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• Varför genomförs projektet? 

• Problem, lösning och förväntad effekt

• Deltagare i projektet

• Hur vi gör

• Nuläget på halva vägen 

• Frågestund

Agenda
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Varför genomförs projektet?

Vi står inför en problematik som är uppmärksammad 

nationellt och internationellt (SKL och ESF).

• Brist på arbetskraft nu och i framtiden – speciellt 

inom omvårdnad, kost och städ. 

• Människor står utanför arbetslivet, trots att de vill 

och kan arbeta.

• Arbetsmiljöbrister som leder till höga sjukskrivningar.

• Brister i verksamheten som leder till sämre kvalitet.
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Både kundens och personalens perspektiv är viktiga



2018-09-07

Vad vill projektet?

• Tillsammans med arbetsgrupper inom omvårdnad, 

kost och städ arbeta för attraktivare arbetsplatser 

genom verksamhetsutveckling med fokus på 

både kultur och struktur.

• Bredda rekryteringen genom integration av 

nyanlända i Falu kommun. 

• Utveckla och införa en hållbar modell för 

verksamhetsutveckling och integration. Modellen 

ska också visas för andra enheter och kommuner i 

Dalarna.
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• Attraktivare arbetsplatser

• Integration av nyanlända 

• Tryggad kompetensförsörjning

• God ekonomi

• Nöjdare kunder

Förväntade långsiktiga effekter
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Attraktivare arbetsplats + integration = kompetensförsörjning



2018-09-07

Vilka deltar i projektet?

• Enheter inom omvårdnad och kost/städ med ca 

200 medarbetare, varav 80% är kvinnor.

• Chefer och politiker inom omvårdnads- och 

serviceförvaltningen. 

• Kommunal Falun.

• Nyanlända med uppehållstillstånd i max tre år.

• Vuxenutbildningen.

• Arbetsförmedlingen.

Ledningsförvaltningen äger projektet.
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Vi tror på detta projekt eftersom det utgår från 

medarbetarnas egen kraft och professionalitet.

Petra Kinnari, ordförande i Kommunal Falun 
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Aktiviteter
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Medarbetare, ledning och organisation utvecklas tillsammans. Alla deltar. 
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Utvecklingscirkeln
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Utvecklingscirkeln
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Vad görs på arbetsplatserna? 

Utveckling och utbildning tillsammans under 1,5 år. 

• Vi undersöker nuläget och önskat läge. 

• Vi utvecklar en gemensam värdegrund.

• Vi tar fram tydliga processer, rutiner, roller och 

tjänstebeskrivningar.

• Vi lär mer om jämställdhet, normkritik och tillgänglighet.

• Vi utvecklar mottagande av praktikanter och vikarier.

Konceptet Lärande organisation är teoretisk bas.
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Integration genom

• arbetsgruppers kompetens kring integration och 

jämställdhet.

• handledares tid och kompetens.

• samarbete med vuxenutbildningen och  

Arbetsförmedlingen.

• praktikplatser med utvecklad introduktion och 

anpassade arbetsuppgifter.
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Bikupa

Vad har du varit med om 

som har bidragit till 

attraktivare arbetsplatser 

och/eller integration? 
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Nuläget på halva vägen

HT 2017 VT 2018 HT 2018 VT 2019 HT 2019

Gruvrisgården Gruvrisgården Gruvrisgården Eget utvecklings-

arbete med stöd

Tisken väst htj Tisken väst htj Tisken väst htj Eget utvecklings-

arbete med stöd

Norslund htj Norslund htj Norslund htj

Sundborn htj

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Sundborn htj Sundborn htj

Herrhagsgården 

plan 3

Herrhagsgården 

plan 3

Herrhagsgården 

plan 3

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Herrhagsgården 

plan 4

Herrhagsgården 

plan 4

Herrhagsgården 

plan 4

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Herrhagsgården 

plan 5

Herrhagsgården 

plan 5

Herrhagsgården 

plan 5

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Herrhagsgården 

plan 6

Herrhagsgården 

plan 6

Herrhagsgården 

plan 6

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Herrhagsgården 

plan 7

Herrhagsgården 

plan 7

Herrhagsgården 

plan 7

Eget utvecklings-

arbete med stöd

Svärdsjö service Svärdsjö service Svärdsjö service
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Utmaningar

Projekt kontra vardag för 

cheferna 

Vikariebrist (!)

Utveckling och dialog tar tid

Rädslor kring mottagande

ESF:s tankemodeller kring 

utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet är 

processinriktat

Framgångar

Personalen är engagerade och 

delaktiga

Det är meningsfullt

Kommunals engagemang, 

delaktighet och finansiering

Projektgruppens kompetens

Utvecklingsarbetet är 

processinriktat
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Framgångsfaktorer

• Ledningens engagemang commitment

• Alla engageras (delaktighet)

• Individ-ledning-organisation utvecklas tillsammans

• Både kundens och personalens förväntningar och 

perspektiv är viktiga

• Förhållningssättet att alla vill och kan

• Förmåga att kommunicera

• Tydlig struktur/metod som driver arbetet framåt
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Tack!
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Projektledning

Projektledare: 

Karin Rosenberg, tfn 023 – 879 15

Projektledare/verksamhetsutvecklare:

Helena Bergman, tfn 023 – 863 22

Projektsamordnare/Kommunals representant:

Annica Hedin, tfn 023 – 868 05

Kommunals representant Service:

Sara Lärfars, tfn 023 – 872 43

Ledningsförvaltningen är ägare


