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Nämnden för funktionsstöds plan för 
kompetensförsörjning 2023-2026  
 

Förslag till beslut  
Nämnden för funktionsstöd godkänner plan för kompetensförsörjning 2023-2026.   

Sammanfattning  
Kompetensförsörjning är en av nämnden för funktionsstöds största utmaningar på kort 

och lång sikt. I syfte att stärka styrning och ledning kring nämndens kompetens-

försörjningsarbete har förvaltningen tagit fram plan för kompetensförsörjning med 

tillhörande strategier. Det för att skapa förutsättningar och kunna möta nämndens 

utmaningar inom kompetensförsörjning. Planen föreslås gälla under fyra år och 

strategierna kan komma att revideras efter två år utifrån uppföljningen.  

Nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning tar utgångspunkt i 

beskrivning av förutsättningar, omvärld och nuläge. Utifrån detta har förvaltningen dragit 

slutsatser och föreslår strategier för nämndens arbete med kompetensförsörjning 

kommande åren. Strategierna kommer att styra och leda förvaltningens arbete inom 

ramen för ordinarie planering och uppföljning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning förväntas bidra till att stärka 

ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet i nämndens verksamheter. Flera av 

strategierna i planen kräver en ambitionshöjning i arbetet. Exempel på det är 

kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete och digitalisering. Strategierna kan resultera i 

högre kostnader för nämnden. Insatser utifrån strategierna kommer därför integreras i 

ordinarie budgetarbete.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Strategierna i planen syftar till att kompetensförsörja nämndens verksamheter för att 

personer med funktionsnedsättning som får stöd inom nämndens verksamheter ska få sina 

rättigheter tillgodosedda. Det bidrar till ökad delaktighet och självständigt liv.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
HR 
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Utifrån ett medarbetarperspektiv kommer insatserna kopplat till strategierna att bidra till 

en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetens. Det är även viktigt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv då nämndens verksamheter är kvinnodominerade.  

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 7 december 2022.  

Bilagor  
1. Personalnyckeltal  

2. Nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning 2023-2026 
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Ärendet 
I syfte att stärka styrning och ledning kring nämndens kompetensförsörjningsarbete har 

förvaltningen tagit fram plan för kompetensförsörjning med tillhörande strategier, för 

åren 2023-2026.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning på 

både kort och lång sikt. Planen har tagits fram för att stärka ledning och styrning av 

kompensförsörjningsarbetet i nämndens verksamheter.  

De viktigaste styrande dokumenten för nämnden för funktionsstöd för måluppfyllelse är 

Göteborgs Stads budget och Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning 2021-2016 och dess rättighetsområden. Dessa tillsammans med 

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 och Göteborgs Stads 

policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap har legat till grund för planen.  

I Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 finns tre mål: vi är stolta 

över den nytta vi gör för dem vi är till för, vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och 

hälsa utvecklas, vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare. 

Genom strategierna i planen omhändertar nämnden arbetet i enlighet med Göteborgs 

Stads program för attraktiv arbetsgivare 2021-2023.  

I Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap beskrivs 

värdegrunden genom Göteborgs Stads fyra förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem 

vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. 

Göteborgs Stads fyra förhållningssätt är en bärande del i arbetet med organisationskultur 

och i förvaltningens ledarutveckling.  

Förvaltningens bedömning  
Syftet med nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning är att skapa 

förutsättningar för att möta nämndens utmaningar inom kompetensförsörjning. Planens 

strategier förväntas bidra till att ledning och styrning av kompetensförsörjningsarbetet 

stärks inom nämndens verksamheter.  

Nämnden för funktionsstöds plan för kompetensförsörjning följs upp årligen. Strategierna 

i planen revideras efter två år om det bedöms bidra till mer ändamålsenligt arbete för 

nämnden för funktionsstöd.   

Förvaltningens bedömning är att nämndens plan för kompetensförsörjning med dess 

strategier kommer bidra till stärkt ledning och styrning av arbetet med 

kompetensförsörjning. Förvaltningens bedömning är att den uppföljning som beskrivs i 

planen kommer vara tillräcklig för nämnden.  

Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i samband med delårsrapport per mars 

2023 med indikatorer för att följa upp strategierna.  
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