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Personalpolitiska program
Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser 
i syfte med att skapa en ändamålsenlig verksamhet.



Vad är ett personalpolitiskt program?
Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument 
för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte att utveckla en 
ändamålsenlig verksamhet - vilket är vårt uppdrag. Programmet 
ger även stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den 
personalpolitiska visionen att:

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som 
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 

och engagerade medarbetare, som känner till sitt 
uppdrag är stolta över sitt arbetsresultat.

Visionen tillsammans med kommunens kärnvärden tydliggör i det 
personalpolitiska programmet vad Båstads kommun står för som 
arbetsgivare och vad vi strävar efter att uppnå.

Våra kärnvärden

• Professionalism

• Arbetsglädje

• Respekt (ansvar, tydlighet och öppenhet)



Kommunens personalpolitik
Det personalpolitiska programmet består av sju fokusområden:

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Delaktighet och samverkan

• Jämställdhet och  mångfald

• Kompetens och personalförsörjning

• Hälsa och arbetsmiljö

• Lön och anställning

 



Medarbetarskap
Medarbetarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som anställd tar 
ansvar för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens 
mål och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer 
jag möter i mitt arbete. I Båstads kommun vill vi varandras framgång. 
Genom att tro på och göra det vi säger att vi vill, skapar vi engagemang 
för verksamhetens uppgifter, utveckling och vårt önskade resultat.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger tydliga uppdrag och kända mål som ger förutsättningar att göra 

en bra arbetsprestation

• har kända och förankrade styrdokument

Som medarbetare i Båstads kommun...

• är jag en god representant för Båstads kommun

• är jag kund- och servicefokuserad

• har jag en helhetssyn och förmåga att prioritera

• bejakar jag utveckling och bidrar till ständiga förbättringar

• är jag resultat- och lösningsorienterad

• medverkar jag aktivt till att genomföra fattade beslut

• har jag rätt kompetens

• har jag förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• ansvarar jag för att genomföra mitt uppdrag med rätt kvalitet

• har jag ansvar för att aktivt söka information



Ledarskap
Ledarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som chef tar ansvar 
för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens mål 
och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer jag 
möter i mitt arbete. 

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger dig ett tydligt uppdrag som chef vilket ger utrymme att utöva ett 

självständigt och aktivt ledarskap

Som chef i Båstads kommun...

• har du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

           
                     Det innebär att du:

• är arbetsgivarrepresentant

• har lust att leda

• driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål

• är tydlig och trovärdig, kommunikativ och engagerad

• är resultat- och lösningsfokuserad

• har en helhetssyn och förmåga att prioritera

• är kund- och servicefokuserad

• entusiasmerar, har humor och empati

• är utvecklingsorienterad och prövar nytt

• har förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• tar ansvar för att fattade beslut genomförs

• tar ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och 

kommunens ekonomi





Delaktighet och samverkan
I samverkan skapar vi och vidareutvecklar en verksamhet där 
kommunens medarbetare känner ansvar, delaktighet och inflytande. I 
dialog mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklar 
vi goda relationer som bidrar till en god arbetsmiljö och bra resultat för 
verksamheten.

Delaktighet och samverkan pågår i det dagliga arbetet samt i forum
som medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. En 
förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen 
och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• säkerhetsställer genom samverkansavtalet att alla medarbetare har 

möjlighet till delaktighet, ansvar och utveckling

• tillförsäkrar genom delegering att beslut fattas så nära 

verksamhetens kunder och brukare som möjligt

Som medarbetare i Båstads kommun...
• samarbetar jag och respekterar andras åsikter, roller och funktioner

• tar jag ansvar för min möjlighet till inflytande genom samverkan

• söker jag aktivt information som bidrar till verksamhetens utveckling

Som chef i Båstads kommun...

• skapar du delaktighet och medbestämmande hos dina medarbetare

• samverkar och upprätthåller du goda relationer med kommunens 

fackliga organisationer



Jämställdhet och mångfald
Båstads kommun ska främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
genom att tillvarata människors olikheter samt varje individs unika 
kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Lika möjligheter i arbetet ska erbjudas oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Båstads kommun ska aktivt arbeta för att ingen medarbetare ska 
utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• arbetar för att öka kunskapen kring mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor så att dessa integreras i det dagliga arbetet

Som medarbetare i Båstads kommun...

• bemöter jag alla med respekt och ser värdet i olikheter

• bidrar jag till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på min 

arbetsplats

Som chef i Båstads kommun...

