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Vår arbetsgivare

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för 

den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Kommunfullmäktige är vår 

arbetsgivare. I kommunen finns även ett antal politiskt tillsatta nämnder. Vi som är anställda i Tyresö 

kommun arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen, som också är den nämnd som beslutar om över-

gripande personalfrågor. Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten i vissa andra frågor till 

övriga nämnder i kommunen. 

Om personalpolicyn
På uppdrag av kommunstyrelsen har Tyresö kommuns personalpolicy tagits fram av en projektgrupp  

bestående av representanter från arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Chefer och med-

arbetare har bidragit med sina synpunkter, vilket har varit vägledande för framtagandet av det slutliga 

dokumentet. 

Policyn är baserad på några av kommunens befintliga policy- och styrdokument: 

Strategi- och budgetplan. ❉

Samverkansavtal. ❉

Arbetsmiljöpolicy.  ❉

Chefspolicy. ❉

Informationspolicy. ❉

Hur blir visionerna i personalpolicyn verklighet?
Personalpolicyn är ett visionärt styrdokument som blir verklighet när vi tar ett gemensamt ansvar för att 

tillämpa den. Utifrån personalpolicyn ska chef och medarbetare tillsammans ta fram en handlingsplan 

för den egna arbetsplatsen. Policy och handlingsplan ska regelbundet behandlas på arbetsplatsträffar. 

Policyn ska även användas vid rekrytering och introduktion av nyanställda. För att kunna tillämpa policyn 

i verkligheten krävs kompetensutveckling. Policyn ska följas upp och utvärderas regelbundet.  
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Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller alla medarbetare i Tyresö  

kommun. Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbets-

platser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare  

i arbetet och främja våra möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. 

Personalpolicyn omfattar vårt synsätt inom fem viktiga områden:

Delaktighet och samverkan  ❉

Hälsa och arbetsmiljö ❉

Jämställdhet och mångfald ❉

Förbättring och utveckling ❉

Lön, lönebildning och arbetsvillkor. ❉

Utgångspunkter för vårt arbete
Kommunens politiska ledning, som är vår uppdragsgivare, har som mål att skapa ett samhälle där beslut 

så långt det är möjligt fattas av eller nära människorna själva. Tyresöborna ska stå i centrum och erbju-

das olika alternativ för att ökad valfrihet ska uppnås. Detta är grunden för vårt arbete.

”Med Tyresöborna i centrum”
Vi ger Tyresöborna service av god kvalitet och har ett uttalat medborgarperspektiv både som myndig-

het och serviceorganisation. Vi visar tolerans och respekt för individen och ger den enskilde ett korrekt 

bemötande. Vi informerar på ett enkelt och tydligt sätt och motiverar våra beslut. 

”Tyresö kommun – en arbetsplats i utveckling”
Alla medarbetares engagemang, delaktighet, inflytande och ansvar bidrar till att göra Tyresö kommun till 

en effektiv organisation och en attraktiv arbetsgivare. Med ett kommungemensamt arbetssätt får vi en 

övergripande helhetssyn. 

Personalpolicyn
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Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utveck-

lar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.  

Tyresö kommun som arbetsgivare…

står för öppenhet och delaktighet.  ❉

står för ett tydligt ledarskap som ger alla medarbetare möjlighet till inflytande, att vara delaktiga  ❉

och ta ansvar för att utveckla kvalitet och service i verksamheten. 

erbjuder alla nyanställda introduktion. ❉

Som medarbetare i Tyresö kommun…

är du delaktig och medverkar till att utveckla verksamheten och nå målen. ❉

Har du dessutom ett uppdrag som chef… 

ger du förutsättningar för dialog och delaktighet och uppmuntrar medarbetarnas medverkan i  ❉

verksamhetens utveckling. 

kommunicerar du verksamhetens mål och resultat med dina medarbetare och låter dem få veta  ❉

hur var och en av dem kan bidra till att nå målen.

Delaktighet och samverkan
”Vi pratar  

med varandra”
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I Tyresö kommun är arbetsmiljön säker och hälsofrämjande. Vi ser arbetsmiljöarbetet som ett strate-

giskt verktyg för att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt väl fungerande och utvecklande arbetsplats 

för alla medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett ökat 

hälsomedvetande hos medarbetarna. 

