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INLEDNING
Som ett led i att Gällivare kommun ska vara en attraktivare arbetsgivare är
den politiska målsättningen att verka för en hälsofrämjande organisation – en
förutsättning för att attrahera och behålla medarbetare och säkerställa framtidens personalförsörjning.
Den strategiska personalplanen fungerar som utgångspunkt i allt personal- och arbetsmiljöarbete,
utgör tillika ”arbetsmiljöpolicy” och omfattar alla anställda i Gällivare kommun.
Planen beskriver den politiska viljeinriktningen med övergripande och långsiktiga mål inom följande
sex områden:
•

Medarbetarskap

•

Ledarskap

•

Arbetsmiljö och hälsa

•

Kompetensförsörjning

•

Lika rättigheter och lika möjligheter

•

Lönepolitik

Den politiska ledningen utformar mätbara mål som finns i kommunplanen och nämndernas verksamhetsplaner. Inom respektive område finns stöddokument som beskriver hur arbetet ska organiseras, genomföras och följas upp i verksamheten.

VISION
Visionen beskriver det samhälle som politiken strävar efter. All utveckling i Gällivare
kommun ska bygga på den gemensamma visionen:

“Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.”

VÄRDEGRUND
All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas
i praktisk handling i varje dokument och beslut.
GÄLLIVARE KOMMUNS VÄRDEGRUND
Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att
ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag.
Vi är stolta samhällsbyggare som arbetar för kommunmedborgarnas bästa.
•

Mångfald - Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i sam
hället. Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra.

•

Effektivitet - Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarsfullt nyttjande av våra resurser.

•

Nyskapande - Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt.

•

Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

MÅLOMRÅDEN
MEDARBETARSKAP
Medarbetare i Gällivare kommun är kompetenta, ansvarstagande, serviceinriktade och stolta
över sitt arbete. Utifrån kommunens uppdrag är vår gemensamma uppgift att:
•

Ta ansvar för att nå uppsatta mål för verksamheten

•

Ta ansvar för kvalitén och utförande av arbetsuppgifter

•

Respektera varandras åsikter, roller och funktioner

•

Bidra till ett gott arbetsklimat

•

Bidra till verksamhetens utveckling

•

Vara en god ambassadör för sin arbetsplats

Mål – Engagerade och ansvarstagande medarbetare.
LEDARSKAP
Chefer är medarbetare som har underställd personal, kraven på medarbetare gäller således även
chefer. Chefer i Gällivare kommun är trygga i sin chefsroll, har god självinsikt och självtillit.
Utifrån kommunens uppdrag ska cheferna skapa förutsättningar för:
•

Att lösa verksamhetens uppgift

•

Att positivt engagemang hos medarbetarna

•

Hög delaktighet hos medarbetarna

•

Ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen

Vidare skall cheferna:
•

Företräda arbetsgivaren

•

Leda och fördela arbetet

•

Kommunicera tydligt, särskilt verksamhetens mål och inriktning

Mål - Chefer som skapar bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att lösa sina uppgifter.

MÅLOMRÅDEN

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till att skapa trivsel och god hälsa på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer i samverkan
arbetar för att:
• Utveckla och stärka det friska
• Förebygga ohälsa genom att identifiera och åtgärda risker
• Hantera den ohälsa som uppstår
Utgångspunkten för allt systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete är att så många frågor som
möjligt hanteras av dem som direkt berörs i sitt arbete. Genom dialog får medarbetare och
arbetsgrupper möjlighet och ansvar att påverka arbetsmiljön, hälsan och verksamhetens utveckling.
Mål – En god och säker arbetsplats och ett hållbart arbetsliv för alla.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En kvalitetssäkrad rekryteringsprocess säkerställer att rätt kompetens förs in i verksamheten.
Medarbetare i alla åldrar, kvinnor och män med olika bakgrund, erfarenheter och livsstilar
bidrar till bredd i kompetens, fler infallsvinklar och bättre service till medborgarna. Kompetensutveckling utifrån behov stimulerar till kreativitet och utveckling för såväl medarbetare som
verksamhet. Intern rörlighet tillvaratar och utvecklar den kompetens som redan finns i organisationen, vilket gynnar hela kommunens verksamhet.
Mål – Attrahera, utveckla och behålla medarbetare, samt säkerställa kompetens på såväl
medarbetar- som organisationsnivå.

MÅLOMRÅDEN
LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER
I Gällivare kommun är människors olikheter en tillgång. Lika rättigheter och lika möjligheter
innebär att:
• Arbetsförhållandena är, så långt det är rimligt lämpliga för alla
• Arbetsförhållandena anpassas för att underlätta föräldraskap
• Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling på sitt arbete
Mål – En inkluderande arbetsplats där alla oavsett bakgrund och erfarenhet ges
förutsättningar att göra ett bra arbete och nå sin fulla potential där olikheter används.
LÖNEPOLITIK
Lönen är ett verktyg för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Gällivare kommun har
en väl utvecklad individuell lönesättning som sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Vi arbetar för en lönespridning som stimulerar till prestation, måluppfyllelse och utveckling.
Lönesättningsprocessen är en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering och budgetprocess. Lönen ska vara könsneutral.
Mål - Lönen ska stimulera till utveckling och goda arbetsinsatser så att verksamhetens mål och
resultat uppnås.

UPPFÖLJNING
Uppföljning sker via resultat och analys av medarbetarenkät/HME-enkät, via hälsobokslut,
arbetsmiljöbokslut samt övriga verksamhetsuppföljningar. Personalenheten är ansvarig för uppföljningen som ska ske årligen.

REVIDERING
Den strategiska personalplanen utvärderas och revideras under 2022. Kommunstyrelsen är ansvarig för att revidering och utvärdering sker. Kommunfullmäktige är beslutande och fastställer
den reviderade planen. Personalenheten analyserar och lämnar förslag på reviderad plan.

