetensförsörjning 
på kort och lång sikt. 

Kompetensförsörjningsplanen omfattar Hultsfreds kommun och dess bolag. 
Koncernen kommer i följande avsnitt att benämnas som Hultsfreds kommun. 
Kompetensförsörjningsplanen inleds med en omvärldsanalys för att därefter 
beskriva för vilken övergripande målsättning och vilka strategier Hultsfreds 
kommun har för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. För 
att kompetensförsörjningsplanen ska bli ett lättillgängligt dokument har planen 
delats upp i olika avsnitt enligt rubrikerna attrahera, rekrytera, utveckla och be-
hålla samt avsluta. I slutet av planen redogörs också för hur organisationen 
kontinuerligt ska följa upp och utvärdera planen.  

Omvärldsanalys 
Idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden - Sveriges viktigaste 
jobb. Enligt en rapport från SKL:s uppnår ca en tredjedel av de som arbetar 
inom välfärdssektorn pensionsålder under 2018-2028 samtidigt som både anta-
let barn och äldre i befolkningen ökar. Den demografiska utvecklingen i vårt 
samhälle bidrar till att behovet av skola, vård och omsorg växer. Antalet perso-
ner i arbetsför ålder ökar inte i lika stor utsträckning som behovet av arbets-
kraft, och i vissa delar av landet minskar antalet till och med.  

För att kunna få ett förlängt arbetsliv och minska rekryteringsbehovet något är 
SKL:s förslag att förskjuta pensionsåldern med ett par år, från den genomsnitt-
liga pensionsåldern i kommuner på 64 år till 66 år. Att fler arbetar längre gör 
att behovet av ersättningsrekryteringar skulle minska 50 000 medarbetare.  

Enligt SKL:s rekryteringsrapport kommer även förändrade arbetssätt dock 
kunna minska rekryteringsbehovet något. Genom att nyttja tekniken bättre kan 
robotik och artificiell intelligens automatisera de flesta arbetsuppgifter som är 
förutsägbara, såväl fysiska som mentala, och där det går att sätta upp regler för 
hur arbetsuppgifter ska utföras. Enligt rapporten ”Visit the future”, kommer 
50% av alla jobb att vara ersatta med robotar innan år 2050. Kinesiska kommer 
att vara det största språket och människans tankar och DNA kommer att kunna 
styra de många digitala och tekniska prylar som finns i vår vardag.  
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På arbetsmarknaden kommer robotar vara särskilt användbart för yrkeskatego-
rier inom administration, ärende hantering/handläggning och service för väl-
färdssektorn, exempelvis yrken som kock, servitris, receptionist, guide och in-
formatör. AI- teknik utvecklar allt fler mänskliga beteenden.  
 
SKL:s prognos är dock att välfärdssektorn behöver rekrytera ca 500 000 med-
arbetare fram till 2026. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela 
arbetsmarknaden kommer tillta. Ytterligare förändringar som sker i vår om-
värld som påverkar vår kompetensförsörjning är globalisering och urbanise-
ring. Människor kommer att flytta än mer till städer, och arbeta i olika länder. 
Att ta reda på och lära sig saker snabbt och flexibelt går i en allt snabbare takt. 
Dessa trender skapar ökad rörlighet och större konkurrens på arbetsmarknaden.  

 

Hultsfreds kommun som plats  
Under flertalet år har invånarantalet i Hultsfreds kommun varit vikande, men 
sedan 2015 har befolkningen ökat med anledning av mottagandet av nyan-
lända. Inflyttningen har bidragit till att Hultsfreds kommun har en högre andel 
utrikes födda personer (21,7%) än genomsnittet i Sverige (18,5%). Dessutom 
har ett födelseöverskott noterats under 2017, det största överskottet under hela 
2000-talet.  

 
Sammanfattningsvis har Hultsfred en förändrad befolkningsstruktur med en 
ökande befolkningsmängd, som främst utgörs av utrikesfödda. Utbildningsni-
vån hos befolkningen är lägre än riksgenomsnittet. Det är fler invånare som är 
äldre än riksgenomsnittet och Hultsfreds kommun har en arbetslöshet på 13 %. 
Omvärldsfaktorerna är svåra att påverka utan är något organisationen behöver 
förhålla sig till vilket ger Hultsfreds kommun både utmaningar och möjlig-
heter.   

