Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt och
systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att
nämnderna årligen analyserar verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig 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, d.v.s. hur många inom en yrkesgrupp
och kvalitativt d.v.s. vilken nivå på kompetens. När kompetensgapet är identifierat upprättas kompetensmål, riskanalyser och kompetensförsörjningsplaner för att åtgärda kompetensgapet.
Kompetensförsörjningsplanerna innehåller åtgärder inom områdena, attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/motivera och avveckla. I denna rapport redovisas miljönämndens samlade resultat. Syftet med
sammanställningen är att beskriva nämndens prognostiserade kompetensgap, identifierade risker utifrån
kompetensgap och förflyttningar som gjorts samt vilka åtgärder nämnderna övergripande ska vidta. Den
gemensamma bilden över nämndens utmaningar och planer underlättar och stödjer inför samarbete, prioriteringar, kommunikation och ger underlag till beslut och samverkan.

Malmö stad har en gemensam process för kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsprocessen är ett
ledningssystem som säkerställer att vi har rätt kompetens för att vi ska klara vårt uppdrag och nå våra mål
på kort och lång sikt. Alla förvaltningar ska upprätta en kompetensförsörjningsplan och identifiera och
analysera sitt eventuella kompetensgap.
Miljöförvaltningens bedömning är att vi klarar av kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.
Personalomsättningen ligger på cirka 10 procent och det väntas inga stora pensionsavgångar. Det inkommer relativt många ansökningar till miljöförvaltningens lediga tjänster men det är dock svårare att rekrytera
medarbetare med lång erfarenhet, speciellt när det sker rekryteringar till visstidsanställningar. Till vissa befattningar, till exempel enhetschefer och vissa specialisttjänster, kan antalet sökande vara något lägre.

Kompetensgap avser ett prognostiserat ökat eller minskat behov av eller tillgång på kompetens numerärt
eller kvalitetsmässigt. Kompetensgapen är generellt baserade på verksamhetens behov av kompetens utifrån en prognostiserad befolkningsökning som årligen tas fram i personalframskrivningen. Utöver detta
tar analysen utgångspunkt i uppdrag och mål för respektive nämnd. Kompetensgapen är endast baserade
på behov av kompetensförändring i verksamheten och inte hur många som behöver rekryteras för att fylla
kompetensgapen. Personalomsättningen tillsammans med andra parametrar som till exempel sjukfrånvaro,
pensionsavgångar och tjänstledighet påverkar rekryteringsbehovet. Analys av rekryteringsbehovet ingår
som ett underlag i arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan.
Miljöförvaltningen har inte identifierat något större generellt kvantitativt gap varken på kort eller på lång
sikt. Förvaltningen har få pensionsavgångar i närtid och förhållandevis låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Men vi konstaterar att det är av största vikt att vara beredd och prioritera för stadens utmaningar
och bemanna upp där resurserna behövs bäst. Miljöförvaltningen konstaterar att digitalisering och verksamhetsutveckling bör ligga i fokus.

Förvaltningen ska säkerställa att vi har rätt antal medarbetare med efterfrågad kompetens för genomförandet av vårt uppdrag enligt gällande reglemente och mål. Miljöförvaltningen har behov av såväl generalister
som specialister.

Malmö står inför en rad utmaningar med förtätning och byggande av ca 26 000 nya bostäder inom Storstadspaketet. Malmö beräknas växa till 500 000 invånare till 2050, något som ställer stora krav på miljöförvaltningens arbete då det väntas medföra ökat koldioxidutsläpp, mer buller, kraftigt ökad energianvändning och fler transporter.
Malmös utmaningar är stadens gemensamma uppdrag och vi måste lösa det tillsammans med stadens förvaltningar och andra aktörer. Miljöförvaltningen behöver tydliggöra arbetsprocesser och se över arbetssätt
för att möta stadens utmaningar. Förvaltningen ser behov av att intensifiera arbetet med kvalitets- och
verksamhetsutveckling där digitalisering är en viktig del.
Miljöförvaltningen har påbörjat ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som pågår inom sex delområden. Dessa är att:
·tydliggöra våra riktlinjer, ambitionsnivåer och bedömningsgrunder
·uppdatera vårt remissförfarande för planer
·se över vår hantering av bygglov
·ta fram en vägledning för hur vi skriver yttranden
·ta fram arbetssätt för hur och var våra miljöstrategiska frågor kommer in
·göra en översyn av våra samarbetsgrupper

