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Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2012  Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan. Policyn utgör ett övergripande styrdokument för 
hela kommunen. Kommunstyrelsen utövar den samordnade styrningen och följer upp 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 13 april 
2011 ska riktlinjer formuleras och antas för att bryta ner de övergripande dokumenten och 
beskriva förhållningssätt som tar sikte på sakområden.  
 
Arbetsgivarpolicyn bedöms i nuläget omfatta fem sakområden som bryts ner i riktlinjer. De 
fem områdena är:  

- Lönebildning 
- Kompetensförsörjning 
- Arbetstid 
- Arbetsmiljö 
- Samverkan 

Kommunstyrelsen har under 2012 antagit fyra av de fem riktlinjerna. Den femte riktlinjen om 
samverkan har arbetats fram i dialog mellan klk och flertalet av de förvaltnings- och 
kontorschefer som är ordförande i respektive förvaltnings och kontors samverkansgrupper. 
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Föredragning 
Enligt av kommunfullmäktige antaget inriktningsmål i IVE 2012-2015 ska Uppsala kommun 
genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående 
arbetsgivare. I arbetsgivarpolicyn utvecklas inriktningsmålet genom ett förväntat 
medskapande. I förhållande till delaktighet innebär medskapande ett annat synsätt och 
förväntan på medarbetares ansvarstagande och aktiva medverkan i verksamhetsutveckling och 
förbättringsarbete. Genom i policyn uttryckta förväntningar på medarbetare att vara 
medskapande och att ta initiativ till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, så 
uppmuntras till att lämna synpunkter på verksamheten. Genom policyn har också ledare ett 
speciellt och viktigt ansvar att medverka till detta genom att stimulera och möjliggöra ett 
aktivt medskapande. 
 
Enligt arbetsgivarpolicyn ska ömsesidigt förtroende, förståelse och ömsesidigt ansvarstagande 
vara vägledande principer oavsett på vilken nivå i organisationen som samverkan och/eller 
samråd äger rum. Detta gäller såväl alla medarbetare och ledare som de partsammansatta 
samverkansgrupperna. Målet för samverkan är att med verksamhetsnyttan i fokus uppnå 
största möjliga gemensamma nytta för medborgare/kunder och medarbetare.  
 
I riktlinjerna behandlas de fackliga organisationernas inflytande och att överenskommelse om 
samverkan ersätter medinflytande enligt medbestämmandelagen. Att beslut tas i samverkan 
betyder att beslut fattas efter beredning där arbetstagarorganisationerna i samverkansmöte haft 
möjlighet till inflytande och påverkan. Ärenden ska speglas ur ett medarbetarperspektiv.  
 
Förhandlingar om ett nytt samverkansavtal har genomförts med de fackliga organisationerna 
och ett nytt avtal kommer att träda i kraft 1 april 2013. Avtalet har tecknats av 
förhandlingschefen enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen svarar för implementeringen av arbetsgivarpolicyn med tillhörande 
riktlinjer. Kostnaden för implementeringen ligger inom kommunstyrelsens budgetram. 
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