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Personalstrategi 2014 – 2016 

 

 

Enligt kommunala arbetsmarknadsverket beskriver personalstrategin hurudan personalpolitik 

kommunen följer i strävan att nå sina målsättningar.  

 

Målet är säkrande och stärkande av samarbetet. Stödjande av chefsarbetet säkrar personalens 

varaktighet och arbetshälsa, varvid tillgången på personal förbättras.  

 

Personalstrategins centrala områden är ledning, personalens varaktighet och rekrytering av ny 

personal, kunnande och yrkeskunskap, motiverande belöning, befrämjande av personalens 

välmående i arbetet, mångkultur och stödjande av den samt utveckling av lednings- och 

bedömningssystem.  

 

Utgångspunkten för strategin är kommunens vision, kommunstrategin, de bindande målen och 

serviceproduktionens strategi. I personalstrategin fastställs bl.a. de kvantitativa och strukturella 

målen som gäller personalen samt målen gällande kunnande och välmående. I en separat bilaga 

finns ett åtgärdsprogram där man tar kommunens ekonomiska situation, praktiska åtgärder samt 

ansvar och tidtabell i beaktande. 

 

Denna nya personalstrategi täcker åren 2014-2016. År 2014 genomförs resultaten av 

samarbetsförhandlingarna (uppsägningar och permitteringar). Åtminstone år 2015 är ännu 

utmanande. Förutom ovanstående försvåras genomförandet av personalstrategin av kommunens 

ekonomiska situation. Anslagen för arbetshälsa och belöning är minimala år 2014.  

 

Den offentliga ekonomin och kommunens finansiella situation är sträng. Den ekonomiska balansen 

är viktig med tanke på kommun- och servicestrategin och personalen. Verksamhetssätten och 

arbetets resultat ska utvecklas för att kostnadsutvecklingen ska kunna hållas under kontroll. Enligt 

arbetsmarknadsverket borde anställningsförhållandet vara i formen fast anställning. Då det finns 

en laglig grund för tillfällig anställning, anställs utöver den fastanställda personalen en behövlig 

mängd vikarier och annan tillfällig personal för att trygga verksamhetens smidighet och tillgången 

på service. 

 

Ramarna för verksamheten har förändrats då det ekonomiska svängrumet har förminskats. 

Verksamheter måste prioriteras över sektorgränserna och man måste möjliggöra ny inriktning av 

personalen på serviceproduktion. Konkurrensen om kunnig personal växer, varvid bl.a. ledarskap 

blir en framgångsfaktor. Till följd av uppsägningarna och permitteringarna måste kommunens 

image som arbetsgivare förstärkas. Fungerande arbetsgemenskaper är ett nyckelord bl.a. vid 

skapande av arbetsgivarimagen och i rekryteringen.  
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Strategins centrala värden, personalvision och mål  
 

 

Värdena beskriver för kommunens anställda vad som ska betonas i de dagliga valen när svåra 

valsituationer inträffar. Kyrkslätts kommuns centrala värden är: förtroende, öppenhet, samarbete, 

rättvisa, innovativitet och resultat. 
 

Personalvisionen uttrycker kommunens personalstrategiska mål och inriktning samt kommunens 

viljeläge. Enligt personalvisionen är kommunen en uppskattad och pålitlig arbetsgivare. Servicen 

för kommuninvånarna produceras resultatinriktat och med fokus på det väsentliga med en kunnig 

och engagerad personal, med en välskött personalpolitik och med gott ledarskap. I 

servicestrategin fastställs hur och var kommuninvånarna tryggas service också i framtiden och hur 

man säkrar kommunens egen konkurrenskraft i jämförelse med alternativa produktionssätt. 

Personalstrategin är kopplad till servicestrategin eftersom eventuella ändringar i servicestrategin 

inverkar på personalens kvantitet och kvalitet. 

 

Personalstrategin förmedlar till hela organisationen enhetlighet i skötseln av personalärenden samt 

principer och sätt hur personalarbetet genomförs . Målet är säkerställande av varje persons 

kunnande genom befrämjande av en positiv inställning till utbildning. Detta skapar möjligheter till 

innovativitet, en positiv inställning till förändringar och förnyande. Tillsammans gör vi upp planer för 

framtiden genom att vara förutseende och pröva nya arbetssätt och -metoder. På det sättet 

genomför vi praktiskt samarbete. Genom att respektera varandra stöder vi arbetshälsan och orken. 

Stödjande av chefsarbetet hjälper för att genomföra personalstrategins mål. Ledningen stöder 

cheferna genom att ge dem tillräckliga tidsresurser bl.a. för omorganisering av arbetet. Därmed får 

man bort onödig överlappning. 
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Ramen för personalstrategin  

 

Ramen för personalstrategin beskriver de synpunkter med vilka man ämnar uppnå målen för 

personalstrategin. Synvinklarna som granskas är kundens (Kyrkslätt i utveckling i 

Helsingforsregionen), personalens (en engagerad och kunnig personal), arbetsgivarens (ett 

servicenät i förnyelse) och kommunens (ekonomin i balans) synvinklar, vilka har valts ur 

kommunstrategin.  

 

 

 

Bild 1. Ram för strategin 2014 – 2016 
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Genomförandet av personalstrategin följs upp  

 
 

Kommunfullmäktige beslutar om personalstrategin men personalsektionen/kommunstyrelsen om 

åtgärderna som ska genomföra den. Personalstrategin genomförs med hjälp av praktiskt 

personalarbete.  

 

Personalenheten koordinerar åtgärderna som inleds. Arbetet görs i samarbete med kommunens 

tjänsteinnehavarledning, cheferna och personalen samt personalsektionen.  

 

Kommunens samarbetsgrupp, som också är kommunens arbetarskyddskommitté behandlar 

principer och planer gällande personalens ställning, kommunens servicestruktur och 

personalutvecklingen. Där behandlas bl.a. ärenden som har en direkt inverkan på arbetstagarens 

säkerhet och hälsa samt förändringar i dessa. (Lagen om samarbete mellan kommunala 

arbetsgivare och arbetstagare 2007/449 och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om 

arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006 § 26.) 

 

Personalförvaltningen följer genomförandet av målen i personalberättelsen.  

 




