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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-02-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
HR-policy (KS 2020.254)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn
 
Reservationer

Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan tidigare ett personalpolitiskt program som fastställdes av 
kommunfullmäktige 1991 och reviderades senast 2007. Det personalpolitiska programmet 
föreslås utgå till förmån för en ny HR-policy.

HR-policyn har skapats genom att HR-avdelningen har sammanställt Vallentuna kommuns 
olika styrdokument och redan etablerade arbetssätt, metoder och processer inom olika 
personalområden med syfte att beskriva kommunens övergripande systematiska 
personalarbete.

I bifogad förteckning finns hänvisning till styrande och stödjande dokument och processer 
som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.

Yrkanden
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag med tillägget att:
- att intentionen i ”Att Vallentuna kommun har som norm att anställningar är tillsvidare och 
på heltid” inarbetas i texten på lämplig plats i ”HR-policyn”.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-02-08
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 §5  HR-policy
 HR-policy
 Förslag HR-policy
 Förteckning av styrande och stödjande dokument
 Personalpolitiskt program (1991)
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§ 5
HR-policy (KS 2020.254)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan tidigare ett personalpolitiskt program som fastställdes av 
kommunfullmäktige 1991 och reviderades senast 2007. Det personalpolitiska programmet 
föreslås utgå till förmån för en ny HR-policy.

HR-policyn har skapats genom att HR-avdelningen har sammanställt Vallentuna kommuns 
olika styrdokument och redan etablerade arbetssätt, metoder och processer inom olika 
personalområden med syfte att beskriva kommunens övergripande systematiska 
personalarbete.

I bifogad förteckning finns hänvisning till styrande och stödjande dokument och processer 
som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att bifall till förvaltningens förslag med tillägget: 
 
Att intentionen i ”Att Vallentuna kommun har som norm att anställningar är tillsvidare och på 
heltid” inarbetas i texten på lämplig plats i ”HR-policyn”.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå det.
 

Beslutsunderlag
 HR-policy
 Förslag HR-policy
 Förteckning av styrande och stödjande dokument
 Personalpolitiskt program (1991)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna kommun har sedan tidigare ett personalpolitiskt program som fastställdes 
av kommunfullmäktige 1991 och reviderades senast 2007. Det personalpolitiska 
programmet föreslås utgå till förmån för en ny HR-policy.

HR-policyn har skapats genom att HR-avdelningen har sammanställt Vallentuna 
kommuns olika styrdokument och redan etablerade arbetssätt, metoder och processer 
inom olika personalområden med syfte att beskriva kommunens övergripande 
systematiska personalarbete. 

I bifogad förteckning finns hänvisning till styrande och stödjande dokument och 
processer som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.  

Handlingar
Personalpolitiskt program (1991)

Förslag HR-policy

Annika Colding Jens Björck
Personalchef Förhandlingschef
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KOMMUNAL  

FÖRFATTNINGSSAMLING – POLICY 

 

En policy beskriver en viljeinriktning, ett gemensamt förhållningssätt och ett 
rättesnöre inom ett visst område för kommunens verksamhet. Den anger 
principerna för kommunens agerande i olika frågor i syfte att vägleda till önskad 
nivå eller till ett önskat tillstånd. 

 

HR-policy 
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-mm-dd § xx 

HR-avdelningen ansvarar för revidering 
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1.  Om policyn 

HR-policyn vänder sig till alla anställda i Vallentuna kommun och utgör ett 

styrdokument för det övergripande systematiska personalarbetet.  

1.1 Innehåll och bakgrund 

HR-policyn beskriver Vallentuna kommuns personalpolitik. Policyn utgör en styrning 

och ett stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla Vallentuna som en attraktiv 

arbetsgivare, med ett hållbart medarbetarengagemang och hållbart arbetsliv med 

effektivitet och kvalitet. 

