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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till kom
petensförsörjningsplan för samhällsbyggnadskontoret 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att beakta kompetensför
sörjningsplanen i arbetet med 2018 års nämndsplan. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att som svar på kommunre
visionens rapport den 5 februari 20 16 översända nämndens beslut 
till kommunrevisionen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport daterad den 5 febru
ari 2016 till miljö- och byggnadsnämnden, om granskning av de
taljplaneprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om miljö- och byggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, 
kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Revis
ionens bedömning är att nämnden bedriver en ändamålsenlig verk
samhet rörande detaljplanering. Utifrån granskningsresultatet re
kommenderar kommunrevisionen miljö- och byggnadsnämnden att 
ta fram en kompetensförsörjningsplan. 

En kompetensförsörjningsplan bör innehålla vad Laholms kom
muns samhällsbyggnadskontor behöver för olika kompetenser, vad 
arbetsplatsen kan erbjuda för utvecklingsmöjligheter, vad det finns 
för fördelar med att arbeta i en liten kommun, vad åldersstrukturen i 
verksamheten innebär för planerade rekryteringar och så vidare. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 27 april 2016 beslutat att 
samhällsbyggnadskontoret ska ta fram en kompetensförsörjnings
plan för planenheten. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en kompetensförsörj
ningsplan daterad den 22 mars 20 l 7. Planen avslutas med ett antal 
punkter om hur samhällsbyggnadskontoret ska arbeta med kon
torets kompetensförsörjning: 
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Utvärdera vid varje ny rekrytering så att rätt kompetens rekryt
eras till verksamheten. 
Arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Arbeta för konkurrenskraftiga löner jämfört med grannkommu
ner. 
Medarbetare ska få möjlighet att växa i sin yrkesroll. 
Kontinuerlig kompetensutvecklingsgenomgång - i samband 
med medarbetarsamtalet 
Tala om fördelama med att arbeta i den lilla kommunen "små
kommunsingenjören". 

Beslutsunderlag 
Kompetensförsörjningsplan för samhällsbyggnadskontoret 
Beredningsutskottets protokoll12 apri12017 § 48 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Bakgrund 
Kommunrevisionen överlämnade en rapport daterad den 5 februari till miljö- och byggnadsnämnden, 
om granskning av detaljplaneprocessen. Syftet med den rapporten var att bedöma om miljö- och 
byggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av kommunens 
detaljplaneprocess. Revisionens bedömning var att nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet 
rörande detaljplanering. Utifrån resultatet rekommenderade kommunrevisionen miljö- och 
byggnadsnämnden att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Med denna bakgrund har 
samhällsbyggnadskontoret tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Tanken med detta dokument är 
att det ska kunna fungera som utgångspunkt för ett arbete som ska utföras tillsammans med 
medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret. Det är ett dokument som ska kunna förändras över tid 
så att det hålls aktuellt och att det är en fråga som hålls levande. 

Kompetensförsörjning 
Att arbeta med kompetensförsörjning innebär bland annat att man medvetet, fortlöpande och 
långsiktigt arbetar med att: 

- Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
- Utveckla och behålla medarbetare 
- Arbeta med kompetensutveckling/förändring av medarbetarna vid förändring i 

verksamheten   
 
I större organisationer kan det vara nödvändigt att planera på ett långsiktigt och mycket medvetet 
sätt när det är frågan om stora pensionsavgångar osv. När det gäller samhällsbyggnadskontorets 
verksamhet är det stor åldersspridning vilket innebär att verksamheten inte kommer att hamna i just 
den situationen.  Men av många andra anledningar är det viktigt att arbeta med 
kompetensförsörjningen. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har under flera år haft ganska stor personalomsättning Det har varit svårt 
att arbeta med kontinuitet och få en stabilitet i arbetet när personalgruppen hela tiden förändras. 
Det är en påfrestning att börja från början om och om igen och därför är det viktigt framförallt att 
arbeta med de delar som innebär att personalen stannar kvar.  Att arbeta med att vara en attraktiv 
arbetsplats som attraherar medarbetare och gör att de vill stanna som är den frågan som 
kompetensförsörjningen i förts hand bör ta avstamp i. 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret är den verksamhet i Laholms kommun som ska fullgöra miljö- och 

byggnadsnämndens uppdrag enligt plan- och bygglagen och kommunens uppgifter enligt lagen om 

lägenhetsregistret. Vidare ansvarar samhällsbyggnadskontoret för kommunens mätverksamhet och 

grundläggande kartförsörjning.  

