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Örnsköldsviks kommunkoncern består av: 
 kommunens förvaltningar och dotterbolagen som finns samlade under Rodret  

Kommunfullmäktige antar kommunkoncernens vision och mål. Utgångspunkterna för 
visionen ska bidra att kommunkoncernen tillsammans når uppsatta mål.  

Värdeord 

Värdeord utgör värdegrunden inom kommunkoncernen och avspeglar det vi gemensamt 
ställer upp på. Värdeorden utgör grunden för hur vi vill uppfattas och vad vi vill 
kännetecknas av. De vägleder oss när vi agerar, bemöter, tar ansvar och samarbetar.  

Våra värdeord är: Medborgaren först, Helhetssyn, Handlingskraft och Tolerans. 
Förutom de kommunövergripande värdeorden har dotterbolagen egna värdeord utifrån 
sitt specifika uppdrag att leverera affärsmässig samhällsnytta inom sitt område. 
 
Personalpolicy 

Örnsköldsviks kommunkoncern verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare med mål att 
skapa största medborgare- och kundnytta.  

Personalpolicyn är styrande i arbetet med att nå kommunkoncernens vision och mål ur ett 
personalpolitiskt perspektiv och anger sex policyområden: 

• Medarbetarskap 
• Ledarskap 
• Arbetsmiljö och hälsa 
• Likabehandling 
• Kompetensförsörjning 
• Lönepolitik 

 

Tillhörande personalpolicy finns strategier och riktlinjer som utgår från ovanstående 
områden. 
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Medarbetarskap 

Som medarbetare inom kommunkoncernen har vi fokus på dem vi är till för. Alla 
medarbetare är viktiga och behövda. Genom medarbetarnas bemötande, kunskap, och 
engagemang kan kommunkoncernens vision och mål uppnås.  

Anställning inom kommunkoncernen bygger på fem grundkrav 

• Utföra arbetet 
• Följa ordningsregler 
• Följa arbetsmiljö- och säkerhetsregler  
• Samarbeta 
• Vara lojal 

Medarbetarskap inom kommunkoncern innebär att: 

• som medarbetare har vi ett gott bemötande där dialog och delaktighet är viktiga 
beståndsdelar. Vi tar ansvar och har kunskap om hur vi bidrar till att skapa goda 
förutsättningar för våra medborgare/bolagens kunder 

• för att skapa god service och utveckla vår verksamhet behöver vi vara engagerade. 
Det innebär att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att ta ansvar för och 
genomföra sin uppgift på ett professionellt sätt. Det innebär också att vi arbetar 
med utveckling och förbättring 

• med fokus på de vi är till för ser vi till våra medborgares/bolagens kunders olika 
behov och visar tillit och respekt för andra, 

• i samspelet med våra arbetskamrater lyssnar vi på varandra och låter alla komma 
till tals. Vi ser även positivt på varandras framgång. Kunskaper tas tillvara och 
medarbetare ges möjlighet att utvecklas i en bra arbetsmiljö. 
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Ledarskap 

Kommunkoncernens ledare har till uppgift att skapa så mycket värde och kvalitet som 
möjligt utifrån tilldelade resurser för att nå kommunkoncernens vision och mål.  Ledaren 
är en viktig förebild i sitt sätt att agera. 

Ledarskap inom kommunkoncernen bygger på tre grundkrav: 

• leda verksamheten mot beslutade mål 
• företräda verksamheten och ha ansvar för medarbetare och ekonomi 
• utveckla verksamheten för att skapa god kvalitet i verksamheten och för 

arbetsmiljön. 

Ledarskap inom kommunkoncernen innebär att vara:  

• kommunikativ: våra ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker 
återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen 
och närvarande. Kommunikativa ledare skapar tydliga roller, samhörighet och 
förtroende till medarbetarna, vilket påverkar organisationens resultat 

• lyhörd: våra ledare visar lyhördhet och lyssnar till andra perspektiv, uppskattar 
samarbete inom och mellan verksamheter. Ledarna agerar för att motivera 
medarbetare till individuell utveckling och medverka till en god arbetsmiljö 

• flexibel: våra ledare ser möjlighet till förändringar, är lösningsorienterade och 
kommer med förslag som utvecklar verksamheten. Ledarna har en vilja att 
utveckla sitt eget ledarskap 

• mål- och resultatinriktad: våra ledare ska arbeta strukturerat och ta fram, mäta och 
följa upp mål på kort och lång sikt. Ledarna förmedlar och skapar förståelse och 
mening utifrån målen för sina medarbetare. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Kommunkoncernen arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Målet är att skapa en 
fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt sund och utvecklande arbetsmiljö för alla 
medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  
 
Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Genom fördelade 
arbetsmiljöuppgifter samordnar och driver chefer det löpande arbetsmiljöarbetet genom 
samverkan och delaktighet från medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud.  
 
