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Riktlinjer för kompetensutveckling 

Utgångspunkter 
Arbetslivet har under de senaste åren präglats av allt snabbare förändringar. 
Därmed har också kraven på de anställda att utvecklas och anpassa sig till nya 
förutsättningar ökat. Anpassning och utveckling är nödvändigt för att möta 
dessa förändringar. Mellan parterna föreligger en betydande samsyn när det 
gäller individens behov av kompetensutveckling och dess betydelse. Formerna 
för kompetensutveckling måste, för att vara ändamålsenliga och praktiska, vara 
anpassade till de förutsättningar som finns i företaget och utgå från företagets 
verksamhet, behov och långsiktiga utveckling liksom individens förutsätt-
ningar. 
 
Kompetensutvecklingens betydelse 
Utveckling och anpassning till omvärldsförändringar kräver ökad kompetens. 
Genom kompetensutveckling för aktuella och framtida arbetsuppgifter blir 
medarbetarna bättre skickade att bidra till verksamhetsmålen. 
 
De anställdas yrkeskunnande, personliga engagemang och utveckling har stor 
betydelse för företagens produktivitet och konkurrenskraft. Utbildningsinsats-
erna skall baseras på den enskilde medarbetarens individuella förutsättningar 
och förmåga att utvecklas inom ramen för nuvarande och framtida arbetsupp-
gifter. Utbildningen sker mot bakgrund av företagets behov av utbildad 
personal för aktuell och framtida verksamhet.  
 
Utbildningsinsatserna ska leda till en ökad kunskapsnivå och flexibilitet för att 
snabbt kunna anpassa företaget till nya förutsättningar. Detta uppnås genom att 
den enskilde medarbetarens kunskaper och färdigheter i arbetsuppgifterna för-
bättras. 
 
Kompetensutveckling – ett ansvar för både företag och anställd 
Företaget och den anställde har ett gemensamt ansvar för kompetensutveck-
lingen. Företaget bör därför sträva efter att göra känt vilken specifik kunskap 
och kompetens som behövs för företagets och den anställdes utveckling. 
Företaget planerar och genomför utvecklingsinsatser för de anställda, men 
varje anställd är ytterst ansvarig för sin egen utveckling. Kvinnor och män ska 
ges samma möjlighet till kompetensutveckling. 
 
Utvecklingssamtalet 
Målsättningen är att ett utvecklingssamtal ska föras mellan chef och medarbe-
tare minst en gång per år. I samtalet skall företagets och individens utveck-
lingsbehov diskuteras tillsammans med individuella mål och uppnådda resultat. 
Alla anställda bör i samband med utvecklingssamtalet få insikt om sin situa-
tion, sina förutsättningar och de möjligheter till kompetensutveckling som 
finns. 
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Kostnader 
Av arbetsgivaren beordrad kompetensutveckling betraktas som arbete och ska 
ersättas enligt gällande kollektivavtal. 
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