Det är ett stort spektra av arbetsuppgifter. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är 

handläggning av bygglov och anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen, tillsyn enligt 

plan- och bygglagen, framställning av detaljplaner i alla dess skeden, upprätta planbeskrivning, 

upprätta genomförandebeskrivning, beställning av konsultarbete och konsultutredningar, 

adressättning, lägenhetsregister, framställning av diverse olika kartprodukter, detaljinmätning, 

husutsättningar, GIS-analyser, granskning av diverse olika tekniska utredningar som 



 
 

dagvattenutredningar och geotekniska undersökningar, administrativt arbete, det sker även 

projektering i mindre omfattning.   

 
Dessa arbetsuppgifter utförs av idag av följande befattningar och kompetenser: 

- Planarkitekter, plantekniker, arkitekter, fysiskplanerare 
- Bygglovhandläggare 
- Projekteringsingenjör 
- Kart- och mätningsingenjörer 
- Administratör 
- GIS- ingenjör 

 
Det kan konstateras att alla befattningarna/kompetenserna som finns på samhällsbyggnadskontoret 
är sådana kompetenser som efterfrågas av många både inom kommunal sektor och på den privata 
arbetsmarknaden. Det innebär att vi måste arbeta med att vara konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden.  
 
Åldersspridningen på samhällsbyggnadskontoret är stor. Den går från 25 år till 64 år. Fördelningen 

mellan män och kvinnor är i dagsläget helt jämnt fördelad. Både åldersfördelningen och fördelningen 

mellan män och kvinnor bedöms på ett positivt sätt bidra till verksamheten. 

Medarbetarenkäten 2016 
Vart annat år genomförs en medarbetarenkät för alla personal inom Laholms kommun, senast den 
gjordes var 2016. Samhällsbyggnadskontorets resultat redovisas i nedanstående spindeldiagram. 
Diagrammet redovisar även resultatet jämfört med den tidigare enkäten 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat av medarbetarenkäten 2016 

 

Personalgruppen inom samhällsbyggnadskontoret har arbetat med resultatet och kommit fram till 
två områden som vi ska arbeta vidare med. Stämningen och arbetsklimatet bedöms av medarbetarna 



 
 

som en viktig fråga. Det var ett område som fick högt resultat i enkäten men det kan likväl vara 
viktigt att arbeta med det så att det höga resultatet bibehålls. Ett område som fick lågt resultat var 
att kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare (definierat som att skapa 
attraktionskraft för personal, rekrytera och behålla dessa). Medarbetarna bedömde att även detta 
var en viktig fråga att arbeta med utifrån samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från när medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret arbetade med resultatet från medarbetarenkäten  

 

Rekryteringar 
Vid varje ny rekrytering är det viktigt att utvärdera vad det är för kompetens som behövs i 

verksamheten. Det är inte självklart att tidigare befattning ska ersättas med exakt samma utan den 

genomgången bör ske vid varje ny rekrytering. Allt förändras över tid och det kan krävas att annan 

kompetens tillförs verksamheten för att tillgodose förändrade krav. 

Vid varje rekrytering är ambitionen att starta processen så snart ett behov uppstår dels för att 

uppdraget ska kunna fullgöras men även för att tiden då befattningen är obemannad ska bli så liten 

så möjlig.  Vakanser i verksamheten ger extra arbetsbelastning för befintlig personal, vilket kan bidra 

till stor ansträngning i verksamheten om det sker under längre tid. 

De rekryteringar som är möjliga att planera är bland annat de som sker med pensionsavgång. I de fall 

det är frågan om pensionsavgång är det viktigt att starta rekryteringen i så god tid som möjligt så att 

det ges förutsättningar att låta ny personal gå bredvid. Även vid planerade rekryteringar som är 

möjliga att förutse ska en utvärdering ske så att rätt kompetens tillförs verksamheten. 

Laholms kommun som attraktiv arbetsgivare 
Laholms kommun som arbetsgivare har ca 1700 anställda, tillsvidareanställda och månadsavlönade 

vikarier. De flesta arbetar inom barnomsorg och skola, äldre- och handikappomsorg, teknisk 

verksamhet eller administration.  



 
 

Kommunens personalpolitik syftar till att skapa förutsättningar för att behålla, utveckla och rekrytera 

personal som arbetar i samverkan för att uppnå kommunens mål. En ambition är att varje 

medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetstid för att kunna kombinera arbete med familj 

och fritidsintressen. 

Vad som gör en arbetsplats attraktiv kan beror på flera olika saker, det kan även bero på var i livet 

som medarbetaren befinner sig och vad som känns viktigt för tillfället. Ibland blir det mycket fokus 

kring lönefrågan men det finns flera andra delar som bidrar. I Laholms kommun erbjuds de anställda  

till exempel att utnyttja miljöbil som personalbil, växling av semesterdagstillägg, friskvårdkort, 

friskvårdpeng, möjligheter att nyttja privat hälso- och sjukvård med bruttolöneavdrag, flextidsavtal 

etc. Det är viktigt att medvetandegör dessa möjligheter för medarbetarna då det är faktorer som 

bidrar till en attraktiv arbetsgivare.  