HR-policyn ersätter det tidigare personalpolitiska programmet. Det personalpolitiska 

programmet fastställdes ursprungligen 1991 av kommunfullmäktige och reviderades 

senast 2007. Denna HR-policy har utformats för att följa den utveckling som skett i 

samhället och i kommunen inom det personalpolitiska området sedan dess. Policyn är 

framtagen i dialog med lokala fackliga organisationer. 

1.2 Verksamhetsområde och avgränsning 

Denna policy gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. Policyn 

omfattar arbetsgivaransvaret och personalpolitiken i samtliga av kommunens 

verksamheter.  

2.  Förväntningar i medarbetarskapet, 

ledarskapet och värderingar  

I Vallentuna kommun tar varje medarbetare ansvar för sin roll och sitt bidrag till 

måluppfyllelse.  

Som medarbetare i Vallentuna kommun förväntas du 

 dela och visa kommunens gemensamma värderingar i ditt dagliga arbete. 

 sträva mot att kontinuerligt visa beteenden från medarbetarprofilen när du 

samarbetar internt och möter invånare/kunder externt. 

 bidra aktivt till måluppfyllelse och mot visionen.  

Som chef i Vallentuna kommun förväntas du även 

 sträva mot att kontinuerligt visa beteenden från ledarprofilen i ditt ledarskap. 

 utveckla och anpassa ditt ledarskap utifrån hur verksamhetens behov eller 

när förutsättningar förändras. 

 arbeta aktivt med verksamhetsutveckling genom kvalitet, effektiva arbetssätt 

och kostnadsmedvetenhet med en helhetssyn inom den egna organisationen, 

såväl som över hela kommunen.  
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I de följande avsnitten/delarna av HR-policyn ingår områden som rör processerna för 

att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla. Varje inriktningsområde är 

beroende av de andra och anses jämbördigt viktiga för att uppnå förväntad effekt. 

2.1 Attrahera och rekrytera 

   

I Vallentuna kommun attraherar vi rätt kompetens genom att vårda och stärka 
varumärket Vallentuna kommun och erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten. 
Våra kandidater ska uppleva en professionell rekryteringsprocess.  
 

Vallentuna kommun har en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som fokuserar på 

kompetens med stöd av evidensbaserade urvalsmetoder. 

Chefer är kompetenta rekryterare och återkopplar till varje kandidat i rätt tid. 

Vallentuna kommun erbjuder attraktiva anställningsvillkor.  

Medarbetare vill vara ambassadörer för Vallentuna kommun och rekommenderar 
personer i sina nätverk att arbeta i Vallentuna. 

Kandidater, både interna och externa, är intresserade av att söka arbeten i Vallentuna 
kommun. 
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2.2 Onboarding1 och introduktion 

   

I Vallentuna kommun börjar det hållbara arbetslivet tidigt. Alla nyanställda ska 
känna sig välkomna och snabbt bli förtrogna med kommunens mål, värderingar, 
organisation och de arbetssätt som är relevanta för rollen.  

Innan nya medarbetare tillträder sin tjänst i Vallentuna kommun får de kännedom 
om kommunen och ges information om arbetsplatsen och sin roll. 
 
Kvalitetssäkrad onboarding samt introduktion ges till alla nya medarbetare, 
medarbetare som återkommer efter en längre tids ledighet och till de som får nya eller 
förändrade arbetsuppgifter. 
 
Nya medarbetare är delaktig i utvecklingen av verksamheten från första arbetsdagen. 

  

                                                             
1 1 Onboarding är den process som syftar till att integrera nyanställda in i organisationen och 
dess kultur. 
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2.3 Innovation, delaktighet och inflytande  

   

Vallentuna kommun är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett 

målmedvetet kvalitetsarbete arbeta för förbättringar inom kommunens 

verksamheter. Med hjälp av digitalisering utmanas traditionella sätt att organisera 

verksamheten.  

I Vallentuna kommun är det naturligt att skapa forum för dialog och ges möjlighet 

till inkludering och inflytande i viktiga verksamhetsfrågor. 

