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Nr 40. Uppsala kommuns arbets-
givarpolicy 
KSN-2011-0258 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, le-
darskap samt arbetsmiljö och samverkan i enlighet 
med redovisad bilaga 1, samt  
 
att upphäva Policy för medarbetarskap, ledarskap 
och arbetsmiljö, antagen av kommunfullmäktige 
26 april 2004. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig enligt bilaga 21. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gard-fjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zet-
terberg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
 

 
Sammanfattning 
Ett förslag till Arbetsgivarpolicy för med-
arbetarskap, ledarskap samt arbets-miljö och 
samverkan har upprättats. Ärendet har re-
missbehandlats och remissinstanserna till-
styrker överlag för-slaget. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta Arbets-
givarpolicy för medarbetarskap, ledarskap 
samt arbetsmiljö och samverkan och som en 
konsekvens därav, upphäva Policy för med-
arbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö (KF 
2004). 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges 
uppdrag att se över kommunens styr-
dokument. Kommunstyrelsen har i fokus-
plan för 2011 angivit målet att en ny, kom-
mungemensam arbetsgivarpolicy ska antas 
och implementeras. Med an-ledning av detta 
har ett förslag till Ar-betsgivarpolicy för 
medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö 
och samverkan upprättats. Arbetsgivarpoli-
cyn återges i sin helhet i bilaga 1. Till re-
missutskicket medföljde en remiss-PM, med 
beskrivningar och förtydli-ganden av vissa 
centrala begrepp. Denna återges i sin helhet i 
bilaga 2. 
 
Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från byggnads-
nämnden, Uppsala stadsteater AB, fastig-
hetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämn-
den, räddnings- och beredskapsnämnden, 
styrelsen för vård och bildning, Uppsala 
kommuns fastighets AB, fritids- och natur-
vårdsnämnden, styrelsen för teknik och ser-
vice, äldrenämnden, barn- och ungdoms-
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden, socialnämnden för barn och unga, 
Uppsala Vatten och Avfall AB, Fyrishov 
AB, kulturnämnden och stadsarkivet samt 
Uppsalahem AB. Remissvaren redovisas i 
separat bilagedel. 
 
Samtliga remissinstanser, med undantag av 
en, tillstyrker förslaget till ny arbetsgivar-
policy. Flera remissinstanser pekar särskilt 
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på att policyn tar sikte mot ett ledarskap som ger 
förutsättningar för medarbetare att vara medska-
pande och att detta i sig ger goda förutsättningar 
för att stärka kommunens arbetsgivar-varumärke. 
 
Fastighetsnämnden menar att då policyn ska gälla 
hela kommunkoncernen bör policyn inledas med 
texten ”Uppsala kommunkoncern är en arbets-
givare med…”. Nämnden menar vidare att det i 
policyns andra stycke ska föras in att organisa-
tionen ska klara de krav som kommun-
fullmäktige/kommunledning ställer på utbud, 
kvalitet och service (bilaga 3). 
 
Styrelsen för teknik och service ställer sig bakom 
det presenterade förslaget, men föreslår ett antal 
kompletteringar. Nämnden menar att policyn ska 
kompletteras med ett eget avsnitt om kompe-
tensutveckling och karriärplanering. Vidare menar 
nämnden att begrepp som myndighetsutövning och 
verkställighet ska tas in i dokumentet och tydligt 
åtskiljas, samt att begreppen demokrati, lika-
behandling, rättssäkerhet, möjligheternas arbets-
givare och medskapande ska förtydligas (bilaga 4). 
 
Socialnämnden för barn och unga menar att 
förslaget till arbetsgivarpolicy utgör en god grund, 
men att värdeorden demokrati, likabehandling och 
rättssäkerhet ska komma till uttryck i större 
utsträckning i själva policyn (bilaga 5). 
 
Kulturnämnden och stadsarkivet tillstyrker försla-
get, men föreslår också några tillägg under rub-
rikerna Medarbetarskap och Ledarskap (bilaga 6).    
 
Styrelsen för Uppsala kommuns fastighets AB 
föreslår ett tillägg, sist i texten, under huvudrub-
riken Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, le-
darskap samt arbetsmiljö och samverkan: ”De som 
arbetar i kommunen visar respekt, tolerans och för-
låtelse mot varandra. Dessutom förutsätts de som 
samarbetar att eftersträva att ha roligt samtidigt 
som de strävar efter att utföra ett utomordentligt 
gott arbete.” (bilaga 7) 
 
Några av de kommunala bolagen menar dock att de 
inte omfattas av policyn.  
Uppsala stadsteater AB har inte något att erinra 
mot sakinnehållet i den föreslagna policyn men 

utgår ifrån att Uppsala stadsteater AB inte 
omfattas av denna (bilaga 8). 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB har inte 
något att invända mot värdegrunden i po-
licyn, men menar att de kommunala bolagen 
är egna juridiska personer, med egna kollek-
tivavtal och därmed inte tillsammans med 
Uppsala kommun kan ses som en arbets-
givare (bilaga 9). 
 