Samhällsbyggnadskontoret som attraktiv arbetsgivare 
För att kunna behålla medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret behöver vi i den mindre skalan 

arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. I det ligger självklart en del i att lönen måste vara 

konkurrenskraftig med till exempel angränsande kommuner men det finns mer som bidrar till 

attraktiviteten. Som medarbetare i en så pass liten organisation som samhällsbyggnadskontoret är i 

Laholms kommun innebär det att man har stor möjlighet att påverka, har stor möjlighet att vara 

involverad i många olika arbetsuppgifter. På samhällsbyggnadskontoret har vi vid vissa tillfällen 

använt begreppet småkommunsingenjör och det ligger mycket i det. Arbetsuppgifterna är väldigt 

varierande och dem omfattar hela processen från start till mål där man som enskild handläggare har 

kontakten med så väl exploatören till de beslutsfattande politikerna. Jämfört med större 

organisationer där det ofta är frågan om att man gör en specifik del i arbetet och sedan lämnar över 

till någon annan som för arbetet framåt eller för frågan in i beslutprocessen. 

Att samhällsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för både plan, bygg och mät är en 

framgångsfaktor. Det innebär att det skapas en helhet och det är lätt att kommunicera mellan de 

olika arbetsgrupperna. Kontoret har en enkel organisation där alla är på samma nivå och 

utgångsläget är att arbetet sker under eget ansvar med kontinuerliga avstämningar och 

uppföljningar.  

Samhällsbyggnadskontorets organisation 

 

Trivseln och stämningen på arbetsplatsen bidrar också till att arbetsplatsen blir attraktiv. Det är 

viktigt att ta vara på glädje ämnen och fira framgångar. Att det skrattas i korridoren är ett gott tecken 



 
 

och det är viktigt att kunna få in glädjen i det dagliga arbetet. Att göra små enkla personalaktiviteter 

tillsammans bidrar till sammanhållningen och det bidrar också till att en tuffa perioderna som 

kommer förr eller senare går lättare. 

Att arbeta med att hålla arbetsplatsen attraktiv är ett ständigt pågående arbete. I  samband med 

genomgången av medarbetarenkäten har medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret valt ut den 

som en fråga att arbeta vidare med. Det innebär att detta avsnitt kommer att komplettas utifrån vad 

medarbetarna kommer fram. 

 

Kompetensutveckling  
Kompetensutveckling är viktigt och är något som måste ske fortlöpande både för nyanställda men 

även för befintlig personal. Utgångsläget är att det finns en positiv inställning till att medarbetarna 

kompetensutvecklar sig, på sätt kan vi hela tiden förbättra oss tillsammans. Frågan om varje 

medarbetares kompetensutveckling tas upp i samband med medarbetarsamtalet där det sätts fokus 

på vad som behöver utvecklas under det kommande året. 

 

Att få växa i sin roll som ny medarbetare  
I samband med flera rekryteringar inom samhällsbyggnadskontoret har det varit svårt att locka till sig 

erfarna medarbetare, det har inneburit att vid flera rekryteringar har nyutexaminerade personer 

blivit anställda. Utifrån det har det mer eller mindre utkristalliserat sig ett arbetssätt inom 

samhällsbyggnadskontoret där den nya medarbetaren får växa in i sin yrkesroll och succesivt ta mer 

och mer ansvar. Ett arbetssätt och förhållningssätt som har gett mycket gott resultat. Arbetssättet 

kräver att medarbetarna är villiga att ställa upp och finnas tillhands och stötta och dela med sig av sin 

erfarenhet, vilket ger både dem och den nyanställde en utveckling. För att kunna genomföra detta är 

det viktigt med en planerad introduktion där ansvaret fördelas på flera och att arbetsuppgifterna 

trappas upp allt eftersom. För att kunna utvecklas och våga växa måste det vara ett tillåtande klimat 

där man få lov att göra fel. När det är frågan om moment där det inte få bli fel så säkerställs det 

genom att kollegor går igenom de momenten tillsammans med den ny anställde och på så vis blir det 

ett ständigt lärande där man får växa in i sin roll.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning hur ska vi jobba med kompetensförsörjning på 

samhällsbyggnadskontoret 
 

- Påbörja rekrytering så snart så möjligt när behov uppstår. 

- Utvärdera vid varje ny rekrytering så att rätt kompetens rekryteras till verksamheten 

- Arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare 

- Arbeta för konkurrenskraftiga löner jämfört med grannkommuner. 

- Medarbetare ska få möjlighet att  växa i sin yrkesroll  

- Kontinuerlig kompetensutveckling genomgång  - i samband med medarbetarsamtalen 

- Tala om fördelarna med att arbeta i den lilla kommunen ”småkommunsingenjören” 
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