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1

Perso
onalpoliicy och strateg
gi
I decem
mber 2013
3 tog styre
elsen på S
Stockholm Vatten be
eslut om e n ny
personalpolicy. Policyn
P
ang
ger företag
gets ställn
ningstagan
nde och
givarerbjudande ino
om fem om
mråden; medarbetar
m
rskap och ledarskap
p,
arbetsg
resurs-- och kompetensförs
sörjning, h
hälsa och arbetsmiljö, likabeh
handling sa
amt lön
och förrmåner. Po
olicyn anger också v
vilka förvä
äntningar som
s
finns på medarrbetare
och che
efer inom samma områden.
n utgör en ledstjärna
a och utgå
ångspunkt för allt uttvecklingsa
arbete inom
Policyn
personalområdett och ligge
er också ti ll grund fö
ör en förettagskultur som bidra
ar till
holm Vatte
ens attrakttivitet och konkurren
nskraft som arbetsg
givare.
Stockh
holm Vatte
ens strateg
gi för att a
attrahera och
o behålla
a medarbe
etare kan som
Stockh
a att locka
a med hög
ga löner oc
ch dyra förrmåner. Vi
V
offentliigägt bolag inte vara
konkurrrerar iställlet om kompetense
en på arbetsmarknad
den genom
m att erbju
uda ett
hållbarrt arbetsliv
v i balans med priva
atliv där intressanta arbetsupp
pgifter,
stimule
erande utv
vecklingsm
möjligheterr och en god arbetsmiljö är viiktiga dela
ar. Ett
system
matiskt och
h långsiktig
gt kompettensförsörjjningsarbe
ete där strrategi översätts i
priorite
erade aktiv
viteter me
edför också
å goda förrutsättning
gar för att varje
medarb
betares ko
ompetens och kapaccitet ska ta
as tillvara. Med resp
pekt för allas
olikhetter och förrutsättning
gar och ge
enom att se varje ind
divids unik
ka förmågor som
en tillgång blir det möjligt att tillvara
ares kapaccitet. Många
ata varje medarbeta
betare ida
ag uppskatttar också en arbets
sgivare som
m utveckla
as på ett socialt
s
medarb
ansvarrsfullt sätt för såväl medarbeta
are som den
d
omvärld företage
et är verk
ksam i,
vilket o
också är en viktig de
el av Stock
kholm Vatttens strattegi. Geno m att låta
individer växa, så
s växer vii som före
etag.
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Perso
onalsam
mmansä
ättning
Personalsamman
nsättninge
en ska spe
egla befolk
kningsstruk
kturen och
h vi ska sträva
mångfald.
efter m
Den 31
1 decembe
er 2014 ha
ade koncerrnen Stockholm Vattten totalt 456 anstä
ällda
varav 4
431 var tilllsvidarean
nställda occh 25 var visstidsan
v
ställda vilk
ket är en viss
v
ökning ifrån före
egående årr då totalt antal ans
ställda var 414 anstä
ällda. Ökningen
effekt av en
e verksam
mhetsöverrgång av avfallsverksamheten
n med 37
är en e
medarb
betare och
h att organ
nisationen
n av projek
ktet Stockholms fram
mtida
avloppsrening (S
SFA) sattes under årret.
431 tillsvid
dareanställa var i sl utet av årret 29 % kvinnor
k
och
h 71 % män
Av de 4
vilket ä
är en ökning av andelen kvinn
nliga meda
arbetare med
m
4 % - enheter i
jämförelse med föregåend
de år vilkett innebär att
a bolaget närmar ssig
m en jämn
nare förde
elning melllan könen. Könsförd
delningen i
målsätttningen om
ledning
gsgruppen
n har dock under åre
et förändra
ats från attt vara ma
ansdomine
erad till
att varra kvinnodominerad (7 kvinno
or och 6 män)
m
som ett
e resultatt av
organis
sationsförä
ändringen.
Åldersffördelninge
en bland de
d tillsvida
areanställd
da fördelad
de sig i slu
utet av åre
et med
8 % av
v de tillsvid
dareanställda underr 29 år, 45
5 % mellan
n 30 och 4
49 år och 47 %
över 50
0 år vilkett innebär att
a bolagetts utmanin
ng i att atttrahera yn
ngre
genera
ationer för att få en jämnare
j
ffördelning mellan åld
dersgrupp
perna kvarstår.
Könsförd
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Resurs- och kompetensförssörjning
g
Kompe
etens är en
n kombina
ation av ku
unskap, förmåga och
h vilja kop
pplat till en
n
uppgiftt. Stockho
olm Vatten säkerställler genom
m en långsiiktig komp
petensplan
nering
