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kompetensutmaningen
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Innehåll

❑ Effektiv bemanning – på vilket sätt och vad kan det ge?

❑ Statsbidrag minska timvikarier – vårt resultat och hur gjorde vi?

❑ Medskick
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Ulricehamns kommun

• Ca 25 000 invånare

• Tillväxtkommun

• Landsbygd

• Ca 2 200 anställda
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Nio strategier - SKR Saknas 

något?
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Annica Wallenskog, SKR

Välfärdskommissionen, 

Regeringen

Rekryteringsrapport 2020, 

SKR

Effektivisering

&

Ändrade arbetssätt
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Rekryteringsrapport SKR 2020

6 300
personer

per år, så många fler behövs 
inom kommunernas vård och 

omsorg om inget ändras.
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70-80% av kommunens kostnader är 

personalkostnader – då bör effektiv bemanning 

vara en strategi med potential!
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Effektiv bemanning

➢ Det har vi självklart redan idag – eller?

➢ Ska personalen springa ännu fortare?

➢ Attraktiv arbetsgivare – hur går det ihop?
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Effektiv bemanning – fyra strategier

1. Full koll på behoven – dvs. de vi är till för!

2. Använd resurserna där de gör bäst nytta – ”Rätt person med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och 

till rätt kostnad”.

3. För det krävs HELHETSSYN & FLEXIBILITET – geografisk, arbetstid, kompetens.

4. Arbeta på annat sätt än vi gör idag – KULTURFÖRÄNDRING!
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En kvart/vecka och anställd….

Ulricehamns kommun 25 000 invånare – 2 200 anställda – ca 15 åa

En kommun med 100 000 invånare – 8 000 anställda - ca 55 åa

Sverige – 875 000 anställda inom kommunal verksamhet – ca 6 000 åa

En kvart hit och dit kan väl inte spela så stor 

roll – eller?
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Är tidsstudiemannen tillbaka?

Nej, men det visar på vikten och potentialen i att använda de 

personalresurser vi har där de gör bäst nytta! 

Då måste vi:

• ha koll på behoven,

• ha strategier och arbetssätt för att bemanna utifrån dessa,

• arbeta på annat sätt än idag.
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Helgfrekvens

Ulricehamns äldreomsorg – 2 av 3 arbetade varannan helg. Om alla gick över till varannan helg motsvarar 

det en kostnadsminskning om ca 2 milj eller 4 åa. 

Sjuksköterskeverksamhet

600 timmar per 4 veckor var schemalagd på tider då de inte behövdes. Motsvarar på helår ca 7 800 timmar 

eller 4 åa (2,5 milj)

Bemanna utifrån behoven – ett äldreboende med 90 platser

900 timmar förmycket på vardagar samtidigt som det ligger ett underskott på helger med 400 timmar för 

samma period (8 veckor) – vilket motsvarar ca 7 åa eller 3,3 milj på helår. 

Exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring
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Funktionsnedsättning – sovande jour - tolkning av avtal

Bjöd på 1 timma per sovande jourpass – motsvarar ca 1000 timmar/år eller 4,5 åa (ca 2,5 milj).

Bemanning utifrån brukarnas behov – och inte kultur och tradition (2020 jmf 2018)

• Samma antal månadsavlönade

• Likvärdigt behov (beställda timmar)

• 10 åa färre timavlönade – dvs. ca 5 milj

Korttidstillsyn/verksamhet för barn och unga, LSS

Genom översyn av Behov – Bemanning identifierades överkapacitet mitt på dagen motsvarande 1-2 åa. 

Lösning - samplanering med förskolan.

Exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring



ulricehamn.se

Nattpassens längd (äldreomsorg)

Minskning från 10 timmar till 9 timmar – ger en kostnadsminskning med 3 milj eller 6 åa. 

Exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring

100 000 invånare –

en timma motsvarar 

12 milj eller 24 åa! 
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Exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring

På Sverigenivå 

motsvarar en timma 1,2 

miljarder eller 2400 åa! 
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Deltidsarbetande som får arbeta heltidsarbetspass (äldreomsorg)

Om alla som arbetar deltid i Ulricehamn får heltidsarbetspass – motsvarar det ca 35-40 åa som förläggs på 

tider de inte behövs eller 17-20 milj.

Exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring

På Sverigenivå motsvarar detta ca 

14 000 åa eller 7 miljarder!
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• Kost

• Lokalvård

• Simhall

• IT–support

Möjligheter

• Förskolan - bemanning som följer barnens närvaro inom förskolan.

• Högstadium och gymnasium – se över lektioner, arbetstider i kombination med lokalutnyttjande.

• Personlig assistans - stora utmaningar i att bemanna utifrån Försäkringskassans beslutade timmar –

samplanering eller kombinationstjänster är en möjlighet. 

• Resursfördelningsmodell

Ytterligare exempel
• Full koll på behoven!

• 5 Rätt

• Helhetssyn & Flexibilitet
• Kulturförändring
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Vår största utmaning är kulturförändringen!



ulricehamn.se

Kulturförändringen

• Hur vi hanterar kulturförändringen kommer vara avgörande för våra möjligheter att möta 

kompetensutmaningen!

• Långsiktig strategi.

• Hur vi än gör kommer reaktionerna – det är normalt!

• Håll i och håll ut! 

• Involvera medarbetarna.

• Kommunicera, kommunicera, kommunicera.

• Ett rimligt mål – acceptans.

• En balansgång!
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Våra resultat

➢ Minskade från 21,9% till 9,3%

➢ 34 miljoner i statsbidrag!

Statsbidrag - minska timvikarier

Antal tillsvidareanställda 
2020

Antal timanställda 2020 Antal tillsvidareanställda 
2021

Antal timanställda 2021

464 130 466 48
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Hur gjorde vi?

✓ Behov - tillgängliga personalresurser – planerad och oplanerad frånvaro.

✓ Ökad grundbemanning - anställde ca 90 personer med månadslön.

✓ Flexibilitet – flyttade resurser dit de gjorde bäst nytta.

Bemannings
-planering

Ökad grund-
bemanning

Flexibilitet
34 

miljoner!
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Mot hållbart arbetssätt!

• Utfall timvikarier

• Vakanser i schemat

• Ökad grundbemanning

• Rekryteringsbehov
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Behov per helg: 386 arbetspass

Minska timvikarier – har helgfrekvens betydelse?

Per helg Varannan helg Var tredje helg

Antal arbetspass vid vald helgfrekvens 

som vi får ut

397 264

Differens + 11 arbetspass får vi ”över” per helg - 122 arbetspass saknas per helg

Per år:

➢ Var tredje helg: 6 344 arbetspass saknas och som ersätts med framför allt timvikarier.

➢ Varannan helg: 572 arbetspass ”över” som kan sättas in vid frånvaro i stället för timvikarier.
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Helgfrekvens har betydelse!

Om övriga kommuner har ungefär samma behov som Ulricehamn och alla arbetar var tredje helg;

➢ 100 000 invånare - 25 000 arbetspass sakas per år.

➢ Sveriges alla kommuner - 250 000 arbetspass saknas per år.

➢ Motsvarar ca 1 100 åa – bara på helg!
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Slutsats

• Det går att möta kompetensutmaningen med effektiv bemanning MEN kräver mycket av alla!

• Det kräver kunskap, organisation och förändrade arbetssätt.

• Flexibilitet hos medarbetarna är nödvändigt och bör ses som ett långsiktigt mål som kräver en tydlig 

strategi.

• Den kommun som bäst hanterar kulturförändringen är den kommun som bäst kommer att möta 

kompetensutmaningen!
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Medskick till dig som kommundirektör

• Använd bemanningsplanering som ett strategiskt verktyg för att möta kompetensbristen.

• Se över organisationen – finns den kompetens som krävs och finns den - där den gör bäst nytta?