 

Om arbetsgivaren Hultsfreds kommun 
Hultsfreds kommun är en arbetsgivare med ca 1 600 anställda i 130 olika yr-
kesroller och är kommunens största arbetsgivare. En stor del av medarbetarna i 
Hultsfreds kommun är stolta över det arbete de utför och att vara anställd av 
Hultsfreds kommun. I SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarindex (HME) 
får Hultsfreds kommun fina resultat där områden som styrning, ledarskap och 
motivation hamnar över medel i mätningen. Totalt placerar sig Hultsfreds kom-
mun på plats 8 (75 kommuner har rapporterat in sina resultat 2018).  
 
Medarbetarna i Hultsfreds kommun har också en hög grad av frisknärvaro. Se-
dan 2010 har Hultsfreds kommun haft en positiv trend med låga sjuktal och 
2017 hade organisationen en sjukfrånvaro på 5,3 % (6,7 % Sverige). I jämfö-
relse med övriga kommuner i Sverige placerar det Hultsfreds kommun på plats 
16 av landets 290 kommuners.  
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Medelåldern för de anställda är 45 år. En tredjedel av medarbetarna är 55 år el-
ler äldre vilket innebär att 450 personer kommer att gå i pension inom en tio-
årsperiod, beräknat utifrån att pensionsåldern är 65 år. Framförallt noteras 
pensionsavgångar inom socialförvaltningens yrkeskategorier så som underskö-
terskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningens förväntas förskollärare och lärare vara de stora yr-
kesgrupperna där pensionsavgångarna är som störst. Dessutom visar de pro-
gnosunderlag som Hultsfreds kommun delger Arbetsförmedlingen två gånger 
per år att det är en ökad efterfrågan på kompetens inom ovanstående yrken 
samt inom miljö- och byggnads förvaltning och Östra Smålands kommunaltek-
nikförbund, t.ex. inspektörer och ingenjörer. 

Hultsfreds kommun står inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden där 60-
talisterna, den s.k. generation X kommer så småningom gå i pension och lämna 
plats för generation Y och Z. De olika generationerna har olika fokus utifrån 
vad som är viktigt för dem i arbetslivet där vi ser att värderingar, att arbeta för 
ett högre syfte och äkthet kommer bli viktigare för kommande generationer.  

Du syns och hörs i Hultsfred! 
Hultsfreds kommuns värdegrund sammanfattas med uttrycket ”Du syns och 
hörs i Hultsfred!”. Du syns och hörs i Hultsfred är en attityd och ett förhåll-
ningssätt, det är navet i vår kommunikation, vårt beteende och bemötande. 
Varje enskild medarbetare i Hultsfreds kommun bidrar till den gemensamma 
värdegrunden som vilar på värdeorden handlingskraft, nyskapande, stolthet, 
jämställdhet och tolerans, attraktionskraft och upplevelse och rekreation.  

• Stolthet
Vi känner respekt och stolthet för de vi är. Självkänsla byggs inifrån. Vi vet
att alla är olika och att olika är bra. Tillsammans är vi starka.

• Handlingskraft
Vi är initiativtagande och vi har ett aktivt bemötande. I Hultsfreds kommun
blir idéer verklighet.

• Nyskapande
I Hultsfreds kommun jobbar vi med kreativt nytänkande över gränserna. Vi
skapar förutsättningar för nyskapande genom dialog och samverkan. Arbe-
tet genomsyras av ett modernt förhållningssätt.

• Jämställdhet och tolerans
Här respekterar vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt ursprung. Vi strä-
var efter jämställdhet på alla plan. Tolerans för alla är en självklarhet.
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• Attraktionskraft
Vi ökar Hultsfreds attraktion genom att utveckla och förändra attityder. Ta
tillvara det lilla och göra det stort. I Hultsfreds kommun får du synas och
bli sedd, höras, lyssna och bli lyssnad på.

• Upplevelse och rekreation
Att njuta av naturens skönhet, äkthet och enkelhet kan översättas till såväl
arbetsmiljö, bostadsområde som till erbjudanden för turism och näringsliv.

