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Vårt olika, gemensamma uppdrag

Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. 
Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och lyckas med vårt 
uppdrag. Samarbete överträffar konkurrens. 

I Medarbetarenkäten svarar ungefär 9 av 10 att de har ett meningsfullt ar-
bete. Policyn är ett stöd i att ta hand om den upplevelsen, så att kreativiteten 
hos tusentals medarbetare ska kunna omsättas till nytta för invånarna. 

Vi är mer än 7 300 medarbetare i väldigt olika verksamheter. Mitt i all 
olikhet har vi samtidigt fl era saker gemensamt:

• Vår Vision – bilden av Gävle i framtiden

• Vårt uppdrag – invånarnas gemensamma intressen i ett hållbart samhälle

•  Vår värdegrund – framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget

•  Vårt varumärke – känslan av Gävle

Vår verksamhet har stor betydelse för människors möjligheter att leva jäm-
ställda liv. Därför integrerar vi jämställdhet i de tre perspektiven arbetsgivare/
medarbetare, kund/brukare och medborgare i alla politiska områden. Kunskap 
och könsuppdelad statistik behövs för att vi ska kunna utveckla vår verksam-
het så att den blir bättre för kvinnor och män, fl ickor och pojkar – för alla.

Hur vi är gentemot varandra i arbetet har ett direkt samband med hur vi 
möter våra kunder och medborgare. För en dialog på arbetsplatsen om hur 
denna policy blir förverkligad hos er.

Välkomna varandra!

Carina Blank
ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN
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Gävle kommunkoncerns personalpolicy
Utifrån Vision och Vår värdegrund vill Gävle kommunkoncern lyfta fram 
följande områden som särskilt viktiga för att bli en ännu mer attraktiv 
arbetsgivare. 

• Arbetsmiljö

• Medarbetarskap samt chef- och ledarskap

• Jämställdhet och likabehandling

• Lönebildning

Jämställdhet och likabehandling är 
integrerade i de övriga nyckelom-
rådena och har därför inga egna 
rubriker i detta dokument. 

Personalpolicyn bygger på Vår 
värdegrund

Gävle kommunkoncern vilar på 
förtroende från uppdragsgivare, 
invånare och alla som använder 
våra tjänster. Vår värdegrund beskriver hur vi förhåller oss till detta vårt 
gemensamma uppdrag. Kvalitet, bemötande och samarbete är de vikti-
gaste framgångsfaktorerna för att lösa uppdraget på bästa sätt. 

Alla medarbetare är viktiga för verksamhetens framgång. För att göra rätt 
saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från gemen-
samt uttalade värderingar. 

Personalpolicyn och därtill hörande riktlinjer ger vägledning till hur Vår 
värdegrund kan förverkligas och bli praktisk nytta i vardagen.
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God arbetsmiljö skapar trygghet

Gävle kommunkoncern erbjuder alla medarbetare en utvecklande arbetsmiljö 
som är hälsofrämjande, tobaks-/drogfri och fri från diskriminering. Det är 
grunden för en väl fungerande verksamhet och goda arbetsresultat. Med arbets-
miljö menas de faktorer på arbetsplatsen som påverkar oss i vårt arbete.  

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön, dels för att förebygga ohälsa 
och skada men framförallt för att bygga vidare på friskfaktorer. Det aktiva 
jämställdhetsarbetet behövs också för att förbättra arbetsmiljön. Därför är all 
statistik könsuppdelad. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. 

Alla ska bidra till det förhållningssätt och den organisationskultur som 
förmedlas i Vår värdegrund. Arbetsmiljön och hur vi organiserar oss skapar 
förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap samt ett inspirerande ledarskap. 
Det ska vara attraktivt för både kvinnor och män att arbeta i Gävle kommun-
koncern.



5

Som medarbetare

• förverkligar du Vår värdegrund i mötet med kollegor på arbetsplatsen 

• bidrar du aktivt till en god arbetsmiljö och gemenskap i arbetsgruppen 
– du är någons arbetsmiljö

• tar du ansvar för din hälsa

• respekterar du alla människors erfarenheter och lika värde

Som chef

• skapar du en stödjande organisation och kultur utifrån Vår värdegrund

• ansvarar du för att det systematiska arbetsmiljöarbetet blir en naturlig 
del i det dagliga arbetet

• identifi erar och förstärker du friskfaktorer i arbetsmiljön

• säkerställer du att jämställdhet och likabehandling blir en naturlig del 
av arbetet

• arbetar du förebyggande mot alla former av trakasserier och diskriminering 
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Aktivt medarbetarskap skapar framgång

Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap och kompetens 
tas till vara. Inom ramen för uppdraget får du kompetensutveckling, inspira-
tion och stöd. 

För att nå framgång måste samspelet mellan arbetsmiljö, medarbetare och 
chef fungera. Andra förutsättningar är att förstå uppdrag och mål, faktiskt in-
fl ytande och delaktighet, att ha meningsfulla arbetsuppgifter och att få bekräf-
telse. Alla ska kunna förena framgångsrikt medarbetarskap med att samtidigt 
vara förälder.

Ett framgångsrikt medarbetarskap innebär att ta ansvar, vara engagerad, få 
handlingsutrymme och att vara medskapande. Förståelse för sin del i helheten 
är viktigt när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten.

Våra jämställda möten med kollegor, medborgare och kunder är vår verk-
samhet. Där uppstår bilden av Gävle kommunkoncern. Allt vi gör, gör vi för 
att skapa nytta för kunder och medborgare. Alla medarbetare är viktiga för 
verksamhetens framgång. 