• Rusta cheferna – effektiv bemanning berör hela ledningssystemet.

• Stor kulturförändring – rusta och förbered hela organisation inkl. politik och fack.

• Håll i och håll ut!

• Involvera medarbetarna.

• Kommunicera! Vi måste dela bilden av hur av hur verkligheten ser ut idag och i framtiden.

• Det kräver ert engagemang, ert stöd, er prioritering – och att ni……
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….tar ledningen och 

värnar om att ingen 

lyckas släcka elden –

försök kommer att göras!



Tack för mig!

Susanne Åhman

Planeringschef

Ulricehamns kommun

Susannehelene.ahman@ulricehamn.se

mailto:susanne.helene@ulricehamn.se
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Bemanningsstrategiska nätverket

23 kommuner och regioner + SKR
Halmstads kommun Annica Fjerdingby, HR-strateg

Mariestads kommun Anna Brink, HR-konsult

Vimmerby kommun Robert Lindström, verksamhetschef bemanningsenhet

Eskilstuna kommun Patrik Holmstedt, avdelningschef bemanningsenheten

Eskilstuna kommun Ann-Louise Björkman, enhetschef

Jönköping kommun Erika Bäcklund, projektledare socialförvaltningen

Jönköping kommun Ann-Christine Malmtoft, schemacontroller

Skara kommun Johan Wiezell, HR-Strateg

Skara kommun Malin Stewart, enhetschef administration och avgifter

Skara kommun Agneta Johansson, enhetschef bemanningsenheten

Lycksele kommun Pernilla Ahlström, verksamhetschef stöd vård och omsorg

Lycksele kommun Johanna Tossman, enhetschef

Söderhamn kommun Birgitta Löjdström, verksamhetschef hemtjänst, hemsjukvård

Söderhamn kommun Khadra Abusgr, verksamhetschef

Hjo kommun Håkan Svensson, bemanningscontroller

Ulricehamns kommun Susanne Åhman, planeringschef

Ulricehamns kommun Carin Stangel, enhetschef bemanningsenheten

(Region) Gotland Linda Ehrlin Sjöberg, HR-strateg/samordnare

(Region) Gotland Mariana Holmelin

(Region) Gotland Jane Sandberg, enhetschef rekryterings- och bemanningsenheten

(Region) Gotland Jenny Hult, enhetschef bemanning hälso- och sjukvård

(Region) Gotland Alexandra Sahlström, bemanning hälso- och sjukvård

Region Västmanland Erica Norling, bemanningskoordinator

Söderköpings kommun Rebecca Kreicberg, enhetschef planeringsenheten

Söderköpings kommun Anna Doll

Söderköpings kommun Sofia Örtegren, HR-konsult

Uddevalla kommun Marie Nilsson, HR-partner

Strömstad kommun Jennie Persson, verksamhetschef 

Strömstad kommun Lisbeth Skaar

Strömstad kommun Martin Dalenius, verksamhetschef förskola

Strömstad kommun Elin Barkengren, HR

Strömstad kommun Anna-Karin Johansson, HR-specialist

Partille kommun Sofia Rångeby, bemanningscontroller

Motala kommun Anna-Karin Eriksson, enhetschef bemanningsenheten

Motala kommun Kristina Stråkander

Simrishamn kommun Nathalie Håkansson, rekryteringssamordnare

Simrishamn kommun Fredrik Nordengren

Härryda kommun Emma Magnusson, projektledare

Härryda kommun Cecilia Lauri, enhetschef bemanningsenheten

Skövde kommun Daniel Kronvall, bemanningscontroller

Skövde kommun Lena Persson,  Enhetschef/controller

Skövde kommun Katarina Sverre Tallbacka , Enhetschef

Oxelösund kommun Evelyn Blomstrand, enhetschef bemanning och intern service

Ljusdal kommun Eva-Lena Bergqvist, chef bemanningsenhet

SKR Johan Thörn, förhandlare

Region Västerbotten Ulla Olofsson, HR-strateg