Genom att bygga en stark intern kultur med värdegrunden ”Du syns och hörs i 
Hultsfred!” kan vi använda det för att skapa en tydlig extern kommunikation 
för att attrahera och rekrytera medarbetare till vår organisation. Vi använder 
vår värdegrund för att skapa en känsla av sammanhang och ger ett löfte om att 
det finns möjlighet till utveckling som bidrar till att medarbetare stannar kvar i 
vår organisation. Vår värdegrund ska bidra till att varje medarbetare som väljer 
att sluta hos oss känner stolthet över sitt arbete i Hultsfreds kommun. Vår vär-
degrund genomsyrar alla delar i kompetensförsörjningen.  

Hultsfreds kommuns arbetsgivarlöfte 

Hultsfreds kommun har formulerat ett arbetsgivarlöfte - ett unikt erbjudande 
till befintliga och potentiella medarbetare. Arbetsgivarlöftet ska ge svar på var-
för man ska välja att arbeta hos Hultsfreds kommun. 

Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation 
med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos 
oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred! 



 

  

Personalkontoret 
 
 

 

 

8 (22) 

Ledare i Hultsfreds kommun  
För att vår värdegrund ”Du syns och hörs i Hultsfred!” ska genomsyra alla led 
i verksamheten är det självklart att även ledarskapet i Hultsfreds kommun vila 
på arbetsgivarens värdegrund. Ledarkulturen ska därför bygga på tillit, att med-
arbetare uppmuntras till handlingskraft och nyskapande, känner sig stolta för 
att jobba hos oss och beter sig tolerant och jämställt. I Hultsfreds kommun vill 
vi sträva efter att vara en organisation vilket kräver en gemensam ledarkultur. 
Vi vet att ledarna i organisationen är nyckelpersoner för att kunna förverkliga 
kompetensförsörjningsplanen, därför är en gemensam ledarkultur är en förut-
sättning för att nå våra målsättningar om att säkra kompetensförsörjning på 
kort och lång sikt.  
 
2005 antog Kommunfullmäktige en strategi för ledarförsörjning med en mål-
sättning om att ledare i Hultsfreds kommun ska ha ett rimligt antal medarbetare 
om 25-30 st. I samma strategi lyftes även pensionsavgångarna inom ledande 
positioner som en utmaning där 43 % av ledarna beräknades att gå i pension 
under 2005-2015. Redan då var vi övertygade om att det är mycket viktigt att 
Hultsfreds kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera 
och behålla kompetenta ledare och medarbetare. För att säkerställa ledarför-
sörjningen i vår organisation har vi tre strategier för att möjliggöra för medar-
betare att bli ledare och att utveckla sitt ledarskap. Strategierna är  
 

• talang för ledarskap 
• god introduktion 
• en ständig utveckling som ledare 

 

Talang för ledarskap 
En av Hultsfred kommuns strategier för ledarförsörjning är att tidigt upptäcka 
de medarbetare i organisationen som har förutsättningar för att bli ledare och 
ge dem personlig utveckling och utbildning. Insatser som görs inom ramen för 
talangutveckling kan till exempel vara att närmsta chef ger möjlighet till ett ut-
ökat ansvar, uppdrag som arbetsledare i verksamheten och/eller rekommende-
rar medarbetaren till ledarskapsprogrammet ”Ledarutveckling över grän-
serna”. 

 

God introduktion 
En god introduktion är en förutsättning för att nya medarbetare ska stanna kvar 
i sitt uppdrag över längre tid. Hultsfreds kommun har därför satsat på att ut-
veckla introduktionen för nya chefer. Resultatet är bland annat en digital chefs-
portal och en gemensam introduktion för organisationens nyanställda chefer. I 
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ett första skede är chefsportalen tänkt som en samlande plattform för Hults-
freds kommuns chefer. Chefsportalens syfte är att vara navet där information, 
arbetsmaterial, och samverkan med andra chefer är centralt.  
 

Chefsintroduktion med basutbildning och mentorskap  

Den gemensamma introduktionen för nya chefer är uppdelad i två delar med 
gemensamma utbildningstillfällen s.k. basutbildning och en specifik introdukt-
ion på respektive förvaltning.  
 
