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 Kommunstyrelsen 
 

Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan i 
enlighet med bilaga 1, samt  
 
att upphäva Policy för medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö, antagen av 
kommunfullmäktige 26 april 2004. 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och 
samverkan har upprättats. Ärendet har remissbehandlats och remissinstanserna tillstyrker 
överlag förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Arbetsgivarpolicy 
för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan och som en konsekvens därav, 
upphäva Policy för medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö (kf 2004). 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att se över kommunens styrdokument. 
Kommunstyrelsen har i fokusplan för 2011 angivit målet att en ny, kommungemensam 
arbetsgivarpolicy ska antas och implementeras. Med anledning av detta har ett förslag till 
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan upprättats. 
Arbetsgivarpolicyn återges i sin helhet i bilaga 1. Till remissutskicket medföljde en remiss-
PM, med beskrivningar och förtydliganden av vissa centrala begrepp. Denna återges i sin 
helhet i bilaga 2. 
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Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från byggnadsnämnden, Uppsala stadsteater AB, fastighetsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, räddnings- och beredskapsnämnden, styrelsen för vård och 
bildning, Uppsala kommuns fastighets AB, fritids- och naturvårdsnämnden, styrelsen för 
teknik och service, äldrenämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga, Uppsala Vatten och Avfall AB, 
Fyrishov AB, kulturnämnden och stadsarkivet samt Uppsalahem AB. 
 
Samtliga remissinstanser, med undantag av en, tillstyrker förslaget till ny arbetsgivarpolicy. 
Flera remissinstanser pekar särskilt på att policyn tar sikte mot ett ledarskap som ger 
förutsättningar för medarbetare att vara medskapande och att detta i sig ger goda 
förutsättningar för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. 
 
Fastighetsnämnden menar att då policyn ska gälla hela kommunkoncernen bör policyn inledas 
med texten ”Uppsala kommunkoncern är en arbetsgivare med…”. Nämnden menar vidare att 
det i policyns andra stycke ska föras in att organisationen ska klara de krav som 
kommunfullmäktige/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 
kompetensutveckling och karriärplanering. Vidare menar nämnden att begrepp som 
myndighetsutövning och verkställighet ska tas in i dokumentet och tydligt åtskiljas, samt att 
begreppen demokrati, likabehandling, rättsäkerhet, möjligheternas arbetsgivare 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 rättsäkerhet ska komma till uttryck i 
större utsträckning i själva policyn (bilaga 5). 
 
Kulturnämnden och stadsarkivet tillstyrker förslaget, men föreslår också några tillägg under 
rubrikerna Medarbetarskap och Ledarskap (bilaga 6).    
 
Styrelsen för Uppsala kommuns fastighets AB föreslår ett tillägg, sist i texten, under 
huvudrubriken Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och 
samverkan: ”De som arbetar i kommunen visar respekt, tolerans och förlåtelse 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). 
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Uppsala Vatten och Avfall AB har inte något att invända mot värdegrunden i policyn, men 
menar att de kommunala bolagen är egna juridiska personer, med egna kollektivavtal och 
därmed inte tillsammans med Uppsala kommun kan ses som en arbetsgivare (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 rättsäkerhet 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 inställning till en gemensam kommunal 
arbetsgivarpolicy, som ett övergripande värderingsbaserat dokument, men pekar också på att 
de personalpolitiska villkoren hos Uppsalahem AB behöver spegla branschens förutsättningar 
(bilaga 11). 
 
Flera av remissinstanserna uttrycker sig positivt till förslaget om ny arbetsgivarpolicy. 
Byggnadsnämnden uttrycker att dokumentet stödjer strukturen för det kommande kontoret 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 menar att begreppet 
medskapande är ett nytt och bra begrepp, som signalerar ett ansvarstagande för verksamheten, 
vilket i sin tur är en förutsättning för en framgångsrik kommun (bilaga 15). Äldrenämnden 
stödjer förslaget till ny policy och pekar på vikten av att rutiner och riktlinjer fortsatt 
utvecklas för att kommunen fortsatt ska uppfattas och verka som en attraktiv arbetsgivare 
(bilaga 17). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
menar att förslaget till arbetsgivarpolicy väl utgör den grund för en god arbetsgivarpolitik som 
är förutsättningen för att svara upp emot utmaningar såsom framtida kompetensförsörjning 
(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 arbetsgivarvarumärke. En viktig 
utgångspunkt för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan ha och tillämpa en 
enhetlig och sammanhållen arbetsgivarpolitik. Detta utgör grunden för förslaget till ny 
arbetsgivarpolicy. 
 
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 bolagen ett eget arbetsgivaransvar med allt vad det innebär.  
 
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 arbetsgivarpolicy handlar det om att hela koncernen i sin värdegrund ska präglas av 
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demokrati, likabehandling och rättsäkerhet – oavsett var i kommunkoncernen den enskilde 
ledaren eller medarbetaren befinner sig. Även i ägardirektiv, som fastställs årligen i IVE, 
framgår att de av kommunfullmäktige beslutade policyer omfattar samtliga bolag och 
nämnder. Bolagen är därmed inte undantagna en övergripande och enhetlig arbetsgivarpolicy. 
 
Den föreslagna arbetsgivarpolicyn följer den struktur för benämning och definitioner av 
styrdokument i Uppsala kommun, vilken fastställdes av kommunstyrelsen den 13 april 2011. 
Det innebär att policyn är ett övergripande, normerande styrdokument, som inte går in i detalj 
på olika sakområden, 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.  
 
Överlag har remissinstanserna biträtt det förslag till arbetsgivarpolicy som upprättats. De 
flesta av synpunkterna 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, likabehandling, rättsäkerhet och medskapande. Det är värdefulla synpunkter 
som kommunstyrelsen vill ta tillvara 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 riktlinjer, utan istället kan göra valet att utforma egna riktlinjer, som speglar 
branschens förutsättningar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 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. 
Kostnaderna för implementering ligger inom kommunstyrelsens budgetram. Förslaget innebär 
därmed inte några nya ekonomiska åtaganden för kommunen.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 
 
 


































































































