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PU § 21 Dnr 2017/45

Information - sysselsättningsprojektet

Ärendebeskrivning 
Projektledare Erja Eloranta informerade om hur projektet ökad 
sysselsättningsgrad fortlöper.
Arbetet fortskrider med tidsplan, handlingsplan och förankringsprocess 
pågår. Nästa steg blir att analysera arbetssätt, bemanning och rutiner. 
Kommer finnas behov av att projektanställa en schemaläggningsplanerare.
Arbetet är positivt och det finns stora förväntningar ute i verksamheten idag 
inom socialförvaltningen finns det 140 personer som vill förändra sin 
sysselsättningsgrad och 300 personer som är nöjda.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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Diskussion – Övergripande mål 2018 - 2020

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström redogjorde för ärendet och gick igenom 
de kommunövergripande målen för 2018-2020 och de strategiska målen för 
2018 som behandlats i finansutskottet och verksamhetsplanerna kommer att 
beredas vidare i det allmänna utskottet.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Attraktiv arbetsgivare

Ärendebeskrivning 
Ur Mål & Budget 2017-2019, kommunövergripande mål:
Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med 
ett kompetent och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och 
medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt 
bemötande en självklarhet. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö 
där vi så långt det är möjligt möter medarbetarnas önskemål och behov i en 
flexibel organisation. Vi uppmuntrar även ett gott samarbete med andra 
kommuner och är öppna för nya arbetsformer.

Personalutskottet har uppdragit personalenheten att formulera 
definition på begreppet attraktiv arbetsgivare
Kommunens uppdrag är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet på ett 
effektivt sätt. Arbetsgivarpolitiken är ett av de viktigaste styrinstrumenten 
för att nå framgång i detta uppdrag. För att arbetsgivarpolitiken ska ha full 
potential att bidra till verksamhetens framgång krävs dock att det finns en 
förståelse för dess innebörd och betydelse samt att ansvaret för den bärs av 
alla ansvariga inom organisationen. Det är viktigt att det finns en förståelse 
för kopplingen mellan medarbetare och verksamhetsresultat och att fokus 
ligger på att medarbetarnas bidrag ska omsättas i bästa möjliga verksamhet. 
Engagerade och motiverade medarbetare är en förutsättning för att Rättviks 
kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Vad karakteriserar en attraktiv arbetsgivare?
Till att börja med bör skillnaden mellan begreppen bra (eller god) 
arbetsgivare och attraktiv arbetsgivare redas ut. 

Universum Global genomför varje år en studentundersökning som heter 
FöretagsBarometern där Sveriges universitets- och högskolestudenter röstar 
fram sina framtida drömarbetsgivare.1 I år (2017) har 21 990 studenter från 
33 universitet och högskolor tyckt till om jobb och karriär i 
FöretagsBarometern. På topplaceringarna hamnar organisationer som 
Google, Utrikesdepartementet, Spotify, Volvo etc. De mest attraktiva 
arbetsgivarna kan utifrån detta sägas vara några av de erkänt mest 
framgångsrika inom sina branscher. Genom att utföra sina uppdrag på ett 
framgångsrikt sätt blir de attraktiva som arbetsgivare. De är helt enkelt bäst, 
och vilken student vill inte jobba hos de bästa?

1 http://universumglobal.com/se/foretagsbarometern-2017/
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För att arbetsgivarna ska vara framgångsrika – och attraktiva– inom sina 
områden även på längre sikt, gäller det dock att de klarar av att hantera sina 
medarbetare på ett sätt som gör att de kommer till sin rätt fullt ut även i ett 
längre perspektiv. Det måste också finnas en förståelse för det faktum att det 
är genom medarbetarnas bidrag som organisationen når sin framgång. 

Alla arbetsgivarpolitiska frågor handlar i någon form om att hantera 
medarbetare och på så sätt styra och utveckla verksamheten i den riktning 
som arbetsgivaren bedömer bäst. Det finns vissa delar i arbetsgivarpolitiken 
som är rena styrmedel i syfte att öka motivation, och andra som snarare är att 
betrakta som nödvändigheter för att inte motverka motivation.