Basutbildningen är en internutbildning där Hultsfred kommuns samtliga nyan-
ställda chefer deltar. Utbildningarna består av nio halvdagar med innehåll kring 
att arbeta i offentlig verksamhet, lagar och kollektivavtal, rekrytering och an-
ställning, arbetsmiljö och rehabilitering, säkerhet och trygghet, ekonomi, IT 
och information, kulturmöten samt att prioritera tid. Det är Hultsfreds kom-
muns stödfunktioner som skapar innehållet i utbildningarna och leder träffarna.  
 
Mentorskapet är den andra delen av introduktionen som ny ledare. Under leda-
rens första år ges möjlighet att träffa en chef från koncernledningen vid minst 
två tillfällen. Tanken är att kontakten med en mer erfaren chef ska vara ett stöd 
för den som är ny chef.  

 

En ständig utveckling som ledare 
Enligt SKL:s rekryteringsrapport för perioden 2016-2026 kommer behovet av 
ledare i välfärden öka. Ett stort rekryteringsbehov leder till högre konkurrens 
om befintliga chefer och medarbetare. Olika utvecklingsformer måste finnas 
för såväl blivande som nya eller etablerade ledare både på det personliga och 
professionella planet.  
 
Den formella mötesplatsen för ledare i Hultsfreds kommun är Ledarforum, ett 
tillfälle för gemensam kompetensutveckling för samtliga ledare i organisat-
ionen. Individuell kompetensutveckling sker också genom ledarskapskurser ar-
rangerade av externa aktörer. Ytterligare stöd för organisationens ledare ges 
genom handledning. Det är upp till varje förvaltning att avgöra i vilken form 
och omfattning handledning erbjuds. Vidare krävs ett kontinuerligt arbete med 
att undersöka möjligheter till fler aktiviteter som stärker ledarskapet i Hults-
freds kommun.  
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Mål och strategier för kompetensförsörjning 
Vi behöver säkra att vi har medarbetare som kan leverera god service och 
tjänster till invånarna i kommunen därför är en välfungerande kompetensför-
sörjning avgörande för Hultsfreds kommuns framtid. Som arbetsgivare behöver 
vi kunna säkerställa att vi har rätt kompetens i organisationen på såväl kort som 
lång sikt. Kompetensförsörjning är en process som omfattar flera delar och  de-
las upp i områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och av-
sluta. I Hultsfreds kommun symboliserar vi kompetensförsörjningsprocessen 
genom HR-hjulet 
 
 

 
 
 
Den övergripande målsättningen är att säkra kompetensförsörjning på såväl 
kort som lång sikt. För att lyckas är våra övergripande strategier att 
 

• förstärka vår organisationskultur utifrån värdegrunden ”Du syns och 
hörs i Hultsfred” så att den genomsyrar samtliga delar i kompetensför-
sörjningen. 

• att ha en gemensam ledarkultur som bygger på värdegrunden ”Du 
syns och hörs i Hultsfred!”. 

 
 

Attrahera

Rekrytera

Introducera

Utveckla

Behålla

Avsluta
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Attrahera 
För att lyckas att attrahera potentiella medarbetare till vår organisation är vår 
målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för detta arbete är 
våra strategier att särskilt lyfta fram och arbeta med  

• medarbetare som stolta ambassadörer
• öka närvaron i digitala kanaler
• att möta potentiella medarbetare tidigt
• samarbete med andra aktörer
• attraktiva förmåner

Medarbetare som stolta ambassadörer 
Vi vet att våra medarbetare är stolta över det arbete som de gör i Hultsfreds 
kommun. Nästan en fjärdedel av de som söker arbete hos gör det för att de har 
hört gott om Hultsfreds kommun som arbetsgivare. Därför är det en viktig stra-
tegi att våra medarbetare är goda ambassadörer för att marknadsföra Hultsfreds 
kommun som en attraktiv arbetsgivare (läs mer under utveckla och behålla).  

Ökad närvaro i digitala kanaler 
För att synas och höras och visa exempel på hur det är att arbeta i Hultsfreds 
kommun vill vi öka vår närvaro i digitala kanaler. Vi tror att vår närvaro i soci-
ala medier ger oss möjlighet att tidigt möta våra potentiella medarbetare och att 
enklare skapa en första kontakt. Vi tror också att digitala kanaler kommer vara 
en plattform för kommunikation och information även i framtiden. Med dessa 
insikter är det självklart att Hultsfreds kommun ska fortsätta utveckla sina digi-
tala kanaler för att kunna synas och höras.  