Vallentuna kommun har en organisation som speglar behoven. Medarbetare utgår 

från systematiskt kvalitetsarbete med benchmarking och best practice när 

organisationen eller arbetssätt utvecklas, effektiviseras och förbättras. 

Medarbetare arbetar aktivt med förbättringsarbete för att bidra till verksamhetens 

effektivt, utveckling, kvalitet, måluppfyllelse och resultat. 

Chefer skapar förutsättningar och forum för dialog och är goda förändringledare. 
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2.4 Roll- och måltydlighet 

  

I Vallentuna kommun bidrar varje verksamhet till att uppfylla kommunens 

övergripande målsättning. Det finns en tydlig koppling mellan övergripande mål, 

verksamhetsmål och medarbetares individuella mål.  

Medarbetare vet vilka mål de förväntas arbeta mot, vad målen innebär för dem, 

vad som förväntas av dem i rollen. Det finns samsyn mellan chef och medarbetare 

kring mål och uppdrag. 

Chefer arbetar aktivt för att tydliggöra för sina medarbetare vad som förväntas av dem 

i deras roller och vad de ska arbeta mot. 

Medarbetare söker aktivt information om vilka verksamhetsmål de förväntas bidra till 

och hur de är kopplade till de övergripande målen. 

Samtal kring mål, resultat och förväntningar sker minst en gång per år. Samtalen följs 

upp kontinuerligt och dokumenteras. 

Medarbetare agerar utifrån vad uppdraget och rollen kräver.   
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2.5 Lön och löneutveckling 

   

I Vallentuna kommun är lönesättningen tydlig och transparent så att medarbetare 

förstår på vilka grunder som lönen sätts. Lönesättningen är rättvis och utan 

inblandning av osakligheter såsom exempelvis kön eller etnicitet.  

Vallentuna kommun arbetar med individuell och differentierad lönesättning.  

Chefen skapar förutsättningar för ett tydligt samband mellan löneutveckling och 

bidrag till verksamhetsnytta.  

Chefen tydliggör och följer upp verksamhetens uppdrag och mål relaterat till 

kommunens övergripande mål.  

Medarbetare har möjlighet att påverka sin löneutveckling genom att aktivt bidra till 

det samlade verksamhetsresultatet. 

Medarbetare efterlever kommunens gemensamma värderingar och de 

lönepåverkande kriterier som är en viktig del för löneutveckling. 
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2.6 Hållbart arbetsliv, kompetensutveckling och 

arbetsmiljö 

     

Vallentuna kommun strävar efter hållbart arbetsliv som möjliggör ett långt 

arbetsliv där man aktivt kan bidra med sin kompetens för att prestera på en hög 

nivå. Vallentuna kommun är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats där 

kommunens värderingar präglar och utgör grunden i vårt arbetsmiljöarbete.  

Medarbetare som arbetar i verksamheter med högt förändringstryck kan utveckla sin 

kompetens i samma riktning som verksamhetens behov.  

I Vallentuna kommun är det naturligt att vidareutvecklas inom sin roll liksom till 

andra roller i kommunen. Kompetensutveckling för framtida förändringar i uppdrag 

och roll är i fokus i syfte att ta tillvara individers kompetens.  

Medarbetare med lång erfarenhet i yrket bidrar med sin kompetens till dem som är 

nya i yrket.  

Medarbetare deltar aktivt i de utbud av lärande som erbjuds anställda i Vallentuna 

kommun. 

Chefer uppmuntrar och motiverar medarbetare att vilja anta nya utmaningar inom 

Vallentuna kommun.  

Arbetsplatsen är utformad så att medarbetarna aktivt inkluderas i arbetsmiljöarbetet. 

Chefer uppmuntrar medarbetare som aktivt bidrar och är medskapare till en god 

arbetsmiljö. 
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2.7 Likabehandling och mångfald 

   

I Vallentuna kommun ses mångfald som en resurs. Medarbetare ska bemötas 

likvärdigt, utan fördomar och stereotypa föreställningar. Det är medarbetares 

kompetens som står i fokus och på kommunens arbetsplatser tolereras inga former 

av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller repressalier. 