Till det sistnämnda, de s.k. hygienfaktorerna, räknas exempelvis 
medarbetarens behov av status, trygghet, policydokument, god arbetsmiljö, 
lön och handledning i olika former. Dessa faktorer har egentligen inget att 
göra med arbetet och dess innehåll, men om någon av dem inte fungerar så 
är risken att medarbetare blir omotiverade i sitt arbete och missnöjda med sin 
situation. En stor del av verksamheten i kommuner och landsting skulle 
exempelvis sannolikt kollapsa om inte löne- och anställningsvillkoren 
upplevdes som goda ur både arbetsgivarnas och arbetstagarnas perspektiv.

För att motivera medarbetare till att prestera bättre behövs dock något mer. 
Motivatorerna grundar sig i sådant som har direkt koppling till arbetet och 
kan vara att få erkännande, befordran, intressant arbetsinnehåll, eget ansvar, 
personlig utveckling m.m.

Genom att medelst dialog och delaktighet sätta in alla medarbetare i det 
arbete och den verksamhet som bedrivs, de värderingar som gäller och de 
mål som finns uppsatta för verksamheten kan en känsla av sammanhang och 
förståelse skapas för hur man som medarbete kan arbeta för att bidra till 
verksamhetens framgång. Att alla medarbetare är väl insatta i verksamhetens 
helhet, väl införstådda i vad som förväntas av dem och har bra 
förutsättningar att sköta sitt jobb, möjliggör också för arbetsgivaren att låta 
medarbetarna få ett stort utrymme för egenansvar i sitt arbete.2

Institute of Employment Studies (IES) i England har utformat en lista på sju 
engagemangsdrivande faktorer som lyfts frekvent i olika sammanhang och 

2 Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet, Medarbetarengagemang – för en bättre välfärd, 
Örjan Lutz, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
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som bör tillfredsställas för att ha förutsättning för att som organisation 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare:

- Innehållet i arbetet. Det är viktigt att ha ett utmanande, kreativt och 
varierat arbete som kräver utveckling. Man behöver känna att arbetet 
är viktigt både för en själv och för andra.

- Ett betydelsefullt arbete med klart syfte och mening.
- Möjligheter att göra karriär, utvecklas och lära nytt. 

Kompetensutveckling i olika former genom hela yrkeslivet. 
- Uppskattning och belöningar i olika formell grad. Lön är viktigt, 

men snarare på grund av risken att motverka motivation än som 
motivator.

- Goda relationer på arbetsplatsen, särskilt mellan medarbetare och 
chef. Ömsesidig respekt som bygger på att man tar sig tid för 
varandra och lyssnar på varandra.

- Förståelse för organisationens värden och mål, och hur 
medarbetarens egen roll bidrar till dem.

- Inspirerande chefer som ger medarbetarna förtroende, tydliga mål 
och ansvar att själva fatta beslut. Det är viktigt att cheferna är 
engagerade i både verksamhetens och medarbetarnas väl.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Personalenheten föreslår att personalutskottet med denna skrift anser 

begreppet attraktiv arbetsgivare definierat. 
2. Utifrån denna definition bör Rättviks kommun som arbetsgivare 

fortsätta att utforma en långsiktig arbetsgivarpolitik i syfte att skapa 
effektiva och framgångsrika verksamheter som levererar tjänster av 
hög kvalitet genom att med goda anställningsvillkor och väl 
fungerande strukturer såväl som dialog, delaktighet och gott 
ledarskap inspirera, engagera och utveckla alla medarbetare till att nå 
sin fulla potential.

Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet och informerade om 
förvaltningens förslag.
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Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Med denna skrift är begreppet attraktiv arbetsgivare definierat.
2. Utifrån denna definition bör Rättviks kommun som arbetsgivare 

fortsätta att utforma en långsiktig arbetsgivarpolitik i syfte att skapa 
effektiva och framgångsrika verksamheter som levererar tjänster av 
hög kvalitet genom att med goda anställningsvillkor och väl 
fungerande strukturer såväl som dialog, delaktighet och gott 
ledarskap inspirera, engagera och utveckla alla medarbetare till att nå 
sin fulla potential.

___________________
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Information – uppföljning sjukfrånvaro 2017

Ärendebeskrivning 
Personalchef Anna Nises Borgström informerade om sjukstatistiken för 
kvartal 2 2017 och jämfört med samma tidsintervall 2016 har sjukfrånvaron 
totalt sett minskat.

Personalutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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