Att möta potentiella medarbetare tidigt 
Vi tror på att ett personligt möte med potentiella medarbetare ska ske i tidigt 
för att väcka intresse för Hultsfreds kommun som arbetsgivare. Därför ska 
Hultsfreds kommun vara en aktiv samarbetspartner för grundskolor, gymnasie-
skolor, högskolor/universitet och andra utbildningsaktörer för att öppna upp för 
möjligheten att göra prao, verksamhetsförlagd utbildning och/eller praktik i 
våra verksamheter.  

Hultsfred kommun ser ett stort värde i de studenter som utbildar sig på hög-
skole- och universitetsnivå inom de bristyrken och nyckelkompetenser som ar-
betsgivaren ser ett rekryteringsbehov av. Därför bör möjligheten undersökas att 
kunna erbjuda olika lösningar för att underlätta studentens tid i Hultsfred.  
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Samarbete med andra aktörer 
Så väl som att samverka internt över förvaltningsgränserna i vår organisation 
vill vi också hitta samverkan med andra aktörer för att trygga vår kompetens-
försörjning. Hultsfreds kommun vill därför ha ett samarbete med samhällsaktö-
rer som är viktiga för att gemensamt skapa processer där potentiella medarbe-
tare som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få möjlighet till en anställning 
med stöd, t.ex. nystartsjobb, utvecklingsanställning eller extratjänster.  
 
Vidare ser vi att samarbeten med närliggande universitet kan utvecklas för att 
knyta kontakter med studenter som potentiella medarbetare och ha ett ökat 
samarbete med inflyttarservice som finns i Hultsfreds kommun. 

 

Attraktiva förmåner 
I Hultsfreds kommun finns redan ett antal förmåner, såväl kollektivavtalade 
förmåner som förmåner initierade av arbetsgivaren. I vårt fortsatta arbete med 
att utveckla förmånerna ser vi det som särskilt viktigt att knyta dessa nära orga-
nisationens kompetensförsörjningsplan och vår värdegrund ”du syns och hörs i 
Hultsfred”.  
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Rekrytera 
Hultsfreds kommuns målsättning är att rekrytera medarbetare med rätt kompe-
tens för verksamheten och med en attityd som överensstämmer med vår värde-
grund ”Du syns och hörs i Hultsfred!”. För att nå målsättningen är våra strate-
gier  
 

• en schysst rekrytering 
• intern rörlighet 

 

En schysst rekrytering 
Varje rekryteringsprocess är ett tillfälle för Hultsfreds kommun att möta poten-
tiella medarbetare. Det innebär att vi behöver ha en schysst rekryteringsprocess 
för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I Hultsfreds kommun är 
rekryteringsprocessen prioriterad och oavsett om kandidaten blir erbjuden jobb 
eller inte ska vi arbeta för att kandidaten har fått en god upplevelse av vår re-
kryteringsprocess. För att säkra att rekryteringsprocessen sker på ett likvärdigt 
sätt i hela organisationen har Hultsfreds kommun en rekryteringspolicy.  

 

Intern rörlighet  
I Hultsfreds kommun vill vi ta tillvara talang och uppmuntra till intern rörlig-
het. Detta betyder att medarbetare som redan har en anställning har samma 
möjlighet som en extern sökande att söka ett utannonserat jobb. När en medar-
betare söker internt har Hultsfreds kommun som strategi att uppmärksamma 
den sökande. Antingen är det rekryterande chef som tar en kontakt med den in-
ternt sökande, eller håller närmaste chef ett medarbetarsamtal för att diskutera 
kring medarbetarens vilja till utveckling. Vår målsättning är att genom samtalet 
kunna hitta utvecklingsmöjligheter för medarbetaren och på så sätt få medarbe-
taren att stanna kvar i organisationen.  
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Introducera 
Hultsfreds kommuns målsättning med introduktion för den nya medarbetaren 
är att erbjuda bästa tänkbara start. Vi vet att den första tiden för en ny medarbe-
tare är särskilt avgörande för hur den nyanställde kommer att trivas och utveck-
las. Med anledning av detta är det viktigt att introduktionen sker med stor med-
vetenhet.  

