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Personalpolitiskt
program

Hos oss 
finns Sveriges 

viktigaste 
jobb! 
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Syfte med dokumentet

I detta dokument beskrivs kommu-

nens personalpolitik. Syftet med det 

personalpolitiska programmet är att 

tydliggöra den gemensamma och 

övergripande personalpolitiken för 

medarbetare, chefer och politiska 

beslutsfattare. Programmet ska 

utgöra en grund och vara väg-

ledande då personalpolitiken för 

den egna arbetsplatsen formas.
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Övergripande 
vision och mål
Tingsryds kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare. Kommunens 

värdegrund med ledorden respekt, 

öppenhet, ansvar, trygghet och 

engagemang ska genomsyra hela 

verksamheten.
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Vision
Tingsryds kommun har ambitionen 

att vara en attraktiv arbetsgivare 

som prioriterar en kontinuerlig 

utveckling av verksamhet och 

medarbetare. Som medarbetare i 

Tingsryds kommun sätter vi våra 

medborgare i fokus.
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Vi vill:
• Ha ledare som med gemensamma mål gör medarbetare delaktiga 

och engagerade i arbetet och verksamhetens utveckling.

• Ha bättre resultat än genomsnittet för kommunerna i engagemang, 
ledarskap och styrning, (HME).

• Att helhetsbedömningen i medarbetarenkäten ska ha ett värde över 
fyra på en femgradig skala när medarbetarna sammanfattar sin 
arbetssituation.

Medarbetarskap och ledarskap
Medarbetaren bidrar med sin kompetens till att verksamhetens mål 
uppnås. Medarbetaren tar ansvar för sin egen utveckling och deltar i 
fortbildning samt utvecklings- och förändringsarbete. Medarbetaren 
har infl ytande i sin arbetssituation och i det dagliga arbetet. 

En ledares uppdrag är att som arbetsgivarens företrädare styra och 
leda verksamheten. I samverkan med sina medarbetare omvandlar 
ledaren de politiska målen och besluten till en verksamhet som håller 
god kvalitet och hög effektivitet. 

Ledaren skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang 
och arbetar aktivt för trivsel, en öppen stämning och en god arbets-
miljö. Ledaren är en förebild som både i och utanför organisationen 
företräder arbetsgivaren.
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Vision
Tingsryds kommun ska ha en bra 

arbetsmiljö, goda anställnings-

förhållanden, engagerade med-

arbetare och ett gott ledarskap. 
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Vi vill:
• Ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

• Ha en genomsnittlig sjukfrånvaro på högst sex procent.

• Främja att rehabilitering görs tidigt och aktivt.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa och utveckla en god och effek-
tiv verksamhet. En bra arbetsmiljö bidrar till attraktiva, utvecklande 
och hälsofrämjande arbetsplatser som tillvaratar medarbetarnas olika 
kompetens och förutsättningar vilket ger möjligheter till ett långsik-
tigt hållbart arbetsliv.

Ledare på alla nivåer har ansvar för arbetsmiljön inom sitt verksam-
hetsområde. Varje medarbetare har ett eget ansvar för att bidra till 
arbetsmiljöarbetet. Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för 
att skapa god trivsel, förebygga ohälsa, mobbning och arbetsskador 
samt att ge goda förutsättningar för jämlik hälsa. 
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Vision
I Tingsryds kommun är en god 

arbetsplats attraktiv för alla. 

Det innebär att alla behandlas 

lika och känner sig respekterade. 
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Vi vill:
• Att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet integreras och blir 

en naturlig del av allt internt arbete.

• Att ledare och medarbetare tillsammans arbetar för en god arbets-
miljö fri från diskriminering och trakasserier. 

Jämställdhet och mångfald
Tingsryds kommun bedriver i samverkan med medarbetarna ett 
målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjlighe-
ter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. 

Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i 
verksamheten och arbetsmiljön. Det är inte lagen i sig som är det 
avgörande för resultatet, utan viljan hos var och en att åstadkomma 
en förändring

Tingsryds kommun genomför de åtgärder som krävs för att arbets-
förhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare. Genom utbildning, 
kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främjar vi en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i olika typer av arbeten och inom 
olika yrkeskategorier. Vi arbetar för att underlätta för medarbetare att 
förena förvärvsarbete och föräldraskap samt vidtar åtgärder för att 
förebygga och förhindra att någon medarbetare utsätts för trakasse-
rier eller repressalier. 
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Vision
Tingsryds kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare både vad 

gäller att rekrytera nya, behålla och 

motivera befintliga medarbetare. 
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Vi vill:
• Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

• Rekrytera rätt person till rätt plats

• Ha en trygg och långsiktig kompetensförsörjning

• Att alla sökande ska bli professionellt bemötta och få en positiv 
bild av Tingsryds kommun som arbetsgivare. 

Personal- och kompetens-
försörjning
All rekrytering sker så att behovet av kompetens tillgodoses på såväl 
kort som lång sikt. 

Ett framgångsrikt rekryteringsarbete är en viktig del av Tingsryds 
kommuns kompetensförsörjning. Rekrytering är också ett sätt att 
marknadsföra och förstärka bilden av Tingsryds kommun som en 
attraktiv arbetsgivare. Tingsryds kommuns strävan är att alltid 
genomföra en rekryteringsprocess av hög kvalitet. 

Med en bra introduktion underlättas övergången till nya arbetsupp-
gifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö. En bra utformad och 
genomförd introduktion syftar till att den nyanställde ska känna sig 
välkommen till arbetsplatsen och både få en inblick i kommunens 
verksamhet i stort samt i arbetet på den egna arbetsplatsen.
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Vision
Lönepolitiken ska stimulera till 

engagemang och att verksam-

heterna når uppsatta mål. Löne-

politiken ska också verka som ett 

incitament för att kunna rekrytera, 

behålla och utveckla kompetenta 

medarbetare i Tingsryds kommun. 
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Vi vill:
• Ha en gemensam lönepolitik.

• Ha konkurrenskraftiga löner.

• Inte ha några osakliga löneskillnader.

Lönepolitik
Tingsryds kommun är en arbetsgivare och lönepolitiken ska vara 
gemensam för samtliga verksamheter. Lönepolicyn är ett styrinstru-
ment för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheterna.

Det är kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas mål 
och dess resultat som styr lönebildningen. Lönen ska stimulera för-
bättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Syftet är att skapa en process där medarbetarens resultat och löne-
utveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, 
motivation och resultat uppnås. 

Lönen ska vara individuell och differentierad och bygga på medarbe-
tarens kompetens och kvalifi kationer. Vi ska även analysera lönesätt-
ningen utifrån ett könsperspektiv, detta görs genom lönekartläggning. 
Syftet är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som fi nns 
mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas köns-
tillhörighet eller om det fi nns andra sakliga förklaringar till varför det 
skiljer i lön.
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Vår värdegrund
Vi respekterar människornas 

och verksamheternas lika värde, 

individernas olikheter och gruppens 

behov av utveckling. Genom att säga 

vad vi tycker, lyssna och våga ifråga-

sätta, bidrar vi till öppenhet. 
I vår organisation är det en självklar-

het att dela med sig av informa-

tion och idéer. Politiska beslut ska 

genomföras och att vara lojala mot 

fattade beslut är ett gemensamt 

ansvar. 
Genom att tillåtas vara sig själv, begå 

misstag och att respektera att olika 

åsikter uttrycks, skapas en trygg 
miljö. Vi ska stödja och uppmuntra 

varandra och motverka skvaller och 

förtal. Att bidra till utveckling av vårt 

samhälle, vår organisation och vår 

verksamhet, ingår i vårt uppdrag. 

Vi visar ett positivt engagemang 
för både frågor som rör det egna 

ansvarsområdet och frågor som rör 

kommunen som helhet.
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Respekt

Öppenhet

Ansvar

Trygghet

Engagemang
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