Kommunkoncernens mål och värdegrund är en del i arbetsmiljöarbetet och bidrar till att 
skapa goda förutsättningar för den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet inom kommunkoncernen innebär att: 

• följa arbetsmiljölagstiftning, rutiner, säkerhetsregler och använda 
skyddsanordningar  

• kontinuerligt arbeta med att undersöka, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker i 
verksamheten samt förebygga och minska risker för arbetsrelaterad ohälsa i 
arbetsmiljön 

• diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är 
inte accepterat inom kommunkoncernen 

• arbetsplatser och arbetsmiljöer ska vara inkluderande och utformade så långt det är 
möjligt, så att de är lämpad för alla medarbetare 

• arbetsmiljöarbetet stärks och utvecklas genom samverkan på alla nivåer inom 
kommunkoncernen 

• vara delaktig och medverka i arbetsmiljö- och hälsoarbetet så att förutsättningarna 
för ett hållbart arbetsliv främjas, 

• arbetsplatser och arbetstid ska vara alkohol-, drog- spel- och rökfria 

• årligen följa upp arbetsmiljöarbetet och genomföra förbättringar. 
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Likabehandling 

Kommunkoncernen ska verka för öppenhet, mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Att 
arbeta för lika möjligheter och rättigheter i anställnings- och arbetsvillkor bidrar till att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Målet är att medarbetare och blivande medarbetare ska kunna vara trygga i att bli 
likvärdigt bemötta. Att inkludera en mångfald av medarbetare i våra verksamheter är en 
resurs och tillgång för att nå kommunkoncernens vision och mål. Olikheter ger oss bättre 
förutsättningar att möta medarbetares och medborgares olika behov. 
 

Likabehandlingsarbetet inom kommunkoncernen innebär att: 

• diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier ska inte förekomma inom kommunkoncernen  

• diskrimineringsförbud omfattar samtliga medarbetare, den som söker arbete, den 
som söker eller gör praktik, inlånad eller inhyrd personal. 

• diskrimineringsförbudet omfattar gravida och föräldralediga medarbetare, 
föräldralediga som söker arbete inom kommunkoncernen samt deltidsarbetande 
medarbetare och medarbetare med tidsbegränsad anställning 

• diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning samt ålder 

• kommunkoncernen ska i samverkan med medarbetare bedriva ett målinriktat 
arbete med aktiva åtgärder, för att främja lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet genom goda arbetsvillkor och trygga arbetsmiljöer 

• likabehandlingsarbetet stärks och utvecklas genom ett systematiskt arbete med 
likabehandling. 
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Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen ska vara långsiktig och medveten genom 
alla nivåer i organisationen. Kompetensförsörjningsarbetet inom kommunkoncernen 
innebär att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå kommunkoncernens vision och 
mål.  

Genom en aktiv omvärldsbevakning, regelbunden analys av framtida behov av 
kompetens och aktiviteter för att möta framtidens utmaningar strävar vi efter att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen innebär att: 

• åtgärder görs på kort och lång sikt för att rekrytera rätt medarbetare utifrån 
kompetens 

• begreppen attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare används 
aktivt 

• genom att följa rekryteringsprocessen säkerställer vi att diskrimineringslagen följs 

• framtida utmaningar i organisationen möts genom strategisk marknadsföring, goda 
arbetsvillkor, professionellt ledarskap samt medarbetares möjligheter till 
utveckling. 
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Lönepolitik 

Kommunkoncernen har en gemensam och förankrad lönepolitik som ett effektivt 
styrmedel för att uppfylla kommunkoncernens vision och mål och för att rekrytera, 
motivera och behålla medarbetare. Kommunkoncernens gemensamma förhållningssätt 
för lönepolitik, inom och mellan förvaltningar och bolag bidrar till att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
Lönepolitik ska bidra till det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat. 
Lönen grundas i huvudsak på arbetets innehåll, svårighetsgrad och arbetsresultat. Det 
som påverkar möjligheterna till löneutveckling förutom individuella arbetsresultat är 
även ekonomiska resurser liksom tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Lönepolitiken i kommunkoncernen innebär att: 

• lönen är individuell och kan vara differentierad och ska tillämpas i linje med de 
centrala avtalen så att de som bidrar till verksamhetens resultat och måluppfyllelse 
kan räkna med en löneutveckling. Det är därför viktigt att lönekriterier finns och är 
väl förankrade 

• lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där den enskildes resultat 
kan bedömas 

• skillnader i lönesättning på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning samt ålder ska inte förekomma 

• vissa yrkesgrupper förekommer nästan enbart i kommunal verksamhet. 
Kommunen har ett särskilt ansvar för löneutvecklingen för dessa grupper, 

• nyckelpersoner/personer med speciell kompetens och erfarenhet kan erbjudas 
löne- och anställningsvillkor som alternativ till chefskarriär. 

Lönekartläggning/uppföljning 

Lönepolitik stärks och utvecklas genom att lönekartläggning och analyser görs 
fortlöpande för att uppmärksamma, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. 
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