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Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2019

HVO-2019-6092
Sammanfattning

2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att införa ett kommungemensamt
arbetssätt för kompetensförsörjning. Det gemensamma arbetssättet är ett ledningssystem för
ett strukturerat och systematiskt arbete med åtgärder och prioriteringar för en långsiktig
gemensam kompetensförsörjning för Malmö stad. Nämnderna gör årlig analys och jämförelse
av verksamheternas behov av kompetens med tillgänglig kompetens. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens analys omfattar sju yrkesgrupper som valts baserat på rekommendationer i
den Malmö stadgemensamma kompetensförsörjningsprocessen.
Till ärendet läggs en rapport som beskriver förvaltningens arbete med analys, pågående och
planerade insatser inom kompetensförsörjningsområdet. I bilaga 1 finns
Kompetensförsörjningsplan för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen inklusive
kompetensmål och bilaga 2 innehåller en kartläggning av kompetensgapet på samtliga
verksamhetsavdelningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner kartläggningen av kompetensgap,
kompetensmål och kompetensförsörjningsanalys för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att arbeta vidare med kompetensförsörjningsarbetet utifrån
kompetensförsörjningsanalysen.
Särskilda yttranden
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Ajournering
Ajournering klockan 11.26-11.34.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar att ordet kompetensförsörjningsplan ersätts med ordet
kompetensförsörjningsanalys i beslutsunderlagen.
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Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig och beslutar enligt Roslunds (M) ändringsyrkande.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-12-17 Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan
2019
Rapport om kompetensgap och kompetensförsörjningsplan för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen 2019
Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan
Bilaga 2, Kartläggning av kompetensgap
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-12-10

5

Bilaga 4

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-11-29
Ärende: Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2019
Vi i den borgerliga gruppen hade synnerligen många synpunkter på ärendet, men då det
framkom att det inte handlade om kompetensförsörjningsplan och att man dessutom valde att
ändra att-satsen till att vara en kompetensförsörjningsanalys istället för en
kompetensförsörjningsplan, valde vi att stanna vid detta korta särskilda yttrande. När väl
kompetensförsörjningsplanen kommer upp för beslut kommer vi att återkomma med våra
synpunkter om vad vi förväntar att den skall innehålla.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Sonja Jernström (M)

Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande angående punkt 8: Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan.
För att få en äldreomsorg med kvalitet är personalens behov av kompetensutveckling allra viktigast
för att känna att man kommer till en attraktiv arbetsmiljö. Naturligtvis skall rätt kompetens ges till
rätt yrkeskategori och på betald tid.
När det gäller vårdbiträden och undersköterskor är kategorin viss kompetens hög och och GAPet är
stort bland sjuksköterskor. Många är nyanställställda. För bara några år sedan var bristen på
undersköterskor stor men så är inte fallet nu. Alltså finns många outbildade i arbete
och kompetensutveckling behövs snarast. En ambitiös plan för kompetensförsörjning finns samt ett
Kompetenscentrum. Validering är på gång och man går bredvid kompetenta handledare den tid som
behövs och handledarutbildning lär också finnas.
Vi vet att i åtstramningstider ,som nu kommer, riskerar pågående och planerade insatser att minska
vilket naturligtvis går ut över brukarna.
Vi kommer därför att vara extra noga med att följa just kompetensutvecklingen i HVON och hoppas
att förvaltningens riskanalys kommer att stämma:“ dock är förvaltningens sammantagna beömning
att pågående och planerade insatser i kompetensförsörjningsarbetet kommer att bidra till att minska
GAP-en och därmed riskerna.“
Malmö 19 december 2019
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-12-17
Ärende 08. HVO-2019-6092
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2019
Sverigedemokraterna anser att handlingsplanen är bra och belyser de problem som finns,
men vi saknar en analys av vilken anledning som personal väljer att avsluta sin anställning
inom förvaltningen.
Det borde läggas ner ett större arbete på att få personalen att stanna kvar.
Vad hade kunnat göras för att en anställd inte ska säga upp sig. Lönen är en del men även
mycket annat styr, exempelvis arbetstider, möjligheter till kompentensutveckling och
arbetsbelastning. Trygghet och tillit är också en viktig faktor.
Om det t.ex. sker oegentligheter på någon nivå inom vår förvaltning finns risken att alla blir
misstänkta och det riskerar skapa oro och otrygghet.
För varje anställd som väljer att avsluta sin anställning så försvinner kompetens och det tar
tid att ersätta denna. Att identifiera behovet av framtida personalförsörjning är bra men
förvaltningen måste arbeta lika hårt med att behålla den befintliga personalen.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)