• är du i ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor

• ansvarar du för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i din 

verksamhet

• ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas 

av öppenhet och respekt för alla



Kompetens och personalförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs.  
I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får 
möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Alla medarbetare ska ger förutsättningar till utveckling av sin 
yrkeskompetens. Kompetensutveckling kan innebära allt från 
lärande i det dagliga arbetet till att delta vid föreläsningar, kurser, 
utvecklingsprogram etc.

Båstads kommun som arbetsgivare.....

• arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och målet att vara 

en lärande organisation

• strävar efter att utveckla verksamheten genom att ta tillvara 

medarbetares kunskaper och kompetens

• uppmuntrar till intern personalrörlighet

Som medarbetare i Båstads kommun.....

• tar jag ansvar för att utföra mina arbetsuppgifter med rätt kvalitet 

och möter arbetets utmaningar med rätt kompetens

• tar jag aktivt ansvar för att utvecklas i mitt arbete och delar med mig 

av min kompetens och erfarenhet för att utveckla verksamheten

Som chef i Båstads kommun.....

• leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare

• hanterar du rekryteringsarbetet på ett omsorgsfullt sätt

• får du och tar emot stöd i ditt arbete





Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och 
omfatta såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. 

Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och respektfullt klimat, där 
chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön
på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för 
alla medarbetare och ska präglas av kommunens kärnvärden och 
förhållningssätt.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• tillhandahåller verktyg till chefer, medarbetare och 

arbetsplatsombud för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

kunna bedrivas

• genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar som utgångspunkt 

för dialog om utveckling och förbättringsåtgärder

• erbjuder en rökfri miljö

• initierar och stödjer friskvårdsaktiviteter för ökat hälsomedvetande 

samt stärkt gemenskap och trivsel

• erbjuder en god företagshälsovård

Som medarbetare i Båstads kommun...
• medverkar jag i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som 

behövs för en god arbetsmiljö

• tar jag ansvar för min hälsa och säkerhet i arbetet och följer gällande 

föreskrifter

• verkar jag för att alla ska känna arbetsglädje och engagemang

Som chef i Båstads kommun.....

• tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar 

deltagande i friskvårdsaktiviteter

• ansvarar du för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

• ger du varje ny medarbetare en god introduktion på arbetsplatsen

• ansvarar du för ett aktivt rehabiliteringsarbete



Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är viktiga styrinstrument 
för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. 

Lönesättningen grundar sig på arbetets innehåll och svårighetsgrad 
samt medarbetarens kompetens och prestation. Den individuella 
lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser som bidrar till och 
utvecklar kommunens effektivitet och produktivitet till rätt kvalitet.

Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska ske på en 
konsekvent sätt och ha sin grund i tydliga lönesättningsprinciper, vilka 
ska vara väl kända och förankrade hos samtliga medarbetare.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• har en dokumenterad löneprocess som beskriver grunderna för lönesättning 

och tydliggör sambandet mellan arbetsprestation och lön

• strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga

Som medarbetare i Båstads kommun...
• arbetar jag för att uppfylla de mål som gäller inom min verksamhet

• är jag vid samtal kring lön väl förberedd och deltar aktivt i dialogen

Som chef i Båstads kommun.....

• bedriver du en aktiv lönebildning med utgångspunkt i gällande avtal, 

kommunens lönepolitik och riktlinjer

• håller du årligen medarbetarsamtal och samtal kring lön med dialog om 

sambandet mellan mål, arbetsprestation och medarbetarens lön

• skapar du tillit för dina bedömningar och kommunens löneprocess 

• utifrån verksamhetens behov strävar du efter att tillmötesgå 

individuella önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning



Övriga styrdokument
Det personalpolitiska programmet kompletteras med följande dokument, 
som finns på kommunens intranät. Gå till http://intra.bastad.se.

Medarbetarskap och ledarskap

• kärnvärden

• delegationsordning i personalärenden*

Delaktighet och samverkan

• samverkansavtal FAS 05

Jämställdhet och mångfald

• handlingsplan för ökad mångfald

• riktlinjer vid förekomst av kränkande särbehandling

Kompetens och personalförsörjning

• rekryteringsprocessen

• introduktion

• riktlinjer vid avveckling

Hälsa och arbetsmiljö

• systematiskt arbetsmiljöarbete

• fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• riktlinjer vid rehabilitering

• alkohol och drogpolicy*

• riktlinjer avseende hot och våld

• riktlinjer för första hjälpen och krishantering

• ordningsföreskrifter och riktlinjer kring rökfri arbetstid

Lön och anställning

• löneöversynsprocessen

• kriterier för lönesättning

*dokument fastställda av kommunstyrelsen
Kursiv stil betyder att dokumentet ska/är under utarbetande





Anteckningar




