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Att ta till vara
människans resurs
på bästa sätt

Policy för
kompetensförsörjning

Utgångspunkter
Att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en del i vårt uppdrag att förvalta Guds skapelse
- att ta tillv ara människans resurser på bästa möjliga sätt.
Som en idéburen och kunskapsintensiv organisation är
kompetensförsörjning en avgörande faktor för hur väl vi
lyckas nå våra verksamhetsmål. Umeå pastorat ska vara
en attraktiv arbetsgivare både för presumtiva, nya och
befintliga medarbetare och som både attraherar, rekryterar och behåller kompetenta och motiverade med
arbetare. Varje rekrytering är en långsiktig investering och
därför planeras och genomförs våra rekryteringar professionellt och med hög kvalitet.
Arbetet med att arbeta aktivt och långsiktigt med
kompetensförsörjning sker internt i organisationen och i
samspel med Luleå stift, Svenska kyrkan på nationell nivå
samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper
och färdigheter.
Kompetensutveckling är när medarbetare får möjlighet
att utveckla sig inom sin yrkesroll genom olika utbildningar,
kurser och erfarenheter. Målet är att höja kompetensen
samt engagemanget hos en individ och i organisationen.

Attrahera

Avsluta

Rekrytera

Umeå pastorat vill:
• Ge människor möjlighet att förverkliga sina kallelser
och använda sina gåvor.
• Skapa en inkluderande gemenskap.

Utveckla
och behålla

Introducera

• Ge utrymme att bli sedd, hörd och uppskattad.
• Lyfta fram förebilder.
• Ta till vara medarbetarnas kompetens.
• Eftersträva heltidsanställningar som norm.

Definitioner
Kompetensförsörjning är den process som utförs i en
organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess
behov.
Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera personer till att utföra någon form av arbete eller
uppgift.

En rekryterande miljö
Det är avgörande för kyrkan att medarbetarna har en hög
kompetens och förmåga att samspela med olika människor
och grupper. Svenska kyrkan har en bred verksamhet,
vilket innebär att kyrkans medarbetare behöver bredd i
sin kompetens för att möta kraven i det dagliga arbetet.
Umeå pastorat arbetar långsiktigt för en hållbar kompetensförsörjning genom att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens vi
behöver idag och imorgon. Som kyrka har vi del i ett särskilt ansvar för Svenska kyrkans fyra profilyrken: präst,
diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog.
Församlingarna är en rekryterande miljö i hela sin verksamhet. För att uppfattas som intressanta av potentiella
framtida medarbetare inom församlingsverksamheten
behöver vi arbeta medvetet med dessa frågor.

Ungdomsår

Behovsanalys

Ett sätt för Umeå pastorat att vara en rekryterande miljö
är att erbjuda möjlighet för unga att göra ”ungdomsår” i
en församling. I ett ungdomsår erbjuds en person i åldern
18-20 år att medverka i ungdomsverksamhet och på så
sätt få en god inblick i församlingslivet.

Studier visar att organisationer lägger ner mycket tid och
kraft på bedömning av olika kandidater, men att man inte
har samma vana och kompetens att göra en analys av
vilket behov i organisationen som rekryteringen ska möta.
Ett kompetensbaserat arbetssätt analyserar behovet utifrån verksamhetens mål, vilka krav som ställs på befattningen och vad det är för typ av person som behövs.
Analysen ligger sedan till grund för kravspecifikationen för
rollen.

Praktik
Umeå pastorat är generöst med att erbjuda möjlighet till
praktik vid våra arbetsplatser. Personer som överväger
att utbilda sig inom något av kyrkans fyra profilyrken ges
högre prioritet jämfört med andra intresserade.

Attrahera
Umeå pastorat arbetar systematiskt och målinriktat för
att Svenska kyrkan i Umeå ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare. Det gör vi framför allt genom att värna om
arbetsmiljön och skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat på våra arbetsplatser, så att våra medarbetare trivs
och mår bra. Medarbetarna är våra viktigaste ambassadörer och språkrör i kommunikationen kring hur vi uppfattas som arbetsgivare.
Umeå pastorat arbetar medvetet för att stimulera ett
ökat ansvarstagande hos medarbetare och uppmuntra till
olika former av ledarskap.

Rekrytera
Umeå pastorat arbetar professionellt och evidensbaserat
med rekrytering. Det innebär ett systematiskt arbetssätt i
hela rekryteringskedjan utifrån arbetssättet ”kompetensbaserad rekrytering” som är en tillförlitlig rekryterings
metod som inte diskriminerar, som bidrar till mångfald och
utgår från den samlade forskningen och erfarenheten i
ämnet.

Kravspecifikation
En bra kravspecifikation är heltäckande och beskriver
önskemålen inom alla områden som är relevanta för
arbetet. Strukturen på kravspecifikationen formas utifrån
nedanstående områden:

Utbildning
Krav på utbildning är relevanta och motiverade utifrån
behovsanalysen.