Tyresö kommun som arbetsgivare…

främjar hälsa och säkerhet genom att säkerställa god arbetsmiljö.  ❉

uppmuntrar medarbetarna till ett ökat hälsomedvetande genom att erbjuda hälsoprofiler   ❉

och bidrag till egen friskvård.

ger förutsättningar för cheferna att utveckla ett gott ledarskap.  ❉

visar omsorg, varsamhet och god etik vid uppsägning på arbetsgivarens initiativ. ❉

Som medarbetare i Tyresö kommun…

bidrar du till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på din arbetsplats. ❉

tar du ansvar för din hälsa.  ❉

Har du dessutom ett uppdrag som chef…

bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  ❉

skapar du genom ditt ledarskap en god arbetsmiljö och uppmuntrar medarbetarna till att öka   ❉

sitt hälsomedvetande.

Hälsa och arbetsmiljö 

”Vi trivs och mår bra 
på arbetet”
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I Tyresö kommun har alla samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet.  

Tyresö kommun som arbetsgivare…

ger alla medarbetare lika rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor  ❉

samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

arbetar för ökad jämställdhet. ❉

ser positivt på olikheter och tar vara på allas kompetens. ❉

tolererar inte att diskriminering förekommer på arbetsplatsen.   ❉

Som medarbetare i Tyresö kommun…

visar du öppenhet, tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.  ❉

Har du dessutom ett uppdrag som chef…

är du genom ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och jämställdhetsfrågor.  ❉

arbetar du som ledare för att arbetsplatsen ska kännetecknas av öppenhet, tolerans och respekt.  ❉

Jämställdhet och mångfald ”Vi behandlar andra  
som vi själva vill bli  

behandlade”



8

Personalpolicy

9

Personalpolicy

Tyresöbornas krav på effektivitet och service förutsätter att våra verksamheter ständigt utvecklas  

och förbättras. Verksamhetsutveckling är ett sätt att systematiskt utveckla och förbättra kommunens 

förmåga att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Vi måste ständigt vara beredda på att ifrågasätta, 

förbättra och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Tyresöborna. 

Tyresö kommun som arbetsgivare…

arbetar med ständig verksamhets- och kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.  ❉

Som medarbetare i Tyresö kommun…

bidrar du med din kompetens till verksamhetens utveckling och tar ansvar för din egen   ❉

yrkesmässiga utveckling.

Har du dessutom ett uppdrag som chef…

ser du förändring som en förutsättning för utveckling och tar initiativ, utvecklar och effektiviserar  ❉

verksamheten för att förbättra kvalitet och service.

ger du möjlighet för dina medarbetare till lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. ❉

inser du behovet av att utveckla såväl medarbetarna som dig själv.  ❉

Förbättring och utveckling

”Vi ser positivt på  
utmaningar och vi vill bli 

bättre”
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Lönepolitik är ett verktyg för verksamhetsförbättring och måluppfyllelse och ska göra det möjligt för 

oss att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

Lönen är individuell och differentierad för att stimulera till goda arbetsresultat. Tydliga och väl 

kända lönekriterier samt väl genomförda lönesamtal är en självklarhet. Medarbetarna får möjlighet 

att påverka sina arbetstider om verksamheten så tillåter. 

Tyresö kommun som arbetsgivare… 

erbjuder goda arbetsvillkor. ❉

har en löneprocess som tydliggör samband mellan arbetsresultat och löneutveckling.  ❉

Som medarbetare i Tyresö kommun…

är du genom ditt bemötande en god representant för kommunen. ❉

arbetar för att uppfylla de mål som gäller för din verksamhet och ditt arbete.  ❉

är du samarbetsinriktad, visar engagemang och tar initiativ. ❉

Har du dessutom ett uppdrag som chef…

ansvarar du för att alla medarbetare känner till och förstår sin roll, kommunens uppdrag i stort  ❉

samt den egna verksamhetens uppdrag och mål. 

följer du upp medarbetarnas arbetsresultat så att kopplingen till löneutvecklingen blir tydlig.  ❉

Lön, lönebildning och arbetsvillkor

”Vi uppskattas  
för vårt arbete”
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”Tyresö kommun – en arbetsplats i utveckling”



12

Postadress 135 81 Tyresö

Besöksadress Marknadsgränd 2

Telefon 08-5782 91 00

Fax 08-798 95 94

E-post kommun@tyreso.se
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