att medarbetarnas kompetens utveccklas i tak
kt med omvärldens o
och
u
och beho
ov.
verksamhetens utveckling
etades en modell förr strategis
sk kompete
ensförsörjjning fram i syfte
Under 2014 arbe
kerställa en
n kvalitets
ssäkrad prrocess för planering,, genomfö
örande och
h
att säk
uppföljjning av ko
ompetenfö
örsörjning i bolaget.. Beslut om
m modelle
en fattades
si
slutet a
av året. Modellen innebär att man på alla nivåer i samband
d med
budgettarbetet arrbetar fram
m en treårrig kompetensförsörrjningsplan
n som
aggreg
geras upp till bolagsnivå och d
där ligger till
t grund för
f både sstrategi och
aktivite
eter för att säkerstä
älla det fra mtida kom
mpetensbe
ehovet.
En
n av bolage
ets utman ingar är att hitta
bra
a sätt att säkra den samlade
kompetens som
s
meda
arbetare på väg
in i pension har samla
at på sig under
ettt helt arbe
etsliv. Stocckholm Va
atten
har arbetat med lärlin
ngsprogram
m
sedan 1999 som ett s ätt att han
ntera
etensöverfö
föring och
både kompe
enerationsv
växling. Prrogramme
et för
ge
rörrläggare är det prog
gram som funnits
län
ngst, men idag finnss det även
n
lärrlingsprogrram för led
dningstekniker,
elttekniker oc
ch maskin
ntekniker. Under
20
014 har ram
mverket fö
ör
lärrlingsprogrrammen v
vidareutvecklats
och formalis
serats i syffte att utveckla
pro
ogram som
m i framtid
den ska ku
unna
dip
plomeras eller
e
certiffieras.
a
2014 stod Stoc kholm Vatttens
I april
ny
ya läcksökn
ningsbana
a klar och
inv
vigdes und
der högtid liga forme
er.
Ba
anan komm
mer huvud
dsakligen att
a
användas för utbildnin
ngar i
läc
cksökning,, läcklyssn
ning,
led
dningssökn
ning, avse
ektionering
g, för
tester a
av olika sllag och förr använda ndet av ny
y teknik. Banan
B
kom
mmer att
använd
das för utb
bildning av
v VA-perso
onal från kommuner
k
r runtom S
Sverige oc
ch
intresset är mycket stort från
f
hela N
Norden.
örjades oc
ckså ett arrbete med att hitta och
o implem
mentera en
e ny
Under 2014 påbö
mpetensuttveckling i bolaget. Den nya plattformen
p
n kommerr att
plattforrm för kom
underlä
ätta planering, anno
onsering, a
anmälan, administra
ation och u
uppföljning av
våra uttbildningar vilket ko
ommer att ge oss en
n bättre öv
verblick occh göra de
et
myckett enklare för
f medarbetare attt få en upp
pfattning om
o
utvecklingsmöjlig
gheterna i företagett.
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Förän
ndringsa
arbete
Att arb
beta med ständiga
s
fö
örbättringa
ar är en del
d av Stoc
ckholm Vatttens filosofi.
Lean har länge varit
v
ett sä
ätt att tänk
ka och arb
beta med utveckling
u
g av våra
process
ser, verkty
yg och tjänster.
omfördes två större
e organisattoriska förrändringarr; en
Under 2014 geno
a
ksamheten
n ifrån trafikkontore
et och en
verksamhetsövergång av avfallsverk
sationsförä
ändring so
om trädde i kraft den 1 oktobe
er.
organis
Båda fö
örändringa
arna krävd
de en hel d
del föränd
dringsvilja ifrån både
e medarbe
etare
och che
efer i syfte
e att hitta synergierr och förbä
ättringar i de nya fo rmerna. Ett
E
förändrringsarbette som berräknas påg
gå ett bra tag framö
över och ssom förvän
ntas ge
positiva
a effekter för våra kunder.
k
Under året har också
o
förän
ndringsarb
betet införr den komm
mande flyttten till ny
ya
D nya loka
alerna gerr helt andrra förutsätttningar occh möjligh
heter
lokalerr pågått. De
än de s
som finns idag och detta
d
ställ er också andra
a
krav
v på både förhållning
gssätt,
arbetss
sätt och vå
åra dagliga rutiner o
och vanor. Ett antal arbetsgru
upper har under
året arrbetat med
d olika områden som
m berörs i flytten som t ex; sä
äkerhet, te
eknik,
arbetsp
platsens utformning
g, mm. Som
m ett exem
mpel så på
ågår ett arrbete med
d att se
över do
okumenthanteringen i de berö
örda enhe
eterna i syffte att hittta smartarre,
enklare
e och säkrrare sätt att hantera
a våra dok
kument.