Introduktionsperioden syftar till att medarbetaren ska få insikt och förståelse 
för sitt arbete och att så snart som möjligt kunna bidra till verksamheten. Intro-
duktionsperioden har också en social aspekt där det är viktigt att medarbetaren 
blir en del av arbetsgruppen som bidrar till den nyanställdas trivsel. Alla med-
arbetare i Hultsfreds kommun har ett ansvar för att den nyanställda ska känna 
sig välkommen i organisationen. Våra strategier för introduktionen är 

• en introduktion i två delar
• uppföljningssamtal

En lokal introduktion i två delar 

En relationell introduktion 

I Hultsfreds kommun är det närmast ansvarig chef som har i uppgift att se till 
att en verksamhetsnära introduktion planeras och genomförs. Introduktionen 
ska anpassas utifrån verksamhetens nuläge och som chef har man ett ansvar att 
reflektera över vilka delar som ska ingå. Som stöd finns Hultsfreds kommuns 
policy om introduktion för nyanställda. Särskilt viktigt i den verksamhetsnära 
introduktionen blir den relationella delen mellan nyanställd och kollegor samt 
chef och nyanställd. I Hultsfreds kommun får varje nyanställd en individuell 
utvecklingsplan som följer genom anställningen. Den individuella utvecklings-
planen utformas kring medarbetarens ambitioner, drivkrafter och förväntningar 
på anställningen (läs mer under behålla och utveckla).  

Organisationsintroduktion 

För att ge förutsättningar för chef och nyanställd medarbetare att kunna foku-
sera på den relationella introduktionen erbjuder personalkontoret gemensamma 
organisationsintroduktioner för alla som har anställts den senaste månaden i 
Hultsfreds kommun. Syftet med organisationsintroduktionen är att ge medarbe-
tare en känsla av hur det är att arbeta i Hultsfreds kommun där vår värdegrund 
är en självklart och central del av innehållet. Utöver det får medarbetaren också 
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en mindre utbildning i att arbeta i en politiskt styrd organisation, personalsyste-
met Självservice, information om anställningen t.ex. förmåner, friskvård, IT 
och samverkan.  På organisationsintroduktionen medverkar personalkontoret 
med HR-konsult och lönehandläggare, kommunkansliet, IT-enheten samt med-
arbetare från kultur och fritidsförvaltningen.  

Uppföljningssamtal 
För att ta tillvara den nyanställdas upplevelser av introduktionen har Hultsfreds 
kommun som målsättning att följa upp varje introduktion med ett standardise-
rat uppföljningssamtal senast 6 månader efter att medarbetaren påbörjat sin an-
ställning. Samtalet hålls mellan nyanställd och kollega/chef/HR. Syftet med 
samtalen är hitta framgångsfaktorer och utvecklingspotential som berör verk-
samheten och rutinen för introduktion.  
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Utveckla och behålla 
Vår målsättning är att medarbetarna ska vara stolta över sitt arbete och arbets-
givaren samt känna sig delaktiga i Du syns och hörs-andan. Medarbetare hos 
Hultsfreds kommun ska vara friska och uppleva att de har möjlighet till karriär- 
och utvecklingsmöjligheter. För att nå vår målsättning är strategierna  
 

• heltidsanställning 
• aktiva insatser inom arbetsmiljö och rehabilitering 
• att vara en del i ett sammanhang  
• ta tillvara talang 

 

Heltidsarbete som norm 
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har Hultsfreds kommun inlett ett 
arbete med heltidsarbete som norm vilket betyder att vi strävar efter att samt-
liga anställningar ska vara heltidsanställningar och att fler ska arbeta heltid för 
att trygga kompetensförsörjningen i välfärdssektorn. Av de 1388 månadsavlö-
nade i Hultsfred kommun arbetar 56 % av medarbetarna heltid.  
 
