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Policy för hållbar personalpolitik 

Inledning  

Policy för hållbar personalpolitik för kommunkoncernen fastställs av kommunfullmäktige.  

Policyn är grunden för ett gemensamt synsätt och en likartad personalpolitik.  

Kommunen och dess helägda bolag fastställer därefter var för sig de dokument som krävs för den 
praktiska tillämpningen.   

En hållbar personalpolitik är en förutsättning för välfungerande verksamheter och hälsosamma 
arbetsplatser. Sambandet mellan ekonomi, verksamhet och personal är starkt, och som arbetsgivare 
är det avgörande att värna en god personalpolitik som skapar förutsättningar för alla tre benen.  

 

Policyn omfattar följande områden: 

• Organisation 

• Arbetsmiljö 

o Kränkande särbehandling 

o Rehabilitering  

o Alkohol och droger  

• Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 

• Ledarskap och medarbetarskap 

• Lönebildning 
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Organisation 

Karlshamns kommunkoncern ska vara en effektiv och innovativ organisation och en attraktiv, 
jämställd och jämlik arbetsgivare. Det finns ett stort ansvar att bidra till god hushållning och att 
värna organisationens medel. De organisatoriska förutsättningarna ska möjliggöra för samtliga 
anställda att bidra med värdeskapande insatser.  

Kulturen ska präglas av tillit, lärande och etik med ambitionen att frigöra motivation och minska 
onödig dokumentation. Organisationen i sin helhet ska fungera som ett nätverk, där prestigelösa 
samarbeten skapar förutsättningar för olika kompetenser att samlas kring de gemensamma 
uppdragen. 

Arbetet ska organiseras så att en god arbetshälsa med hållbara uppdrag och möjligheter till 
utveckling främjas.  

Arbetsmiljö  

För Karlshamns kommunkoncerns medarbetare ska en god arbetsmiljö vara en självklar och 
naturlig del i anställningen. På våra arbetsplatser ska råda ett öppet och tillåtande klimat, som 
kännetecknas av en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska präglas av 
tillit till varje medarbetares förmåga att bidra och ta ansvar. Arbetet ska planeras och organiseras så 
att ohälsosam arbetsbelastning undviks och tillräcklig återhämtning möjliggörs. 

Det förebyggande och utvecklande arbetet för att nå en god arbetsmiljö ska vara en naturlig del av 
verksamheten och bedrivas systematiskt och löpande inom alla delar av organisationen. Arbetet ska 
ske genom tydlig ansvarsfördelning och god samverkan.  

Karlshamns kommunkoncern ska aktivt arbeta för att motverka alla former av direkt eller indirekt 
diskriminering. Inkludering och respekt för olikheter ska vara kännetecknande för verksamheten. 

Kränkande särbehandling 

Samtliga arbetsplatser ska kännetecknas av ett tryggt klimat. Inga beteenden som innebär kränkande 
särbehandling, såsom mobbning, fysiskt eller psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier av 
olika slag är acceptabla. 

Rehabilitering 

Inom Karlshamns kommunkoncern ska fokus ligga på det förebyggande och främjande hälsoarbetet 
med olika proaktiva insatser. Samtliga verksamheter ska vara organiserade så att en hållbar 
arbetsmiljö och god hälsa främjas. 

Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetarnas behov av rehabilitering och anpassning klarläggs 
samt för att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas. Rehabiliteringsarbetet ska inriktas på 
att medarbetarna återgår i sitt ursprungliga arbete så långt det är möjligt och i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Alkohol och droger 

Samtliga arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Det är alltid misskötsel att vara alkohol- eller 
drogpåverkad under arbetstid. Missbruk eller riskbruk som stör arbetet får ej förekomma.  
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Ledarskap och medarbetarskap 

En gemensam nämnare för alla individer är de grundläggande mänskliga behoven – att känna 
trygghet och att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Oavsett roll och uppgift har 
samtliga anställda ett ansvar att sträva efter att förstå vad som skapar välmående och engagemang 
och som därmed kan få oss att bidra och prestera.  

För att vi ska kunna bidra med största möjliga nytta i våra respektive uppdrag, ställs krav på 
kompetens, etik och professionellt omdöme. 

Ledarskapet ska vara inkluderande, stödjande och professionellt. Som ledare arbetar jag aktivt för 
att skapa förutsättningar för mina medarbetare att utföra sina uppdrag på bästa sätt. Ledarskapet 
kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke. 

Medarbetarskapet utgår från ett aktivt ansvarstagande i uppdrag och samarbeten. Medarbetskapet 
ges förtroende, utvecklingsmöjligheter och handlingsutrymme. Det finns en tilltro till varje 
medarbetares förmåga och vilja att bidra.  

Medarbetarskapet och ledarskapet utövas i samspel och skapar förutsättningar för varandra. 

Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning 

Karlshamns kommunkoncern ska framgångsrikt kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
kompetent personal. Arbetet med kompetensförsörjning ska präglas av långsiktighet. Genom fokus 
på de strategiska insatsområdena ledarskap, arbetsmiljö, arbetsinnehåll och anställningsvillkor, ska 
förutsättningar skapas för att behålla personal och därmed värna kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Samtliga anställda ska känna den stolthet som behövs för att kunna vara ambassadör 
för sitt yrke, sitt uppdrag och sin arbetsgivare.  

Rekryteringsprocessen ska ske kompetensbaserat och präglas av respekt och professionell hantering 
av samtliga kandidater. Utgångspunkten vid urval är utbildning, erfarenhet och lämplighet. 
Mångfald och öppenhet för olikheter ska främjas. Möjlighet till intern utveckling och rörlighet ska 
stimuleras förutsatt att det gagnar såväl individ som verksamhet  

Kompetensförsörjning och bemanning går hand i hand. Arbetet ska organiseras så att en hållbar 
bemanning möjliggörs. Planeringen ska utgå från att varje uppdrag och arbetspass ska bemannas 
med den kompetens som bäst matchar verksamhetens behov. Det ska finnas ett långsiktigt 
perspektiv med möjlighet för flexibilitet och förändring.   

Lönebildning  

Karlshamns kommunkoncern lönepolitik ska bidra till en långsiktig och stabil personalförsörjning. 
Kopplingen till arbetsinsats, utbildning, erfarenhet och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. 
Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis, jämlik och jämställd. Osakliga löneskillnader får inte 
förekomma. 
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