Chefer rekryterar fördomsfritt med fokus på rätt kompetens. 

Chefer arbetar systematiskt och aktivt med likabehandling och tar en ledande roll i 

det främjande och förebyggande arbetet. 

Medarbetarnas olika kompetens värdesätts och tas tillvara.  

Medarbetare bidrar aktivt till en hälsosam arbetsmiljö fri från trakasserier, kränkande 

särbehandling och diskriminering och har ett fördomsfritt agerande i arbetet. 
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2.8 Avveckla 

     

I Vallentuna är förändringar naturliga och avveckling sker kontinuerligt av såväl 

arbetssätt som funktioner.  

Avgångar planeras i god tid och kunskapen bevaras i organisationen.  

Systematiskt kvalitetsarbete innebär även att medarbetare och chefer bidrar till 

avveckling av ineffektiva processer och arbetssätt. 

Arbetssätten är utformade så att medarbetares kunskaper löpande integreras i 

kommunens processer och styrmodell. 

När en medarbetare har avslutat sin anställning i Vallentuna kommun ska 

medarbetaren fortsatt vilja rekommendera kommunen som en attraktiv arbetsgivare 

till andra. I samband med att medarbetare avslutar sin anställning, oavsett anledning, 

ska avgångssamtal genomföras. 
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3.  Målsättning 

HR-policyn anger kommunens viljeinriktning och gemensamt förhållningssätt för 

personalarbete. Policyn utgår från Vallentuna kommuns vision ”Med mod att gå före 

skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”. Den övergripande 

målsättningen med HR-policyn är att Vallentuna kommun ska bedriva 

kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 

4.  Uppföljning  

HR-policyn är det styrande dokument som Kommunstyrelsen utgår från för 
uppföljning av kommunens personalpolitik. Policyn följs upp årligen i 
årsredovisningen i enlighet med kommunens policy för styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamheter. Uppföljningen redovisas i nämndernas 
verksamhetsberättelser och samlat för hela kommunen i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse under avsnittet väsentliga personalförhållanden.   

5.  Förväntad effekt 

 Att kundnöjdheten ökar. 

 Att medarbetare upplever Vallentuna kommun som en attraktiv arbetsgivare.  

 Att Vallentuna kommun har ett högt hållbart medarbetarengagemang. 

 Att Vallentuna kommun har kostnadseffektiva verksamheter. 

 Att arbetstagarorganisationer upplever god samverkan. 
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Förteckning av styrande och stödjande 
dokument till HR-policyn 
 

- Vision 

- Kommunplan 

- Verksamhetsplan 

- Genomförandeplan 

- Strategi för kommunens kvalitetsarbete  

- Vallentuna kommuns effektsnurra (En modell för att utvärdera och bedöma 

effekten av kvalitetsarbetet.) 

- Servicepolicy 

- Kommungemensamma värderingar  

- Ledarprofil 

- Medarbetarprofil  

- Kommunikations- och marknadsföringspolicy  
- Employer Branding-gruppens aktivitetsplan 
- Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess  
- ReachMee (Rekryteringsverktyg) 
- Kompetensbaserad rekrytering (Kompetensbibliotek på egenskaper, 

förmågor och färdigheter) 
- Rekryteringstester  
- Rekryteringsgodkännande (Kvalitetssäkring av rekryteringsannonser) 
- Chefsakademin (Kompetensutveckling för chefsrollen) 

- Medarbetarakademin (Kompetensutveckling för medarbetarrollen) 
- Kurskatalog 

- Learnifier (Digitalt kompetenssystem) 

- Kompetensmodul (Kompetensinventering) 

- Checklista introduktion medarbetare 

- Checklista introduktion chefer 

- Vallentunamodellen (Beskriver hur arbetsgivaren bereder och fattar beslut i 

dialog med medarbetare, arbetstagarorganisationer och skyddsombud.) 