Hultsfreds kommun väljer att låta socialförvaltningen vara den förvaltning som 
först inför heltidsarbete som norm. För att göra detta möjligt kommer socialför-
valtningen införa en arbetstidsmodell som kan hantera flexibel arbetstidsför-
läggning i verksamheten. Hultsfreds kommuns avsikt är att förbättra villkoren 
ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi tror att heltidsanställningar inte bara är attrak-
tiva anställningar utan att heltidsarbete säkrar kompetensförsörjningen, är en 
friskfaktor, bidrar till en högre känsla av sammanhang för medarbetaren och 
lägre sjuktal. Detta kan bidra till att medarbetare stannar längre i sin anställ-
ning.  

 

Aktiva insatser inom arbetsmiljö och rehabilitering 
Som tidigare nämnts har Hultsfreds kommun flera år av hög frisknärvaro. Vi 
tror att det är vårt aktiva arbete med åtgärder inom området för arbetsmiljö och 
rehabilitering, vårt nära samarbete med företagshälsovården och vårt goda le-
darskap som bidrar till att vi har flera år med en låg sjukfrånvaro. Därför ser vi 
att vårt aktiva arbete inom arbetsmiljö ska fortsätta i samma goda anda.  
 

Omtankessamtal 

En särskild insats som vi tror gör skillnad är att hålla ett så kallat omtankesam-
tal med de medarbetare som vi bedömer ligger i riskzonen för ohälsa. Genom 
att vara uppmärksam på tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra och 



Personalkontoret 

17 (22) 

att samtala med medarbetaren om vår oro för medarbetarens hälsa kan bidra till 
att vi förhindrar längre sjukskrivningar. Syftet med omtankesamtalet är att det 
ska vara just av omtanke, som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare 
ska trivas och må bra både på och utanför arbetet.  

Friskvård 

Vi tycker även att det är viktigt att våra medarbetare tar ansvar för sin hälsa 
och därför erbjuder vi alla medarbetare möjligheten till regelbunden friskvård. 
Som medarbetare i Hultsfreds kommun har man under 2018 möjlighet att välja 
mellan ett friskvårdskort eller friskvårdsbidrag. Dessutom får varje medarbe-
tare rabattcheckar som kan nyttjas vid massage och/eller fotvård. 

Att vara en del i ett sammanhang 
Vår värdegrund ”Du syns och hörs i Hultsfred!” är som tidigare nämnt en atti-
tyd och ett förhållningssätt, navet i vår kommunikation, vårt beteende och be-
mötande. Målsättningen är att varje enskild medarbetare i Hultsfreds kommun 
ska vara en ambassadör för vår värdegrund. För att lyckas med målsättningen 
ges årligen möjlighet till en medarbetarutbildning med innehåll som bibehåller 
och bygger kultur i organisationen. Vi tror att varje människa behöver känna 
att hon är en del av ett sammanhang och få uppleva sin tillvaro hanterbar och 
begriplig. Att samlas kring en gemensam värdegrund tror vi skapar förutsätt-
ningar för att medarbetare känner stolthet för sitt arbete och att det skapar loja-
litet att tillhöra en organisation. 

Att ta tillvara talang 
Som tidigare nämnts är Hultsfreds kommuns målsättning att alla nyanställda 
medarbetare ska få en individuell utvecklingsplan vid anställningens början och 
som under medarbetarens anställningstid utvärderas och revideras.  

Varje år genomförs ett resultat- och utvecklingssamtal mellan chef och medar-
betare. Det är ett tillfälle att få en överblick och återkoppling av perioden som 
gått och att blicka framåt och komma överens om kompetensutveckling och 
nya målsättningar. Kompetensutveckling kan till exempel vara formell utbild-
ning, att få möjlighet att pröva på andra arbetsuppgifter, arbeta på en annan av-
delning eller delta i projekt eller nätverk. Som sammanfattning av samtalet 
uppdaterar chef och medarbetare den individuella utvecklingsplanen. Utveckl-
ingsplanen ska synliggöra hur medarbetaren kan utvecklas så långt som möjligt 
i förhållande till de individuella målen, verksamhetens resultat och organisat-
ionens vision. 
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För att möta framtida generationer på arbetsmarknaden ser vi att den individu-
ella utvecklingsplanen bör utvecklas. Därför bör möjligheten till ett individuellt 
kompetenskonto undersökas. Det skulle innebära att varje medarbetare har så-
väl en individuell utvecklingsplan som kompletteras med ett kompetenskonto. 



