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1
Utgångspunkter och värdegrund

Genom personalstrategin drar vi

upp gemensamma riktlinjer för

personalpolitiken på Kimitoön.

Vår gemensamma värdegrund är

gemensam med kommunens

allmänna strategi och grundar sig

på öppenhet, aktivitet och

förnyelse.

Vi tror på att man kommer längst

genom att arbeta tillsammans. Vi vill

stärka gemenskapen på varje

arbetsplats.

Öppenhet

Vi har ett öppet arbetssätt som

skapar förtroende. Vi vill att alla

känner sig välkomna och vill stanna

på Kimitoön. Vi är alla

ambassadörer för Kimitoön.

Aktivitet

Vi arbetar ivrigt för att bo och

verka i en aktiv och

framåtsträvande kommun. Framtida

livskraft och välmående kimitoöbor

är vårt gemensamma uppdrag.

Förnyelse

Vi hittar effektivare lösningar och

metoder genom att ständigt förnya

oss. Genom att samarbeta och

samverka med olika aktörer klarar

vi av de kommande reformerna.



Modern rekrytering2

Vi vill ha kunnig och motiverad

personal som hittar till oss och

stannar här. Vi använder olika

rekryteringskanaler beroende på

vem vi vill nå.

Vi jobbar alla för en god

arbetsgivarimage.

Vi skapar och upprätthåller en

god kontakt till utbildningar.

Avdelningarna förhåller sig

positivt till prao, arbetspraktik,

och samarbete kring slutarbeten.

Vi använder flexibla lösningar och

nytänkande i arbetssätt, arbets-

tider och användningen av

arbetsredskap.

Vi vill att man inte ska behöva

byta jobb för att få nya

utmaningar. Vi arbetar för att

arbetet kan utvecklas under hela

yrkeskarriären.

Kommunen anställer personal

tillsvidare då arbetet är av

bestående karaktär. Tillfälliga

anställningar ska vara tydliga både

för arbetstagaren och för

arbetsgivaren.

Verksamheterna bedömer både det

långsiktiga och kortsiktiga personal-

behovet. Behovet av ny eller

särskild kompetens kan även

tillgodoses genom samarbete med

andra arbetsgivare eller genom

köptjänst.



Ansvaret för en motiverad och

välmående personal samt goda

resultat ligger hos oss alla.

Medarbetarsamtal och ömsesidig

feedback är en naturlig del i

samarbetet. Medarbetarsamtal förs

i regel en gång per år. Medarbetar-

samtal ska dokumenteras.

Medarbetare och ledare har ett

lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har

alla både rätt och skyldighet att

utveckla våra arbetssätt och vårt

arbete. Vi uppmuntrar till försöks-

kultur och innovationer i arbetet.

Informationen är en viktig del av en

fungerande arbetskultur. Intranätet

är den viktigaste kanalen för

regelbunden intern information. Det

yttersta ansvaret för den interna

informationen ligger hos avdelnings-

cheferna, enhetscheferna och

förmännen.

Vi har alla också ett eget ansvar för

att dela information och att själva ta

reda på information vi behöver i

vårt arbete.

3Välfungerande ledar- och

medarbetarskap

”Jag som arbetstagare bär 
ansvar för mitt eget välmående, 

men också för att 
mina arbetskamrater ska må bra av att 

jobba med mig som arbetskamrat.”



Vi jobbar med personliga

helhetslösningar och försöker

hitta metoder för att vi alla ska

känna att vi jobbar med rätt sak i

en fungerande arbetsmiljö.

Vi använder handlingsplanen för

tidigt stöd och ingripande.

Vi sätter värde på god ergonomi,

optimala arbetsmetoder och

ändamålsenliga arbetsredskap.

Vi håller oss fysiskt i skick.

Genom att sköta vår kondition

och sova tillräckligt ser vi till att

vi mår bra.

En sund arbetsmiljö och

god arbetshälsa4

Vi satsar på företagshälsovård

och betonar förebyggande

hälsovård.

Vi har en aktiv motions-,

rekreations- och kultur-

verksamhet.

Arbetstagare i alla åldrar är en

resurs. Vi är positivt inställda

till flexibla lösningar för att

stöda personalen att

sammanjämka arbets- och

familjeliv.

Inom arbetarskyddet

fokuserar vi på arbetsmiljön

och arbetsförhållanden. Vi bär

alla i vårt dagliga arbete ansvar

för arbetssäkerheten. Vi

rapporterar olycksfall och nära

på -situationer och följer upp

åtgärder för att göra arbetet

tryggt och säkert.



Vi uppmuntrar varje medarbetare

att aktivt söka information och

kunskap som behövs i det egna

arbetet och i arbetsgemenskapen.

I lönesättningen utgår vi från

arbetsbeskrivningen och utvärderar

arbetets svårighetsgrad.

Vi belönar också genom att visa

uppskattning och förtroende i vår

arbetsgemenskap.

5
Kunnig personal och olika

former för belöning

Vi lägger vikt vid introduktionen på

arbetsplatsen.

Vi sätter fokus på att hitta rätta

arbetsuppgifter som utnyttjar den

kunskap den anställda har.

Förmannen, liksom varje

medarbetare, höjer medarbetarnas

motivation genom feedback och sin

attityd. Genom att lyfta fram

positiva saker, synliggöra

arbetsinsatserna och uppmuntra till

ett gott arbete främjar vi alla en

positiv arbetsatmosfär.

Arbetsgivaren stöder

kompetenshöjande utbildning.

Arbetsgivaren kan bidra till

behörighetsgivande utbildning om

det finns en konkret nytta av det

för kommunen.



8 Utvärdering och uppföljning

Personalstrategin är i kraft tillsvidare.  

Personalbudget och personalrapport uppgörs årligen och 

personalenkäter utförs regelbundet.

Planer som stöder och kompletterar personalstrategin:

• Kommunens strategi

• Likabehandlings- och jämställdhetsplan

• Handlingsplan för tidigt stöd och ingripande

• Kommunikationspolicy

• Handlingsplan för trakasserier och osakligt bemötande

• Arbetarskyddets verksamhetsplan