Hälsa
a och arrbetsmiljö
Stockh
holm Vatte
en erbjuder en hälso
ofrämjande
e arbetspla
ats genom
m att arbetta med
förebyg
ggande ak
ktiviteter och
o bedriva
va ett syste
ematiskt arbetsmiljö
a
öarbete. En
E
hälsofrrämjande arbetsplat
a
ts som upp
pmuntrar medarbeta
are att görra positiva
a
livsstils
sval både i arbetsliv
v och priva
atliv främja
ar både arrbetsglädje
e, effektiv
vitet,
och engagemang
g.
ckholm Va
atten är sjukfrånvaro
on
På Stoc
låg i jä
ämförelse med
m
övriga
arbetsm
marknaden, vilket det
d
förebyg
ggande hä
älsoarbetet kan ha
bidragiit till.
etades en ny
Under 2014 arbe
hälsosttrategi fram för bola
aget i syfte
e
att hittta ett mer målmedvetet och
system
matiskt arb
betssätt för det
förebyg
ggande arrbetet. Strategin
består av två priioriterade områden
inom v
vilka aktiviteter kommer att
utformas:
ndividen att fatta
 S
Stöd för in
positiva liv
vsstilsval
 T
Tillgång till hälsofrämjande
a
aktiviteterr
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Beslut om strate
egin fattades i slutett av året och
o implem
mentering kommer att
a ske
under 2015. Dett förebyggande hälso
oarbetet ska
s
inte förväxlas m ed det
system
matiska arb
betsmiljöarbetet som
m bedrivs..
ånvaron i bolaget
b
lig
gger kvar p
på en låg nivå även om den ttotala
Sjukfrå
sjukfrå
ånvaron ök
kar ifrån 2,7 % (201
13) till 2,8
8 % (2014). Kvinnorrnas sjukfrrånvaro
ligger k
kvar på sa
amma nivå
å som före
egående år på 2,4 % och män
nnens
sjukfrå
ånvaro öka
at något frrån 2.2% ((2013) till 2,9 % (2014). Äve
en om
sjukfrå
ånvaron fo
ortfarande ligger på låga nivåe
er så finns det ändå anledning
g att
följa up
pp och tittta närmare
e på utveccklingen.
en långtids
ssjukfrånva
aro minsk
kade dock under året ifrån 18 % (2013)) av
Andele
den tottala sjukfrrånvaron till 12 % (2
2014). Lån
ngtidsjukfrrånvaro ärr den ande
el av
den tottala sjukfrrånvaron som
s
varar i mer än 60
6 dagar.
Sjukfrån
nvaro 200
07- 2014
6
5
4
Män