Fyrishov AB har ett antal redaktionella 
förslag, bland annat att mer fokus läggs på 
medskapande och att policyn därmed kan 
heta Policy för medskapande i Uppsala 
kommun, men också att värdeorden som 
demokrati, likabehandlings och rättssäkerhet 
som nämns i inledande PM också vävs in i 
själva policyn. Sammantaget ställer sig dock 
Fyrishov AB avvisande till policyn då man 
menar att en sådan policy förutsätter en 
annan organisation, med en juridisk person 
som arbetsgivare (bilaga 10). 
 
Uppsalahem AB uttrycker en positiv in-
ställning till en gemensam kommunal arbets-
givarpolicy, som ett övergripande värde-
ringsbaserat dokument, men pekar också på 
att de personalpolitiska villkoren hos 
Uppsalahem AB behöver spegla branschens 
förutsättningar (bilaga 11). 
 
Flera av remissinstanserna uttrycker sig po-
sitivt till förslaget om ny arbetsgivarpolicy. 
Byggnadsnämnden uttrycker att dokumentet 
stödjer strukturen för det kommande kon-
toret för samhällsutveckling (bilaga 12), 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt 
på att policyn tar sikte mot ett ledarskap som 
ger förutsättningar för medarbetare att vara 
medskapande (bilaga 13). Denna syn delas 
av styrelsen för vård och bildning, som me-
nar att begreppet medskapande är ett nytt 
och bra begrepp, som signalerar ett ansvars-
tagande för verksamheten, vilket i sin tur är 
en förutsättning för en framgångsrik kom-
mun (bilaga 15). Äldrenämnden stödjer för-
slaget till ny policy och pekar på vikten av 
att rutiner och riktlinjer fortsatt utvecklas för 
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att kommunen fortsatt ska uppfattas och verka som 
en attraktiv arbetsgivare (bilaga 17). Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ung-
domsnämnden menar att förslaget till arbetsgi-
varpolicy väl utgör den grund för en god arbets-
givarpolitik som är förutsättningen för att svara 
upp emot utmaningar såsom framtida kompe-
tensförsörjning (bilaga 18, 19).    
 
Föredragning 
Det är av stor betydelse för Uppsala kommun att 
kunna bibehålla – och förstärka – den attraktivitet 
som ligger i ett starkt, välkänt och positivt ar-
betsgivarvarumärke. En viktig utgångspunkt för ett 
starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan 
ha och tillämpa en enhetlig och sammanhållen 
arbetsgivarpolitik. Detta utgör grunden för för-
slaget till ny arbetsgivarpolicy. 
 
Den föreslagna arbetsgivarpolicyn följer den 
struktur för benämning och definitioner av styr-
dokument i Uppsala kommun, vilken fastställdes 
av kommunstyrelsen den 13 april 2011. Det inne-
bär att policyn är ett övergripande, normerande 
styrdokument, som inte går in i detalj på olika sak-
områden, utan som på ett översiktligt sätt ger en 
vägledning kring grundläggande värderingar. 
Policyn är därmed kort i sin utformning. Det mer 
konkreta stödet för handlande inom olika områden 
(t ex personalförsörjning, lönebildning mm) sker 
genom utformande av riktlinjer. 
 
En arbetsgivarpolicy tar sikte mot de värderingar 
som ändå gemensamt ska känneteckna och prägla 
hela koncernen. Det kan närmast beskrivas som en 
normerande värdegrund. När det gäller arbets-
givarpolicyn handlar det om att hela koncernen i 
sin värdegrund ska präglas av demokrati, likabe-
handling och rättssäkerhet – oavsett var i kommun-
koncernen den enskilde ledaren eller medar-
betaren befinner sig. Även i ägardirektiv, som fast-
ställs årligen i IVE, framgår att de av kommun-
fullmäktige beslutade policyerna omfattar samtliga 
bolag och nämnder. Bolagen är därmed inte undan-
tagna en övergripande och enhetlig arbetsgivar-
policy. 
 
Bestämmelser om och tillämpning av regler gäl-
lande arbetstid ska utgå från verksamhetens behov 

och kopplas till den årliga IVE-processen. 
Så har också skett i IVE 2012-2015, genom 
det antagna inriktningsmålet om att möj-
ligheter till heltid ska utvecklas. Frågan om 
arbetstider kommer att ges speciell upp-
märksamhet och behandling i kommande 
riktlinjer. 
 