Erfarenhet
Vad är viktigt att kandidaten gjort eller varit med om tidigare i förhållande till de uppgifter den kommer möta i den
befattning vi rekryterar till?

Kunskap
Exempelvis språkkunskaper, körkort, förmåga att uttrycka sig i skrift.

Kompetenser
Identifiering av färdigheter eller förhållningssätt som är
viktiga för befattningen med hjälp av en strukturerad
kompetensmodell. Ingen kandidat kommer uppfylla alla
krav och önskemål som finns på en befattning, och därför
är det viktigt att prioritera vilka kompetenser som är viktigare än andra.

Intressen och utvecklingspotential
Bedömning om den sökande har ett intresse och en
motivation att utföra det arbete som organisationen har
behov av, samt en avstämning av personens potential att
kunna utvecklas, lära sig nya saker och växa in i ändrade
roller.

Praktiska förutsättningar och övriga krav
Det kan till exempel röra sig om utdrag enligt lagen om
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
eller om arbetet kräver resor med övernattningar på
annan ort.
”Bara om vi vet vad vi förväntar oss kan vi få det vi
hoppas på, och bara om vi efterfrågar det vi behöver,
kan vi rimligen tro att det kommer att levereras.”
/ Malin Lindelöw ur ”Kompetensbaserad personalstrategi”
Natur och kultur 2016

Annonsering
Varje rekrytering är för organisationen ett fönster ut mot
omvärlden. Rekryteringen är ett tillfälle att stämma av
vilka kandidater som kan vara intressanta utifrån behov
i verksamheten, och ger också presumtiva medarbetare
möjlighet att bilda sig en uppfattning om oss som arbetsgivare och om våra arbetsplatser.
När det uppstår ett behov av rekrytering, görs ett
vägval om detta ska annonseras eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt inom organisationen. Med en väl
underbyggd behovsanalys och kravspecifikation för tjänsten,
är en stor del av arbetet med att formulera annonsen
redan gjort. I annonsen framgår vilka krav som gäller för
tjänsten och vad som är meriterande. Annonsen förmedlar en realistisk och detaljerad bild av arbetets innehåll. För
att välja relevanta kanaler för annonseringen blir det viktigt att ta reda på:
• Vilka medier som når målgruppen.
• Om målgruppen förväntas söka arbete eller om vi
aktivt behöver söka upp den.
• Vilket anslag och vilken typ av annons som fungerar
bäst mot målgruppen.

Urval och personbedömning
Vi kvalitetssäkrar arbetet med urval av inkomna ansökningar genom att stämma av mot innehållet i kravspecifikationen.

Intervjuer
Konkurrensen om kvalificerade kandidater är hård och därför är det extra viktigt att vårda mötet med den potentiella
medarbetaren som tagit sig tid att söka. Intervjuerna bör
vara strukturerade och väl förberedda för att ge tillförlitlig
information om kandidatens möjligheter att matcha kravspecifikationen. Nedan listas några generella risker och
fallgropar att vara uppmärksam på inför och vid intervjuer.
• Människor använder ofta väldigt ytlig information för
att göra en första bedömning av personer vi möter.
Detta sker ofta omedvetet.

• Det finns en preferens för enkla sanningar framför välnyanserade och komplexa beskrivningar eftersom de är
lättare att ta till sig.
• Vi människor har en tendens att övervärdera vår förmåga att bedöma kandidater, särskilt vid ostrukturerade intervjuer med stort utrymme för subjektivitet.
• Det är vanligt att föreställningar om stereotyper och
omedvetna fördomar kan påverka hur olika individer
associerar utifrån olika typer av personer. Detta sker
både medvetet och omedvetet.
• Det finns en benägenhet att dra förhastade slutsatser
som man som rekryterande chef söker bekräftelse på.
Vi människor fattar ofta beslut utifrån våra känslor. Utifrån dessa lärdomar blir det avgörande med ett ödmjukt
förhållningssätt till intervjuer som urvalsmetod. Alla bär
vi med oss ett paket med föreställningar, medvetna och
omedvetna, som i hög utsträckning kan påverka vilka
kandidater vi känner starkast för. Detta är ingen urvalsmetod som visat sig framgångsrik. För att intervjun ska
ge oss den information vi efterfrågar, används en strukturerad intervjuguide som utgår ifrån kravspecifikationen.
När samma intervjuguide används vid alla intervjuer för
samma befattning, så ökar möjligheterna att jämföra kandidaterna med varandra.
Umeå pastorat bemöter samtliga kandidater professionellt och respektfullt under hela rekryteringsprocessen.