Personalkontoret 

19 (22) 

Avsluta 
När en medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Hultsfreds kommun är 
målsättningen för arbetsgivaren att försöka bibehålla den kompetens som varje 
anställd har och ge medarbetaren ett så bra avslut som möjligt. För arbetsgiva-
ren gäller det att skapa förutsättningar så att den individuella kunskapen blir 
allmän och organisatorisk. Hultsfreds kommuns strategier för när medarbetare 
avslutar sin anställning är  

• överlämning
• avslutningssamtal
• lycka till och välkommen tillbaka

Överlämning 
När en medarbetare ska avsluta sin anställning ska Hultsfreds kommun så långt 
det är möjligt erbjuda flexibla lösningar för överlämning. Omfattning och 
längd på eventuell överlämning och bredvid gång för nyanställd planeras uti-
från verksamhetens behov. I vissa situationer är en direkt bredvid gång inte 
möjligt (ex. uppsägningstid/att medarbetaren slutar innan efterträdaren börjar) 
då kan, om situationen tillåter ett alternativ vara att kommunen hyr in/anställer 
på timmar tidigare anställda.  

Avslutningssamtal 
För varje medarbetare som slutar sin anställning eller avgår med pension i 
Hultsfreds kommun ska det genomföras ett avslutningssamtal. Det är närmaste 
chef som tar initiativ till samtalet och genomför det. I en del fall kan det vara 
bättre att samtalet hålls med oberoende part, till exempel HR-konsult eller an-
nan extern person. Samtalet är ett bra sätt att som chef och medarbetare sum-
mera och utvärdera erfarenheter under anställningstiden. Det är lika viktigt att 
det blir ett bra avslut som att ha en bra introduktion. Syftet med det avslutande 
samtalet att lyfta fram vad medarbetaren har bidragit med under sin anställ-
ningstid (se individuell utvecklingsplan) och få ett medskick till organisationen 
om vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Avslutningsenkät  
Alla medarbetare som avslutar sin anställning hos Hultsfreds kommun ska via 
enkät besvara ett antal frågor gällande sin anställning. Enkäten genomförs efter 
att medarbetare har avslutat sin anställning. Syftet med enkäten är att arbetsgi-
varen ska kunna sammanställa information och få en uppfattning om vad som 
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fungerar bra, vad som kan göras bättre och hur man kan verka för att vara en 
attraktiv arbetsgivare.  

Lycka till och välkommen tillbaka 
Vår målsättning är att varje medarbetare som slutar i Hultsfreds kommun ska 
vara en ambassadör för arbetsgivaren och rekommendera andra att arbeta i 
Hultsfreds kommun. Varje medarbetare som slutar ska känna sig välkommen 
tillbaka till oss och veta att det alltid finns en plats hos oss.  



Personalkontoret 

21 (22) 

Utvärdering 
Hultsfreds kommun har som målsättning att implementera kompetensförsörj-
ningsplanen under kommande år. För att stödja arbetet är en marknadsplan 
kopplad till kompetensförsörjningsplanen. För implementeringen av de båda 
planerna finns en aktivitetsplan.  

Kompetensförsörjningsplanen och arbetet med attraktiv arbetsgivare följs årli-
gen upp i en egen styrmodell av personalkontor och informationsenhet. Upp-
följningen presenteras årligen i koncernledningen och i kommunstyrelsens ar-
betsutskott.  

För att få genomslag på kompetensförsörjningsplanen i hela organisationen är 
det mycket viktigt att det finns nyckeltal som återspeglas i alla verksamheters 
styrmodeller. Genom medarbetarenkäten går det att finna flera sådana nyckel-
tal, som återfinns under perspektivet Verksamhet och medarbetare; med kopp-
ling till det strategiska målet Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare. En ut-
ökning av frågorna i medarbetarenkäten är viktig för det fortsatta arbetet med 
attraktiv arbetsgivare.  

De två övergripande strategierna för kompetensförsörjningsplanen är en för-
stärkt organisationskultur utifrån värdegrunden Du syns och hörs i Hultsfred, 
samt ett ledarskap som bygger på denna värdegrund. Värdegrunden återfinns 
på övergripande nivå i kommunfullmäktiges strategikarta. 
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