I policyn anges de utgångspunkter och 
värdegrunder som är av avgörande betydelse 
för att vidareutveckla övriga arbetsgivarpo-
litiska styrdokument och kommunens roll 
som arbetsgivare. 
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv innebär demo-
krati att den modell för ansvars- och befo-
genhetsfördelning som gäller mellan arbets-
givare, fackliga organisationer och enskilda 
medarbetare bevaras och utvecklas. Likabe-
handling innebär att alla medarbetare ges 
likvärdiga möjligheter att utvecklas och bi-
dra till verksamheten. Vidare innebär rätts-
säkerhet att varje medarbetare kan lita på att 
alltid bli behandlad enligt gällande regel-
verk, där rättslig överprövning av beslut om 
arbetsrättsliga åtgärder kan göras av myn-
dighet utanför kommunen.  
 
Enligt inriktningsmål i IVE 2012-2015 ska 
Uppsala kommun genom medarbetares 
ökade ansvar och delaktighet upplevas som 
en bra och framstående arbetsgivare. I ar-
betsgivarpolicyn betonas inriktningsmålet 
ytterligare genom uttrycket medskapande. I 
förhållande till delaktighet så innebär med-
skapande ett förändrat synsätt och förväntan 
på medarbetares ansvarstagande och aktiva 
medverkan i verksamhetsutveckling och för-
bättringsarbete. Genom i policyn uttryckta 
förväntningar på medarbetare att vara med-
skapande och att ta initiativ till verksam-
hetsutveckling och förbättringsarbete, så 
uppmuntras till att lämna synpunkter på 
verksamheten. Genom policyn har också 
ledare ett extra ansvar att medverka till detta 
genom att stimulera medarbetare till aktivt 
medskapande. 
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Flera av bolagen har i sina yttranden uttalat sig 
positiva till policyn men samtidigt utgått ifrån att 
de inte omfattas av denna. De skäl som bolagen 
framför allt anför handlar om att de är egna 
juridiska personer, med eget arbetsgivaransvar och 
tecknar egna kollektivavtal. Naturligtvis har bo-
lagen ett eget arbetsgivaransvar med allt vad det 
innebär.  
 
Överlag har remissinstanserna biträtt det förslag till 
arbetsgivarpolicy som upprättats. De flesta av syn-
punkterna som inkommit har varit av redaktionell 
karaktär, det har handlat om tillägg i policyn, några 
synpunkter har handlat om förtydliganden av vissa 
centrala begrepp, såsom demokrati, likabehand-
ling, rättssäkerhet och medskapande. Det är värde-
fulla synpunkter som kommunstyrelsen vill ta till-
vara och som kommer att inarbetas i kommande 
riktlinjer.  
 
Ett arbete pågår för närvarande med att ta fram 
kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen är den 
instans som fastställer sådana riktlinjer. Här kan 
noteras att bolagen inte omfattas av sådana rikt-
linjer, utan istället kan göra valet att utforma egna 
riktlinjer, som speglar branschens förutsättningar. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommun-
styrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
anta föreliggande Arbetsgivarpolicy för medarbe-
tarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan 
och som en konsekvens därav, upphäva Policy för 
medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö (KF 
2004), (bilaga 20). 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det ankommer på kommunstyrelsen att svara för 
implementeringen av arbetsgivarpolicyn. Kostna-
derna för implementering ligger inom kommun-
styrelsens budgetram. Förslaget innebär därmed 
inte några nya ekonomiska åtaganden för kom-
munen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledar-skap samt arbetsmiljö och samverkan 
 
Uppsala kommun, en politiskt styrd or-
ganisation, har med sina nämnder, styrelser 
och bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I 
den gemensamma värdegrunden ingår de-
mokrati, likabehandling och rättssäkerhet. 
 
Kommunens verksamhet utförs i en miljö av 
kontinuerlig förändring. En flexibel och lä-
rande organisation med hög effektivitet är 
förutsättningar för att kommunen ska klara 
sina samhällsuppgifter och de krav som 
kommuninvånarna ställer på utbud, kvalitet 
och service. 
 
Medarbetares och ledares delaktighet och 
kompetens är nyckelfaktorer för att nå upp-
ställda mål samt god kvalitet på servicen till 
kommuninvånarna.  
 
Uppsala kommun ska upplevas som möj-
ligheternas arbetsgivare för såväl nuvarande 
som kommande medarbetare och ledare. 
Alla ska vara goda företrädare för kom-
munen. 
 
Medarbetarskap 
Medarbetarskapet i Uppsala kommun 
präglas av hög kompetens för uppdraget, an-
svarstagande och ett professionellt för-
hållningssätt. 
 