- Strategisk innovation (En arbetsmetod för kreativitet.) 

- Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald  

- Alkohol- och drogpolicy 

- Rutin kring hantering av ohälsosam arbetsbelastning och arbetsuppgifter 

- Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning 

- Rutin för hantering av alkohol- och drogmissbruk 

- Arbetssätt kring likabehandling och mångfald 

- Rutin av hantering av trakasserier m.m. 

- Process för löneöversyn och lönesättning 

- Riktlinjer för utvecklings- och uppföljningssamtal 

- Riktlinjer för lönesamtal 
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- Leveranskontrakt (För chefernas utvecklingssamtal och en årlig beskrivning 

av varje chefs personliga uppdrag och resultatförväntan.) 

- Resepolicy 

- Pensionspolicy för anställda 

- Avgångssamtal 
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Personalpolitiskt program 
Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Reviderad 2000, 2001 och 2007 

 

Det här programmet visar på personalpolitikens innehåll i stort. Programmet har 

en avsiktligt vid inriktning för att möjliggöra detaljutformade och verksamhets-

anpassade program lokalt. Med dessa som stöd skapar varje verksamhet ett eget 

framgångsrikt arbetsklimat för sina medarbetare. 

 

 

 

Vallentuna kommuns värdegrund:  

 

I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av 

kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och 

utveckling. 

 

 

Vallentuna kommun - arbetsplats i ständig utveckling 
Den kommunala verksamheten utvecklas och förändras idag i ett ganska raskt tempo. 

Det finns all anledning att tro att förändrings- och förnyelsetakten kommer att vara 

fortsatt hög under lång tid framöver. Den kommunala verksamheten utvecklas idag 

till en allt effektivare serviceorganisation där kommuninvånarnas behov och 

önskemål sätts i centrum. 

 

De anställda i kommunen bidrar till en hög och jämn servicenivå genom sitt 

engagemang och öppenhet för förbättringar och nytänkande. Ledningens uppgift blir i 

högre grad än tidigare att sätta målen, att entusiasmera och att följa upp resultaten. I 

den pågående utvecklingen spelar personalpolitiken en mycket viktig roll. 

 

Personalpolitiken och det klimat chefer och medarbetare skapar på våra arbetsplatser 

har stor betydelse för framgången i verksamheten och möjligheten att på ett effektivt 

sätt ge en bra service. 

 

Personalpolitiken ska förverkligas genom ett samspel mellan chefer och medarbetare 

över förvaltningsgränserna och genom en förtroendefull samverkan mellan de lokala 

parterna. Att tillämpa och utveckla personalpolitiken ska vara en naturlig del i den 
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löpande verksamheten. I detta program tar vi upp några viktiga komponenter i en 

ansvarsfull personalpolitik. 

 

En god personalpolitik påverkar arbetsmiljön positivt och bidrar till att fullfölja 

arbetsgivarens ansvar för denna enligt lag och avtal. 

 

Friskvård är ett bra komplement till övriga åtgärder som syftar till att förebygga 

arbetsskador och andra arbetsrelaterade problem. Av olika skäl kan anställda hamna i 

situationer där extra stöd behövs. Personalvårdande åtgärder är i sådana situationer 

särskilt viktiga. 

 

Arbetsklimat - engagemang – service 
Den som har bra yrkeskunskaper, rätt verktyg och bra arbetsmetoder har tre viktiga 

förutsättningar för att ge en bra service. Avgörande för kvaliteten på servicen är dock 

ett personligt engagemang, förmågan att se allas lika värde och en god anda inom 

arbetslaget. Då kan vi uppnå en öppen och effektiv kontakt med 

kommuninnevånarna. 

 

Alla anställda måste ta ett gemensamt ansvar för ett positivt arbetsklimat, som ger 

arbetsglädje, effektivitet och som driver utvecklingen framåt. 