3

Kvinnor
2
1
0
20077

=

2008

2009
2

2010

2011

20
012

2013

2014

=

Antalett anmälda incidenter i verktyg
get RISK under
u
året uppgår ti ll 37 styck
ken,
varav 1
13 var tillb
bud, 17 va
ar olycksfa
all, 2 var hoth
och vå
åldsituatio
oner, 4 varr
färdoly
yckor och 1 var en arbetsskad
a
da. Ökning
gen i antale
et anmäld
da incidentter är
en effe
ekt av att verktyget
v
RISK nu k
kan anses användas
s fullt ut viilket ger en
e
bättre överblick och bättre
e förutsätttningar förr uppföljning.
Stockh
holm Vatte
en uppmun
ntrar alla a
anställda att
a ta ansv
var för sin hälsa gen
nom
g, hälsosam
m livsstil och
o en hål lbar balan
ns mellan arbete
a
och
h fritid. Alla
träning
anställda erbjuds
s därför tillgång till en rad hälsofrämjan
nde förmå ner som t ex en
a för tränin
ng på beta
ald arbetsttid eller en
n
friskvårdstimme per vecka
ntion för att stödja e
egna aktiv
viteter. And
dra förmå ner är
friskvårdssubven
undna erbjudanden om hälsop
profiler, ko
ostnadsfri tillgång tiill gym,
regelbu
yogakla
asser. Bola
agets medarbetare har
h också tillgång till olika
asser och gympakla
rabatte
er och aktiiviteter som Stockho
olm Vatten
ns Idrottsfförening a
anordnar, bl
b a en
myckett uppskatttad skidres
sa till Vem
mdalen varrje år.
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Likab
behandling
På Stoc
ckholm Va
atten har alla
a medarrbetare samma rättiigheter och
ch skyldigh
heter.
Alla ska
all utifrån sina föruttsättningarr beredas samma go
oda förutssättningar att
utföra sitt arbete
e och utve
ecklas. Arb
betsplatsen
n ska känn
netecknas av respek
kt,
öppenh
het och en
n insikt om
m alla män niskors lik
ka värde. Arbetsmilj
A
jön ska vara fri
från tra
akasserierr, kränkande särbeh
handling oc
ch diskrim
minering.
ckholm Va
atten har a
alla medarrbetare
På Stoc
möjligh
het att påv
verka sin a
arbetssituation
och utv
veckling av arbetssä
ätt och
verksamhet. I de
en årliga
het att
medarbetarenkäten ges allla möjligh
ng inom ollika områd
den
ge sin uppfattnin
t sig uttrryck i ett iindex, AMII
vilket tar
(aktivt medskapandeindex
x). Mätning
gen
ulterade i e
ett AMI på
å 78
under 2014 resu
ä en ökning med en
n poäng i
vilket är
jämförelse med föregåend
de år. Resu
ultatet
diskute
eras i resp
pektive enh
het, där
fokusområden vä
äljs ut och
h arbetas med
m
under året.
arbetarenk
käten ställ s också frågor
I meda
kring om
o det förekommer diskrimine
ering
på arbe
etsplatsen
n. I 2014 å
års resulta
at
svarade 85 ”nej”
” vilket är en klar
de år då 74 %
förbätttring ifrån föregåend
svarat nej på frå
ågan. Resu
ultatet visa
ar
också att
a endastt 5 % svarrar ”vet ej” 2014,
vilket också
o
är en klar förb
bättring i
jämförelse med föregåend
de år då he
ela 20 % svarade
s
ve
et ej. Ande
elen som svarat
s
minering h
har dock ökat
ö
ja på frrågan om man personligen bl ivit utsatt för diskrim
ifrån 6 % (2013)) till 9 % (2014).
(
Fö
örändringe
en i svaren
n kan förkllaras med att
man än
ndrade forrmuleringe
en på fråg an i årets enkät till att bli my cket tydlig
gare
(Har du
u personlig
gen, unde
er det sena
aste året, varit utsattt för diskrriminering
g,
kränka
ande särbe
ehandling eller traka
asserier?). Den tydligt ställda frågan verkar ha
resulte
erat i att fä
ärre känne
er sig osäk
kra på sitt svar och går ifrån a
att tidigare
e ha
svarat ”vet ej”, till
t ”ja” elle
er ”nej”. R
Resultatet föranledde
e att en sä
ärskild
arbetsm
miljöenkätt för att ka
artlägga d en psykos
sociala arb
betsmiljön togs fram
m och
prövad
des på mod
derbolagett. Medarbe
etarna fick
k lämna sy
ynpunkterr på enkäte
en som
förbätttrades och kommer under 201
15 att tillämpas i hela bolagett.
Andra forum för medarbettarpåverka
an är de olika råd so
om arbeta r med
u
av viktiga
a områden
n som arbetsmiljö, l ikabehand
dling
uppföljjning och utveckling
(jämstä
älldhet & mångfald)
m
), kemikaliiehantering och pers
sonalfrågo
or. I alla rå
åd med
undanttag ifrån kemikalierå
k
ådet är facckliga reprresentante
er medverrkande.
Stockh
holm Vatte
en har ett väl
v fungerrande sam
marbete me
ed Open E
Eyes som är
ä ett
holms stad
d för unga
a med funk
ktionsnedssättningarr.
utvecklingsprojekt i Stockh
ektet är attt skapa ka
arriärväga
ar för perso
oner med
Syftet med proje
onsnedsätttning inom
m Stockhol m stad. Id
dén är att alla ska b
bli vinnare. Under
funktio
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2014 blev Stockholm Vatten nominerad till St Julianpriset i kategorin
arbetsgivare för sitt arbete med att erbjuda ungdomar med
funktionsnedsättningar en väg in på arbetsmarknaden.

