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Förslag - Stockholms stads personalpolicy
Vårt gemensamma uppdrag – Ett Stockholm för alla

Vi som arbetari Stockholmsstadbidrar till att forma ett hållbart
Stockholmdär alla kan växa.Tillsammansskaparvi en klimatsmart
stadsom utmärksav social, ekonomiskoch demokratiskhållbarhet.
Om personalpolicyn
Dennapersonalpolicyvändersig till alla medarbetareoch cheferi
Stockholmsstad.Den beskriverstadensförhållningssättinom olika
områdenoch vilka förväntningaroch krav stadensom arbetsgivare
har på medarbetareoch chefer.Här ser du ocksåvad du kan
förväntadig av stadensom arbetsgivare.
A nställningsförhållande
n, anställningsvillkor,arbetsmiljöoch
jämställdhetsfråg
or reglerasocksåi lagaroch avtal.
Vi arbetar för stockholmarna
Som medarbetarei Stockholmsstadarbetarvi ytterstpå uppdragav
stockholmarnaoch vårt arbetefinansierasmed skatteroch avgifter.
Vi har därför skyldighetatt utgåfrån stockholmarnasbehovoch att
användade gemensamma
resursernapå ett effektivt sätt.
Stadensverksamheterbidrar till bättreförutsättningarför att leva,
bo och arbetai Stockholm.Vi arbetarför stockholmarnainom en
rad olika områden,till exempelförskolor,bibliotek, skolor,
äldreomsorg,idrottsplatser,bostadsbolag,
reningsverkoch
förvaltningskontor.Oavsettvilken arbetsplatsvi arbetarpå känner
vi stolthetoch engagemang
för det arbetevi gör.
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Politik och verksamheter
Varje verksamhetinom stadenbidrar till att uppfylla stadens
uppdragoch mål. Det finns en tydlig koppling mellan de
övergripandepolitiska målen och de olika verksamheternas
specifikamål och resultat.
Som medarbetarei Stockholmsstad
har du kunskapom den egnaverksamhetens
mål och
förutsättningaroch hur dina insatserbidrar till hela stadens
utveckling.
har du förståelseför innebördenav politisk styrningoch
följer politiskt fattadebeslut.
Som chef i Stockholmsstadhar du dessutom
ansvarför att sättain den egnaverksamheteni stadens
övergripandeperspektiv.
ansvarför att delegationoch ansvarsområden
är tydliga.
Mål - och resultatstyrning
Chefernainom Stockholmsstadarbetarmål- och resultatorienterat.
Det är viktigt att chefernaskapartydlighet och trygghethos
medarbetarna
kring mål och resultatkrav.
Som medarbetarei Stockholmsstad
kännerdu till vilka resultatdu förväntasuppnåoch hur du
uppnårdessaresultat.
utvecklardu ständigtditt arbetssättför att bättreuppfylla
mål och resultatkrav.
Som chef i Stockholmsstad
formuleraroch förmedlardu tydliga mål och resultatkravför
verksamheten.
har du en helhetssynpå verksamhetenoch förmedlardentill
medarbetarna.
förmedlardu genomdialog vilka förväntningardu har på
medarbetarna
och ser till att medarbetarna
har rätt
förutsättningaratt nå resultat.
följer du upp och analyserarresultatoch mål som grundför
att utvecklaverksamheten.
beslutardu om nödvändigaförändringarom resultateninte
uppnås.
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Utvecklas och lära nytt
Kompetentaoch engagerade
medarbetareär en förutsättningför att
stadenskakunnautföra sinauppgifterpå ett effektivt och
professionelltsätt.I takt med att Stockholmväxer och förändras,
växer och förändrasävenvårt uppdrag.Detta kräveratt vi ständigt
arbetarför att utvecklaverksamhetenoch vår kompetens.Ansvaret
för kompetensutveckling
ligger bådehoscheferoch medarbetare.
Stockholmsstadär en av landetsstörstaarbetsgivaremed många
olika arbetsplatseroch vitt skilda arbetsuppgifter.Det ger
medarbetarna
storamöjligheteratt utvecklasgenomatt provapå
nya arbetsuppgifter.
Som medarbetarei Stockholmsstad
tar du egnainitiativ till att utveckladin kompetensutifrån
verksamhetens
och stadensbehov.
medverkardu aktivt till att utveckladenegnaverksamheten.
Som chef i Stockholmsstadhar du dessutomett särskiltansvarför
att
skapamöjligheteroch uppmuntratill lärande,kreativitet,
utvecklingoch ansvarstagande.
dina medarbetares
individuella kompetensut
veckling
planerasoch genomförs.
utveckladitt egetledarskaplöpande.

Delaktighet och inflytande
Kommunfullmäktigebeslutarom målenför stadensolika
verksamheter.Varje verksamhetansvararsedansjälv för hur arbetet
skautföras.