 

För att en serviceorganisation ska fungera krävs att vi är på plats där behoven finns, 

med ambitionen att hela tiden förbättra och utveckla vår service. Vår förmåga att vara 

lyhörda och respektfulla och vår beredskap att anpassa oss till nya behov betyder 

också mycket för vår framgång.  

 

Rörlighet bland personalen 
Det är angeläget att få ett bra urval av sökande till lediga anställningar inom 

kommunen. De lediga platserna ska presenteras på ett genomtänkt och framsynt sätt. 

Det är viktigt att använda olika rekryteringssätt för att nå dem vi behöver. 

 

Varje rekrytering ger möjlighet till förändring. Det innebär att innan vi "går ut och 

annonserar" ska vi noga tänka igenom om det finns andra möjligheter än att 

återbesätta en befattning som blivit ledig. Om vi bestämmer oss för återbesättning så 

ska vi noga tänka igenom vilka egenskaper, vilken utbildning och vilka erfarenheter 

den vi söker ska ha. "Vi ska rekrytera den vi behöver i morgon och inte den vi saknar 

idag". 

 

Det är skickligheten för uppgifterna och de personliga egenskaperna, som ska avgöra 

vem som får en anställning. Vid rekrytering av chefer ska dessutom ledaregenskaper 

väga tungt i avgörandet om vem som ska få jobbet. 
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Det är också viktigt att vi stimulerar till en rörlighet mellan olika arbetsuppgifter och 

arbetsplatser i kommunen för att medarbetare ska kunna få och ge nya impulser. 

 

Vid förändringar som innebär ofrivilligt arbetsbyte har kommunen som arbets-givare 

ett stort ansvar för medarbetarens fortsatta sysselsättning och välbefinnande. 

Arbetstagaren skall å andra sidan vara beredd att se till målen för verksamheten och 

alltid vara beredd att positivt bidra till förändringar som är till gagn för dessa. 

 

Arbetsgivaren bör, så långt verksamheten medger, vara beredd att tillmötesgå 

önskemål om förändrad arbetstid. 

 

Utveckling av personalen 
Var och en ska ha kunskap om sin egen roll i verksamheten och ha möjlighet att 

utveckla sig själv i den rollen. 

 

Målet för all personalutveckling i kommunen är att öka den anställdes kompetens och 

handlingsberedskap inför framtiden. 

 

Personalens kompetens är viktig för att klara olika uppgifter men också för att öka 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen. En stor del av kompetensutvecklingen 

sker i vardagen genom erfarenhetsutbyten. Kompetensutveckling sker också genom 

omvärldsorientering, i interna och externa nätverk och genom utbildningar.  

 

Anställda, som på eget initiativ går utbildning på fritiden ska uppmuntras. 

 

Alla nyanställda ska, utöver en introduktion om kommunen i stort, få en bra 

introduktion i sina egna arbetsuppgifter och på arbetsplatsen. 

 

Det är den närmaste chefen, som har ansvaret för att utveckla medarbetarna. 

Utvecklingssamtal, som skall hållas regelbundet mellan chefen och medarbetaren, 

blir då ett viktigt hjälpmedel för planering och uppföljning av bl a utvecklingsinsatser. 

 

Lön – belöning 
Lönebildningen är ett av flera viktiga medel för att nå verksamheternas mål. En 

framgångsrik lönebildning stimulerar medarbetarna till bra insatser, engagemang och 

utveckling. Den ger också möjlighet att rekrytera, utveckla och behålla goda 

medarbetare.  

 

En viktig princip vid lönebildningen är att likvärdigt arbete ersätts lika oavsett kön. 
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Användning av marknadsmässiga och individuella löner ger medarbetarna god 

motivation och möjlighet att påverka sina löner. 

 

Det är resultatet och inte de personliga egenskaperna som belönas. Medarbetarens 

arbetsresultat och bidrag till verksamhetsutvecklingen är grunden vid en värdering. 

Till grund ligger också det som ger framgång för den egna verksamheten och 

utvecklar de tjänster som erbjuds kunderna/brukarna. 