Uppsala kommun ska ha medarbetare som  

 är medskapande 
 tar initiativ till förbättring och ut-

veckling av verksamheten 
 har medborgaren/brukaren i fokus 
 

Medskapande medarbetare tar egna initiativ, 
framför synpunkter och är engagerade för att 
utveckla verksamheten som leder till ökad 
kvalitet för medborgaren och/eller brukaren. 
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Ledarskap  
Ledarskapet i Uppsala kommun ska stimulera till 
medskapande. Ledare ska uppmuntra, ge möjlig-
heter och utrymme för medarbetare att lämna 
synpunkter och även i övrigt ta egna initiativ, för 
att utveckla verksamheten som i förlängningen le-
der till ökad kvalitet för medborgaren och/eller 
brukaren.  
 
Ledare ska förmedla visioner och mål så att dessa 
blir drivkrafter för varje medarbetare. 
 
Uppsala kommun ska ha ledare som 

 är engagerade 
 är tydliga 
 är förebilder 
 visar mod 

 
I arbetsgivaransvaret ingår att se till att ledare har 
förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det gäller 
både ledare som är nya eller har ett förändrat upp-
drag och ledare som är väl etablerade i sina roller.  
 
Arbetsmiljö och samverkan  
Arbetsmiljöarbetet i Uppsala kommun ska sträva 
efter att uppnå ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det 
ska vara möjligt att som medarbetare och ledare i 
balans förena arbets-, privat- och samhällsliv. 
 
Alla som arbetar i kommunen ska känna moti-
vation, trygghet och arbetsglädje. 
 
Alla har ett ansvar att på olika sätt medverka i ar-
betsmiljöarbetet och bidra till en positiv arbets-
miljö. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integ-
rerad del i alla verksamheter som bedrivs i kom-
munen och handlar ytterst om att skapa och vidare-
utveckla en god och effektiv verksamhet. 
 
Ledare på alla nivåer har ansvar för att årliga ar-
betsmiljömål och handlingsplaner är samverkade 
och samordnade med övriga delar av verksam-
heten. 
 
Chefer/arbetsledare ska leda, planera och följa upp 
de fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljö-
frågorna på arbetsplatsen i samverkan med med-
arbetare och fackliga företrädare.  
 

Ett hälsofrämjande och systematiskt 
arbetsmiljöarbete leder till en positiv ut-
veckling av Uppsala kommuns varumärke 
som attraktiv arbetsgivare.  
 
Oavsett på vilken nivå i kommunen som 
samverkan och/eller samråd äger rum, ska 
ömsesidigt förtroende, förståelse och ömse-
sidigt ansvarstagande vara vägledande prin-
ciper. 
 
 
Bilaga 21 
 
S-, MP-, V-reservation 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet välkomnar en ny arbetsgivar-
policy för Uppsala kommun. Det förslag 
som vi har fått ta ställning till skulle dock 
kunna förbättras betydligt när det gäller jäm-
ställdhet, mångfald, arbetsvillkor och infly-
tande. Vi reserverar oss därför till förmån 
för nedanstående förbättringar i förslaget till 
arbetsgivarpolicy för Uppsala kommun: 
 
Hela texten 
 
Skriv kommuninvånarna istället för med-
borgare och/eller brukaren i policyn  
 
Stycke 1 
 
Uppsala kommun, en politiskt styrd organi-
sation, har med sina nämnder, styrelser och 
bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I den 
gemensamma värdegrunden ingår demok-
rati, likabehandling och rättssäkerhet vilket 
förutsätter ett medvetet och strategiskt 
arbete för att uppnå arbetsplatser präglade 
av jämställdhet och mångfald. Uppsala kom-
mun ska vara en arbetsgivare där rätten till 
en heltidsanställning och möjligheten att 
förena arbete och familj värnas och där 
olika åsikter välkomnas.  
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Stycke 6 
 
Uppsala kommun ska ha medarbetare som 

 Är medskapande 
 Tar initiativ till förbättring och utveckling 

av verksamheten 
 Har kommuninvånarna i fokus 
 Har rätt att lämna anonym kritik om sin 

arbetsplats till kommunen 
 
Stycke 7 
 
Medskapande medarbetare har inflytande över sin 
arbetssituation, tar egna initiativ, framför syn-
punkter och är engagerade för att utveckla verk-
samheten vilket leder till ökad kvalitet för kom-
muninvånarna. 
 
Stycke 8 
 
Ledarskapet i Uppsala kommun ska stimulera till 
medskapande vilket förutsätter att medarbetarna 
ges resurser, ansvar och befogenheter. 
 






























