Medarbetarskapet gäller alla som arbetar i koncernen. För chefer gäller 
dessutom en chefs- och ledarskapsroll.
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Som medarbetare

• vill du nå de mål som gäller för verksamheten och de resultat som 
förväntas av dig

• gör du dig själv delaktig

• agerar du professionellt

• tar du ansvar för din egen och verksamhetens utveckling

• är du en del i den ömsesidiga relationen chef – medarbetare

• ges du också möjlighet att utöva ledarskap inom dina arbetsområden

• har du årliga medarbetar- och lönesamtal

Som chef

• skapar du förståelse för verksamhet och övergripande mål 

• skapar du förutsättningar för medskapande och samarbete

• tar du tillvara på nya kunskaper och förslag till verksamhetsutveckling

• ger du medarbetarna återkoppling 

• identifi erar du och uppmuntrar medarbetare att välja ett framtida chefskap

• arbetar du för ökad mångfald

• verkar du för att andelen medarbetare av det underrepresenterade 
könet ökar

• diskuterar du behovet av kompetensutveckling i de årliga medarbetar-
samtalen
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Inspirerande chef- och ledarskap 
skapar engagemang 

I Gävle kommunkoncern tar chefer ansvar för att utveckla arbetsmiljön, 
medarbetarskapet, verksamheten och koncernen som helhet. För att skapa ett 
gemensamt, framgångsrikt handlande i verksamheten ska chefen också vara 
ledare.

Chefskapet är en funktion som är tydlig i uppdrag, ansvar och befogen-
heter – ett ansvarstagande för vad som ska utföras och inom vilken ram. 
Ledarskapet innebär att bygga upp och utveckla relationer. Som chef och 
ledare balanserar du relations- och uppgiftsorientering. Inom ramen för upp-
draget får du stöd, inspiration och utveckling.

Chefer och medarbetare omsätter politiska mål till effektiv verksamhet. 
Chefen sätter tillsammans med medarbetarna mål för, följer upp och utvär-
derar verksamheten. Som chef är det en självklarhet att arbetet är förankrat i 
vision, värdegrund och andra styrdokument, lagar och avtal.



9

Som chef

• ansvarar du för verksamheten vad gäller resurser och resultat

• har du stöd från organisationen och vågar agera i pressade situationer

• har du kunskaper i genusfrågor

• förverkligar och utvecklar du jämställdhets- och likabehandlingsplaner

• har du förståelse för och en helhetssyn på verksamheten och koncernen

• genomför du politiskt fattade beslut

• samverkar du med fackliga organisationer

• har du möjlighet att delegera ansvar och befogenheter till medarbetare

… och som ledare

• för du en rak och ärlig dialog

• verkar du för öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt

• skapar du en gemensam bild och acceptans av vision, mål, strategier 
och prioriteringar 

• är du en god förebild och bidrar till regelbunden utvärdering av chef-
skapet och ledarskapet

• organiserar du arbetet så att människor möts och utbyter erfarenheter 
över gränserna
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Konkurrenskraftig lönebildning 
skapar attraktivitet

Lönebildningen ska fungera som ett styrmedel bl.a. med hjälp av en individu-
ell, jämställd och differentierad lönesättning. Det ska stimulera till utveckling 
av kommunens verksamhet samt trygga personalförsörjningen. För detta 
krävs ett uthålligt långsiktigt strategiskt tänkande. Det gäller både om löne-
medel har avsatts för att medarbetarnas insatser ska bidra till ökade ambitio-
ner inom ett område eller om satsningar görs för att på sikt trygga personal-
försörjningen. Koncernen ska visa kontinuitet i synsätt, valda lönerelationer 
och kriterier för lönesättning.

Lönebildningen, lönesättning samt uppföljning av lönepolicyn och rikt-
linjer för lönebildningen ska bidra till att utveckla kommunens och bolagens 
produktivitet, effektivitet och kvalitet samt skapa möjlighet till individuell 
löneutveckling. Lönen ska uppfattas som relevant i förhållande till arbets-
uppgifter och arbetsprestationer samt marknadens inverkan på löneläget. Det 
gör att Gävle kommun och dess bolag kan rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare.

Koncerngemensamma individuella kriterieområden:

• Arbetsresultat/måluppfyllelse

• Bidrag till verksamhetsförbättringar

• Yrkesskicklighet/duglighet

Dessa kriterier utgör huvudrubriker för det fortsatta arbetet med att vid behov 
ta fram verksamhetsspecifi ka kriterier och att synliggöra den s.k. tysta kun-
skapen inom förvaltningen/bolaget.
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Som chef gäller

• Ett gemensamt arbetsvärderingssystem används för att fastställa en 
befattnings lönenivå.

• Då Gävle kommun är en arbetsgivare får inte lönen användas som 
ett konkurrensmedel inom kommunen då detta leder till omotiverade 
personalkostnadsökningar. Detsamma gäller för kommunens bolag.

• Löneförändringar mellan löneöversynsförhandlingar ska endast ske 
när särskilda skäl föreligger.

• Möjligheten att införa alternativa ersättningsformer för utfört arbete kan 
utvecklas och prövas. Sådana erbjudanden ska i förväg godkännas av 
Kommunstyrelsen eller av respektive bolagsstyrelse.

• Utifrån kartläggning av löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och 
män analyseras och åtgärdas eventuella osakliga skillnader.



Webb-TV

Personalpolicyn antogs av Kommunfullmäktige 090302. 
Via www.gavle.se kan du se och höra vad våra politiker säger om policyn 
på webb-TV från fullmäktige. 

Riktlinjer

Till personalpolicyn fi nns separata riktlinjer som stöd i arbetet med att 
förverkliga denna politiska viljeinriktning. För mer information, se Ankaret 
eller kontakta Personalavdelningen på Kommunledningskontoret.

Gävle Kommun 801 84 Gävle  