Stadenhar ett samverkanssystemför att skapadelaktighetoch ge
medarbetarna
inflytande över hur verksamhetenskautvecklas.
Medarbetarnafår diskuteraoch framföraåsikterom viktiga beslut
som rör verksamheten.
Grundenför samverkanär arbetsplats
träffarnaoch samtalenmellan medarbetareoch chef.
Som medarbetarei Stockholmsstad
deltardu aktivt i att utveckladin verksamhetoch tar varapå
möjligheternatill inflytande.
Som chef i Stockholmsstad
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arbetardu aktivt för delaktighet,inflytandeoch öppenhetpå
arbetsplatsen.
ser du till att alla medarbetarefår möjlighetenatt framföra
sin åsikt.
uppmuntrardu medarbetarna
att bidra till verksamhetens
utveckling.
har du ett gott samarbeteoch en god samverkanmed de
fackliga organisationerna.
Hälsa och arbetsmiljö
Stadensmål är en god arbetsmiljösom främjar hälsaoch säkerhet.
En god arbetsmiljöbidrar bådetill väl fungerandeverksamheteroch
ett långsiktigthållbartarbetslivför medarbetarna.
Bådecheferoch
medarbetarehar ett ansvarför att åstadkommaen god arbetsmiljö.
Stadenarbetarför en god arbetsmiljömed få arbetsskadoroch liten
arbetsrelaterad
ohälsa.Alla arbetsplatserär alkohol-, drog- och
rökfria, vilket innebäratt ingenfår varapåverkadav alkohol eller
drogerunderarbetstid.
Stadenfrämjar ocksåen god socialoch organisatoriskarbetsmiljö
med ett öppetarbetsklimatdär medarbetarna
kännerdelaktighet,
engagemang
och trivsel på sin arbetsplats.
Som medarbetarei Stockholmsstad
är du en del av dina arbetskamraters
arbetsmiljöoch
förväntasbidra till en god arbetsmiljö.
har du ett egetansvarför din hälsaoch, om det påverkarditt
arbete,göradin chef uppmärksampå detta.
förväntasdu göradin chef uppmärksampå eventuella
arbetsmiljöproblem.
Som chef i Stockholmsstadansvarardu dessutom för
att arbetaför en god arbetsmiljöoch ett gott arbetsklimatpå
arbetsplatsen
genomtydliga mål och förväntningarpå
medarbetarna.
att arbetsmiljölag,förordningaroch föreskrifterföljs.
att systematisktfölja upp hur medarbetareuppleversin
arbetssituation.
ett förebyggandehälsoarbetemed tidiga insatseroch ett väl
fungeranderehabiliteringsarbete.
att motverkaförhållandeni arbetsmiljönsom kan ge upphov
till kränkandesärbehandling
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Likabehandling
Stadensverksamheterkännetecknas
av respektför alla människors
lika värde.Våra arbetsplatsergenomsyrasav jämställdhet,jämlikhet
och frihet från diskriminering.Vår arbetsmiljöär fri från kränkande
särbehand
ling, trakasserieroch sexuellatrakasserie
r.
A lla medarbetarebehandlaslikvärdigt i frågaom
arbetsförhållanden,
anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Som medarbetarei Stockholmsstad
respekterardu alla människorslika värdeoch erfarenheter.
bemöterdu brukare,medarbetareoch samarbetspartners
på
ett respektfulltsätt.
Som chef i Stockholmsstadserdu dessutomtill att
arbetaaktivt för jämställdhetoch mångfaldpå din
arbetsplats.
vid rekryteringarsäkerställaatt den enskildeskompetensblir
avgörandeoch att ingendiskriminering sker.
alla medarbetares
erfarenheteroch kunskapertastillvara,
oavsettroll i organisationen.
Lön
Stockholmsstadhar individuell och differentieradlönesättning
. Det
förutsätteratt medarbetarna
kännertill vilka krav, förväntningaroch
mål som gäller och att chefernaföljer upp och återkopplar
resultaten.
Grundernaför lönesättningvid anställningär arbetets
svårighetsgrad,ansvaroch befogenhetersamtutbildning och
kompetens.Eventuellal öneskillnaderär sakligt motiverade och inte
diskriminerande.
Som medarbetarei Stockholmsstad
vet du vilka krav och förväntningarsom gäller inom den
verksamhetdu arbetar.
kan du själv påverkadin löneutvecklinggenomatt, i dialog
med din chef, förbättraditt arbetsresultat,
höja din
kompetens,ta större ansvaroch bidra ytterligaretill
verksamhetens
utveckling.
Som chef i Stockholmsstadansvarardu dessutomför att
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tydligt förmedlatill medarbetarna
vilka lönekriteriersom
gäller.
genomföramedarbetar
- och lönesamtalvarje år meddina
medarbetare
.
tillsammansmedmedarbetarna
formuleratydliga
förväntningaroch krav samtatt följa upp hur medarbetarna
har uppfyllt förväntningarna.