Introducera
En bra introduktion är avgörande för att nya medarbetare
känner sig välkomna. Syftet är att nya medarbetare på ett
strukturerat sätt får lära känna organisationen med dess
värderingar, rutiner och arbetssätt. En god introduktion
ska bidra till att den nyanställde medarbetaren:
• Känner sig välkommen.
• Kommer in i arbetsgruppen på ett bra sätt.
• Snabbt kommer in i arbetsuppgifterna.
• Tidigt får en klar bild av förväntningar och krav.
• Får kunskap om arbetsplatsen, kontaktytor och ansvarsfördelning.
En Introduktion kan också vara aktuellt vid omplacering
till nya arbetsuppgifter inom organisationen eller vid återkomst efter en längre tids frånvaro. Anställande chef ansvarar för att introduktionen planeras och genomförs på
ett bra sätt.

Mentorskap
Svenska kyrkan i Umeå är lyhörd för medarbetares olika
behov och önskemål och anpassar stöd och insatser utifrån
detta. Vi erbjuder därför möjligheten att utse en mentor
till den nyanställde medarbetaren under det första anställningsåret. Att uppmuntra regelbunden kontakt mellan
nyanställd och erfaren kollega blir ett sätt att ge ett kontinuerligt kollegialt stöd och lärande utifrån frågeställningar som väcks under det första året.

Utveckla och behålla
Kompetens är till viss del en färskvara. Arbetsgivare och
medarbetare har ett gemensamt ansvar att se till att rätt
kompetens för att utföra uppdraget finns hos medarbetarna och i arbetsgruppen. Behov av kompetensutveckling
hos enskilda medarbetare identifieras i dialogen mellan
medarbetare och arbetsledare/chef där frågan lyfts vid
det årliga medarbetarsamtalet, och när behov uppstår.
Behov av kompetensutveckling i en arbetsgrupp lyfts på
arbetsplatsträffar eller i annat lämpligt forum då alla som
berörs är närvarande. Identifierade behov av kompetensutveckling som inte kan tillgodoses med befintligt utbud
lokalt och via stiftet eller andra samarbetspartners, lyfts
till pastoratets personalstrateg. Nedanstående gäller för
olika former av utbildningar:

Grundutbildning
Bekostas av tjänsteinnehavaren själv och finns med som
krav vid nyrekrytering.

Vidareutbildning
Arbetsgivare och medarbetare har ett delat ansvar för vidareutbildningar. I vissa fall kan det finnas skäl att arbetsgivaren helt eller delvis finansierar en vidareutbildning när
kompetens saknas och det finns ett behov av att tillföra
denna i verksamheten.

Kompetensutveckling/fortbildning
Bekostas av arbetsgivaren och beslut om kompetensutvecklande insats tas av respektive chef enligt gällande
delegationsordning.

Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtalet är en personlig och ömsesidig dialog
mellan chef/arbetsledare och medarbetare som genomförs en gång per år. Samtalet innehåller bland annat:
• Värderande reflektion av året som gått.
• Planering för året som kommer.
• Samtal om medarbetarens arbetsmiljö.
• Hur medarbetaren uppfattar samarbete och samspel
inom enheten.
• Uppföljning av arbetsresultat och prestationer.
• Identifiera utvecklings- och utbildningsbehov och göra
en plan för hur dessa kan tillgodoses.
• En möjlighet för medarbetaren att ge feedback till
sin chef/arbetsledare.

Medarbetarsamtalet är det tillfälle under året då frågor
om kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren
finns på agendan. I samtalet identifieras behov av kompetensutveckling hos medarbetaren och beslut om prioriteringar av utbildningar eller andra kompetensutvecklande
insatser tas enligt gällande delegationsordning.

Avslutningssamtal
Innan medarbetare avslutar sin anställning i Umeå pastorat
genomförs ett avslutningssamtal. Detta gäller både inför pensionsavgång och vid avslut av andra orsaker. Syftet
med samtalet är dels att identifiera kunskap och erfarenhet som organisationen förlorar, och resonera
om hur dessa kan överföras till andra medarbetare i verksamheten innan personen slutar sin anställning, dels att
fånga upp eventuella bakomliggande orsaker till att personen väljer att sluta sin anställning och bidra till ett lärande utifrån detta.
Det kan uppstå situationer där nya behov i verksamheten ställer andra kompetenskrav och där en kompetensomställning krävs. Att ha kompetens som inte motsvarar
behovet i förhållande till uppdraget är både kostsamt och
ineffektivt för verksamheten. Det kan innebära att vissa
kompetenser inte längre behövs och att det uppstår
arbetsbrist då medarbetare inte når upp till de kompetens
krav som ställs.

Minskad arbetstid för äldre
Genom riktlinjen ”Minskad arbetstid för äldre” ökar möjligheten att arbeta fram till planerad pensionsavgång, samt
möjligheten till kunskapsöverföring inför pensionsavgång.