Lön och förmåner
Stockholm Vattens lönesättning är individuell, differentierad, saklig och
likabehandlande. Principer för lönesättning och kriterier för löneutveckling
stimulerar goda prestationer och vara kända.
Under 2014 har ett utvecklingsarbete kring löneöversynprocessen, löneprinciper
och lönekriterier pågått och har resulterat i tydligare processer, verktyg och
mallar. En stor kommunikationsinsats genomfördes också inför 2014 års
löneöversyn där alla chefer och medarbetare fick tillgång till ett stort antal
genomgångar av både process, principer, verktyg och mallar. Arbetsgivare och
personalorganisationer har ett gemensamt engagemang i frågan och är överens
om vilka steg som bör tas för att nå ett önskat läge.
I slutet av 2014 fick personalenheten i uppdrag att upphandla ett
befattningsvärderingssystem och ett lönekartläggningsverktyg vilket kommer att
underlätta både lönesättning och löneöversyner i framtiden.
Lönekartläggning genomfördes inte under 2014 utan kommer att genomföras
nästa gång 2015.
Under 2014 påbörjades ett arbete med att förtydliga bolagets
arbetsgivarerbjudande i syfte att bli tydligare med vad som erbjuds blivande
medarbetare både i villkor, förhållanden och förmåner. Arbetet beräknas pågå
även under 2015.
Malin Warpare
Personalchef
Stockholm Vatten
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Personalredovisningsenkät
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Tid

Antal timmar av timavlönade

Avtalad arbetstid

Tidsanvändning

Mått

Definition

timmar

Helåret 2014

timmar

timmar

Arbetad tid

Män

Avser månadsavlönade tillsvidare och
visstidsanställda, ej timsanställda.
Årsarbetstid. Helåret 2014.

Detta svar sk all stämma överens med
svaret på fråga 11 och 12

Övrig frånvaro
SUMMA

9680

7303

598592

225371

519761
62499
9424

180571
21672
12133

17631
5107

5324
4746

614422

224447

Avser månadsavlönade tillsvidare och
visstidsanställda, ej timsanställda.
Årsarbetstid. Helåret 2014.

Alla arbetad tid inkl. eventuell
övertid

Semester
Föräldraledighet
Sjukdom

Kvinnor

Behöver inte vara samma tid som i
avtalad arbetstid då de anställda
k ansk e arbetar mer.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i tidsperioder

Mått

Definition

timmar

Avser månadsavlönade tillsvidare och
visstidsanställda, ej timsanställda.
Årsarbetstid. Helåret 2014.

Män

Kvinnor

1 dag (karensdag)

2816

1248

8649

3057

6166

1019

17631

5324

2500

312

Sjukfrånvaro för personer upp till 29 år

1898

524

Sjukfrånvaro för personer 30-49 år

5366

2868

10367

1933

17631

5324

2‐14 dagar
15- dagar eller fler
Detta svar sk all stämma överens med
svaret på fråga 10 och 12

Total sjukfrånvaro
60 dagar eller mer

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

timmar

Avser månadsavlönade tillsvidare och
visstidsanställda, ej timsanställda.
Årsarbetstid. Helåret 2014.

Sjukfrånvaro för personer 50 år eller mer

Total sjukfrånvaro

Detta svar sk all stämma överens med
svaret på fråga 10 och 11
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Bolagsstruktur
Mått

Definition

Antal män respektive kvinnor i
bolagets ledningsgrupp

antal

Helåret 2014

Antal män respektive kvinnor i
ordinarie styrelse

antal

Helåret 2014

Antal män respektive kvinnor som
är suppleanter i styrelse

antal

Helåret 2014

Män

Kvinnor

6

7

6

4

8

2
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