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Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad
2019

STK-2019-833
Sammanfattning

Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov och tillgång på kompetens i verksamheten. Genom att jämföra
behovet med tillgången på kompetens framkommer ett kompetensgap. Kompetensgapet
redovisas på 2–5 års sikt. Analysen görs både kvantitativt, det vill säga hur många inom en
yrkesgrupp och kvalitativt, det vill säga vilken nivå på kompetens. Sammanställningen
omfattar Malmö stads kompetensgap, riskanalyser och handlingsplaner. Sammanställningen
visar både kvantitativa och kvalitativa kompetensgap inom flera yrkeskategorier.
Stadskontoret har sammanställt nämndernas redovisningar och förslaget är att
kommunstyrelsen godkänner sammanställningen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och handlingsplaner 2019.
Beslutsunderlag



















G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Sammanställning av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och planer 2019
Rapport från tekniska nämnden - Kompetensförsörjning 2020
Tekniska nämnden beslut 191217 § 311 med Särskilt yttrande (V)
Kartläggning av kompetensgap - hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden beslut 191218 § 139
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191218 § 445 med Särskilt yttrande
(M+C) och (SD)
Grundskolenämnden beslut 191217 § 189 med Särskilt yttrande (SD)
Rapport från arbetsmarknads- och socialnämnden - Kompetensförsörjning
Rapport från grundskolenämnden - Kompetensförsörjning 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191217 § 169 med Särskilt yttrande
(M+C+KD)
Kompetensförsörjningsanalys 2019
Kompetensgap och kompetensförsörjningsanalys för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen 2019
Servicenämnden beslut 191217 § 128
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191216 § 141
Miljönämnden beslut 191210 § 203
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Rapport från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Kompetensförsörjning
2019
Rapport från miljönämnden - Kompetensförsörjning 2020
Förskolenämnden beslut 191211 § 159 med Särskilt yttrande (V)
Rapport från förskolenämnden - Kompetensförsörjning
Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Sammanstallning av Malmo stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och
kompetensförsörjningsplaner 2019
Beslut stadsbyggnadsnämnden 200123 § 9
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden

