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Inledning 
Halmstads kommun växer i snabb takt. Allt fler föds här, allt fler blir äldre här – och till stor 

glädje så flyttar också många människor hit. Halmstads kommun är attraktiv. Vår uppgift är att 

skapa förutsättningar för att det ska fortsätta att vara så. 

Välfärden står dock inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med färre i 

yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla, kommer att öka efterfrågan på 

välfärdstjänster och minska andelen människor som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Utvecklingen innebär också att de ekonomiska resurserna inte ökar i samma takt som behoven.  

Kompetensförsörjning är en av Halmstads kommuns stora utmaningar framöver. För att klara 

våra gemensamma utmaningar behöver Halmstads kommun en kompetensförsörjningsstrategi 

som ger uttryck för Halmstads kommuns ambition samt färdriktning för att tillsammans nå 

uppsatta mål och visioner. 

Kompetensförsörjningsstrategin medför att vi inom Halmstads kommun måste arbeta med 

verksamhetsfrågan kompetensförsörjning utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten. Vi 

behöver analysera hur vi utifrån framtida utmaningar främst organiserar oss, tillvaratar ny teknik 

och digitala lösningar samt möjliggör för ett förlängt och förändrat arbetsliv, för att tillsammans 

möta framtiden på bästa sätt.  

Kompetensförsörjningsstrategin möjliggör för den kommungemensamma förflyttning och 

utveckling som måste till för att vi ska kunna möta invånarnas krav och förväntningar på våra 

välfärdstjänster. 
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Syfte 
Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun är att arbetet 

med kompetensförsörjning ska vara strategiskt, strukturerat och långsiktigt för att nå uppsatta 

mål och visioner.  

Mål 
Målet med strategin är att säkerställa kompetensförsörjning för att nå uppsatta mål och visioner 

(150 000 invånare år 2050). 

Definition 
Kompetensförsörjningsstrategi är en organisations övergripande och långsiktiga strategi för att 

säkerställa kompetensförsörjning för att nå uppsatta mål och visioner.  

Omfattning och avgränsningar 
Kompetensförsörjningsstrategin omfattar samtliga förvaltningar och bolag inom Halmstads 

kommun. 

 

Kompetensförsörjningsstrategi 

 

Kompetensförsörjningsstrategin tar sin början i gemensamma mål och prioriteringar utifrån fyra 

strategiska områden. De strategiska områdena är av stor betydelse för Halmstads kommuns 

verksamhetsutveckling i ett flerårigt perspektiv. För att säkra nuvarande och framtida 

kompetensförsörjning, behöver det ske en kommungemensam förflyttning och utveckling inom 

de strategiska områdena. Förflyttningen behövs för att möta invånarnas krav och förväntningar 

på våra välfärdstjänster. 
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De strategiska områdena är: 
 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Digitalisering 

 Inkludering och mångfald för social hållbarhet 

 Organisation och kultur 

För att möjliggöra för den nödvändiga förflyttningen inom de strategiska områdena har det tagits 

fram kommungemensamma riktningar, vilka är vägledande för förvaltningarnas 

verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner. 

 

Nedan följer de fyra strategiska områden med tillhörande kommungemensamma riktningar: 

Attraktiv arbetsgivare 

För att lyckas med den framtida kompetensförsörjningen och för att kunna leverera kvalitativa 

goda tjänster till kommunens invånare är det viktigt att Halmstads kommun är en attraktiv 

arbetsgivare. 

 Halmstads kommun ska vara och agera som en arbetsgivare. 

 Halmstads kommun ska arbeta för ett hållbart, förändrat och förlängt arbetsliv. 

 Halmstads kommun ska säkra den strategiska och långsiktiga kompetensförsörjningen. 

 Halmstads kommun ska arbeta för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet. 

Digitalisering 

För att kunna möta framtidens behov och utmaningar är det nödvändigt att satsa på digitalisering. 

Digitaliseringen är en viktig del i att utveckla Halmstads kommun som organisation och som 

attraktiv arbetsgivare. 

 Halmstads kommun ska använda teknik för innovativa arbetssätt och lösningar. 

 Halmstads kommun ska alltid överväga digitala lösningar vid utveckling av verksamheten. 

 Halmstads kommun ska öka sin digitala förmåga och kompetens i syfte att ligga i fas med 

framtidens digitala verksamhet. 

Inkludering och mångfald för social hållbarhet 

En förutsättning för framtida kompetensförsörjning är att vårt inkluderingsarbete präglas av 

kreativitet och nyskapande för att finna nya möjligheter och lösningar. Halmstads kommun är en 

viktig aktör i att skapa goda grunder för ett socialt hållbart arbetsliv och samhälle. 

 Halmstads kommun ska genom jämställdhet, mångfald och inkludering ta vara på den 

kunskap och kompetens som bidrar till innovation och tillväxt. 
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 Halmstads kommun ska arbeta för långsiktig social hållbar utveckling där grundläggande 

behov står i centrum. 

 

Organisation och kultur 

För att kunna möta omvärldens behov och utveckling är det viktigt att Halmstads kommun är 

flexibel i dess arbetsformer och organisering. Det är en förutsättning att kontinuerligt arbeta med 

gemensam kultur och värderingar. 

 Halmstads kommun ska skapa förutsättningar för att vara en lärande och utvecklande 

organisation.  

 Halmstads kommun ska utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten säkerställa att vi 

möter framtiden med rätt kunskap och kompetens. 

 Halmstads kommun ska fokusera på strategisk, kulturell och strukturell utveckling för att 

nå uppsatta mål och visioner. 

 

Strategisk kompetensförsörjning i förvaltningar och bolag 
Kommunstyrelsen fattar beslut gällande en övergripande kompetensförsörjningsstrategi för 

Halmstads kommun, utifrån fyra strategiska områden och kommungemensamma riktningar. 

Kompetensförsörjningsstrategin utgör en del av de kommungemensamma förutsättningarna vilka 

förvaltningarna och bolagen ska ha i beaktande när de arbetar med sin verksamhetsplanering. 

  

För att uppnå förväntat resultat av framtagen kompetensförsörjningsstrategi, ska förvaltningarna 

och bolagen arbeta fram verksamhetsmål, strategier och aktiviteter med utgångspunkt i de fyra 

strategiska områdena och de kommungemensamma riktningarna. Verksamhetsmål och strategier 

ska presenteras i verksamhetsplanen alternativt affärsplanen under avsnittet 

kompetensförsörjning. 

 

 

Förvaltningarna och bolagens genomförda aktiviteter, är summan av alla steg som, ska leda till 

slutmålet att säkerställa kompetensförsörjning för att nå uppsatta mål och visioner. Därmed 

kommer kompetensförsörjningsstrategin i dess helhet att leda till den förflyttning som är av 

betydelse för kommunens utveckling och kompetensförsörjning.  

 

Uppföljning av förvaltnings- och bolagsspecifika mål, strategier samt genomförda aktiviteter sker 

Förutsättningar: 
- Verksamhetsplanering med budget 
- Kommungemensam 
kompetensförsörjningsstrategi 
- Kommungemensamma prioriteringar 
- Styrdokument 
- Verksamhetens mål och uppdrag 

Analys Planering Genomförande Utvärdering 

Förväntat resultat: 
- Kommunövergripande 
uppföljning 
- Uppnådd effekt av önskad 
förflyttning  
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genom redovisning av verksamhetsåret i årsredovisningen.  

 

 

Uppföljning 

Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin 

vilket sker varje år genom analys av förvaltningarnas och bolagens årsredovisningar. Genomförd 

analys kommer att resultera i vidareutveckling och/eller justering av de kommungemensamma 

riktningarna. 

 

Efter fem år kommer styrdokumentets aktualitet att prövas, följas upp och vid behov revideras 

eller upphävas. 

 

Ansvarsfördelning 
 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar gällande en kompetensförsörjningsstrategi för Halmstads kommun. 

Det är kommunledningsförvaltningen som följer upp, utvärderar och återrapporterar 

kommunens arbete utifrån kompetensförsörjningsstrategin till kommunstyrelsen. 

 

Nämnderna och bolagsstyrelserna 

Nämnderna och bolagsstyrelserna ska ansvara för att den egna verksamheten bedrivs enligt 

Halmstads kommuns kompetensförsörjningsstrategi. 

 

HR-chef 

HR-chef ansvarar för att kommunstyrelsens beslut blir verkställda. I ansvaret för Halmstads 

kommuns kompetensförsörjningsstrategi ligger det att säkerställa att förvaltningarna och bolagen 

beaktar innehållet i dokumentet. 

 

Förvaltnings- och bolagschefer i Halmstads kommun 

Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar gentemot nämnd respektive styrelse för beredning och 

verkställighet av kompetensförsörjningsstrategin kopplat till förvaltningens och bolagets 

verksamhet, ekonomi och personal. Förvaltnings- och bolagschefers ansvar innebär att i sitt 

uppdrag beakta innehållet i Halmstads kommuns komptensförsörjningsstrategi. 

 

Dokumentansvarig 

Dokumentansvarig ansvarar för att styrdokumentet aktualitets prövas, följs upp och vid behov 

revideras eller upphävs. Dokumentansvarig är HR-chef i Halmstads kommun. 


