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POLICY för medarbetarskap, chef- och ledarskap

Mitt samhällsviktiga  
uppdrag 
I mitt samhällsviktiga uppdrag skapar jag värde för kommunens 
invånare alla dagar, året om. Jag gör skillnad varje dag när jag 
möter invånare, brukare, kunder och näringsliv. Jag bidrar till och 
tar ansvar för att utveckla ett hållbart och jämställt samhälle.

Vår verksamhet finansieras av kommunens invånare via skatter 
och intäkter och styrs av lagar, förordningar och politiska uppdrag. Det innebär att jag 
som medarbetare värnar om det förtroende uppdraget innebär.

I mitt uppdrag är jag modig, saklig, opartisk, lojal och öppen med det jag gör. Jag för-
står och har kunskap om offentlighetsprincipens begränsningar, t ex när sekretess 
krävs. Jag behandlar alla invånare, brukare och kunder likvärdigt. Jag inkluderar alla 
och respekterar allas lika värde. Jag har förståelse för och kunskap om vad det betyder 
och jag företräder alltid Eskilstuna kommunkoncern.

Vår väg till framgång
Vi bygger och utvecklar goda relationer med varandra. För att våra relationer ska växa 
behöver vi träffas i vardagen, se och vara nyfikna på varandra.

Genom mötet utvecklas tillit och respekt, vilket innebär att vi hjälps åt och ställer upp 
för varandra. När vi möts kommunicerar vi med ett klart språk som bygger på förmågan 
att fokusera på den egna upplevelsen och beskriva den på ett tydligt sätt.

När vi pratar med varandra beskriver vi våra egna, personliga upplevelser. När vi  
använder klart språk förtydligar vi och tar ansvar för det vi säger. I dialogen lyssnar vi 
aktivt på varandra.

I vardagen inspirerar vi varandra genom att berätta när vi gör bra saker. När vi  
tillsammans lyfter fram det som fungerar bra skapar vi arbetsglädje och tar fram det 
bästa hos varandra.

Vi är också modiga och utmanar oss att våga göra saker vi inte har provat tidigare, för 
att utveckla verksamheten och oss själva. Vi delar med oss av idéer och ber om hjälp 
när vi inte kan eller inte förstår. Vi för fram våra åsikter och är trygga med att de tas 
emot på ett konstruktivt sätt. Vi ger varandra feedback som ett led i vår utveckling.

Vi involveras i verksamhetens mål och utveckling och bidrar genom ett aktivt medar-
betarskap till att verksamheten utvecklas. Vi som medarbetare har inflytande på arbets-
platsen genom samverkan och där är arbetsplatsträffen ett viktigt forum.

Verksamheten utvecklas också tillsammans med invånare, brukare och kunder. För att 
skapa värde samspelar vi och har förståelse för hur olika verksamheter hänger samman 
och hur de påverkar varandra.

Tillsammans skapar vi ett tryggt, meningsfullt och hållbart arbetsliv där det finns balans 
mellan arbete och fritid.
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Medarbetare Chef och ledare

Jag är tydlig och uppriktig i min kommunika-
tion och säkerställer att mitt budskap når fram. 
Jag är tydlig med vad jag kan bidra med för att 
lösa mitt uppdrag.

Jag tar en tydlig roll som arbetsgivare och  
agerar utifrån givna ramar. Jag har kunskap om 
och kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Jag 
leder mina medarbetare genom att ha en tydlig 
riktning utifrån vision och strategisk inriktning.

I vardagen har jag alltid invånaren, brukarens 
och kundens perspektiv när jag genomför  
det goda hållbara mötet och utvecklar  
verksamheten.

Jag ansvarar för att mina medarbetare har rätt 
förutsättningar för att genomföra det goda 
hållbara mötet och involvera invånare, brukare 
och kunder i att utveckla verksamheten.

Jag tar ansvar för att förstå min roll i helheten 
och vilka konsekvenser mina beslut kan få för 
såväl mitt uppdrag som för verksamheten.

Jag förverkligar uppdraget genom att bryta 
ner det till min egen verksamhet och sätta  
relevanta mål. Jag har ett stödjande ledarskap 
som innebär att jag hjälper medarbetarna att 
se sin del i helheten.

Jag känner yrkesstolthet och använder min  
yrkeskunskap i det dagliga arbetet samtidigt 
som jag agerar professionellt i mötet med  
kollegor, invånare, brukare och kunder.

Jag föregår med gott exempel och är en  
förebild och inspirationskälla. Det gör jag 
genom att vara lyhörd och närvarande i mitt 
ledarskap.

Jag behandlar mig själv och alla jag möter  
på ett likvärdigt sätt, vilket innebär att jag ser 
och lyssnar nyfiket i alla möten. Jag håller  
tidsramar och respekterar andras tid.

Jag ser mina medarbetares olikheter som en 
tillgång som gör det möjligt att skapa fram-
gång tillsammans. Jag utvecklar spelregler  
och förhållningssätt tillsammans med mina 
medarbetare för att skapa engagemang.

Invånarens, brukarens  
och kundens fokus

Helhetssyn

Professionalism

Respekt

Tydlighet