 

För alla medarbetare gäller följande kriterier vid värderingen: 

Förmågan att:  

 bidra till verksamhetens samlade resultat 

 möta kunden/brukaren på ett professionellt och ansvarskännande sätt så att 

mötet präglas av kvalitet och kundfokus 

 utveckla och förnya arbetsformer och arbetssätt - på arbetsplatsen och enskilt  

 visa engagemang och skapa dialog mellan medarbetare 

 bemöta kund och medarbetare respektfullt, d.v.s. se allas lika värde. 

 

Den individuella lönesättningen förutsätter en fortlöpande och öppen dialog mellan 

lönesättande chef och medarbetare. Utvecklings- och uppföljningssamtalen är viktiga 

verktyg för uppföljningen och värderingen av resultatet.  

 

Lönesättande chef och medarbetare ska genomföra minst ett utvecklingssamtal och 

ett lönesamtal per år.  

 

Jämställdhet och mångfald 
Arbetet för ökad jämställdhet och mångfald ska bedrivas aktivt och målinriktat med 

stöd av en Jämställdhets- och mångfaldsplan.  

 

Åtgärderna för ökad jämställdhet och mångfald ska ingå som en naturlig del i det 

vardagliga arbetet. 

 

Det övergripande målet är att i alla personalgrupper få en jämnare fördelning mellan 

kvinnor och män och att öka den etniska mångfalden i organisationen. 

 

Utbyte av information – delaktighet 
För att medarbetarna ska känna sig delaktiga i och känna ansvar för verksamheten 

krävs att det finns bra och naturliga kanaler för informationsutbyte. Ett fritt och öppet 

åsiktsutbyte är en grundläggande förutsättning för delaktighet. 

 

De dagliga kontakterna, men också arbetsplatsträffar i större eller mindre grupper är 

de mest naturliga informationsvägarna. Det är den närmaste chefen som har ansvaret 
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för att information lämnas. Medarbetarnas önskemål och behov skall styra innehållet 

och sättet att informera. 

 

Alla måste dra åt samma håll. Det går om alla känner till verksamhetens mål och 

planer.  

 

Genom information om framtiden och delaktighet i planerade förändringar uppnår 

man engagemang i uppföljnings- och förändringsarbete. 

 

Ledarskap 
Det är viktigt att vi har ett väl fungerande ledarskap. Ledarens uppgift är att 

tydliggöra och förverkliga mål och visioner, se allas lika värde, att locka fram de 

resurser som finns hos medarbetarna, att uppmuntra och värdera goda arbetsinsatser 

samt att utveckla medarbetarna och verksamheten. 

 

Det är också ledarens uppgift att skapa en god anda och sammanhållning i 

arbetsgruppen från utgångspunkten att alla vill ta ansvar och göra ett bra arbete. För 

att uppnå detta är det viktigt att vi fortsätter satsningen på utvecklingen för våra 

chefer både i grupp och enskilt. 

 

Det är också chefens ansvar att regelbundna utvecklingssamtal mellan närmaste chef 

och medarbetare förs. Chefer på olika nivåer är naturligtvis också arbetsgivarens 

företrädare i sina roller. 

 

Vi ska intressera fler för chefsarbete. En bättre balans mellan könen skall därvid 

eftersträvas. 

 

Ny teknik 
Tekniken ska användas som ett komplement till de anställdas kompetens och 

kreativitet. Vid införande och användande av all ny teknik ska särskild vikt läggas vid 

arbetsmiljön i vid mening. 

 

Särskilt utvecklingen inom IT-området går mycket fort och användningsområdena 

blir fler.  

 

Många fördelar nås med datatekniken:  

ökad service, tidsbesparing, effektivare arbetssätt m.m.. Satsningen på ny teknik ska 

göras på ett samlat och väl genomtänkt sätt i samråd med personalorganisationerna. 

 

I samband med införande och användande av ny teknik av olika slag är det viktigt att 

de anställda får en bra information och utbildning. 
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