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Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000  
medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse,  
vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare.  
Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Emilia Oliveira, Modersmålslärare

Margareta Galming,  
Projektledare

Örjan Esensjö, Projektledare

Inger Fältros Lundgren, 
Kommunjurist

Andreas Fagervall, 
Arbetsledare

Personalpolicy



Med Luleåborna i fokus

Medarbetare i Luleå kommun möter medborgare i livets alla skeden  
och därför är vårt arbete viktigt, tillsammans skapar vi livskvalité för  
medborgarna i vår kommun. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare  
vill göra rätt och agerar med goda intentioner. Här beskrivs vårt  
förhållningssätt till de människor vi möter i arbetet och i relationerna  
på arbetsplatsen. 

Personalpolicyn gäller för alla medarbetare i Luleå kommun, 
den gäller också uppdragstagare och förtroendevalda i tillämp-
liga delar. Personalpolicyn innehåller vår värdegrund, ledar- 
filosofi och arbetsmiljöpolicy. Vid sidan om dessa uttrycker  
den också våra styrande principer inom personalområdet. 

Kompletterande  
policys, riktlinjer  
och rutiner finns  
på intranätet och  
www.lulea.se 



Engagerade

Ansvarstagande

Kompetenta

Jag som medarbetare Jag som ledare

är medskapande i mitt  
arbete och bidrar aktivt till 
ständiga förbättringar som 
leder till resultat

bemöter alla med respekt  
och lyhördhet

bidrar aktivt till en  
god arbetsmiljö

tar ansvar för att min arbets-
insats leder till god kvalitet  
och nöjda kunder 

har vilja att utveckla mig  
i mitt arbete 

bidrar med min kompetens, 
tar initiativ till utveckling och  
är aktiv i genomförandet

uppmuntrar till med- 
skapande som leder till  
utveckling och förbättring  
av verksamheten

skapar förutsättningar för gott 
bemötande med kund och 
uppdrag i fokus

skapar förutsättningar för en 
hälsosam arbetsplats 

tydliggör det gemensamma 
uppdraget, följer upp och 
utvärderar verksamheten för 
att nå resultat

upprättar i dialog kompe-
tensutvecklingsplaner med 
verksamheten i fokus

ser möjligheter och tillvaratar 
medarbetarnas kompetens för 
att nå verksamhetens mål

Värdegrunden är gemensam för alla verksamheter och bygger på ett  
gemensamt förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Luleå  
kommuns medarbetare är engagerade, ansvarstagande och kompetenta  
i sina uppdrag. Värdegrunden har betydelse för hur omgivningen uppfattar 
Luleå kommun som helhet och med gemensamma krafter skapar vi ett  
gott liv i Luleå. Tillsammans är vi nyckelpersoner!

Vår värdegrund



Ledarskap är en förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för  
medarbetare att bidra till effektivitet och framgång i den organisation  
de tillhör. I rollen som chef och ledare är du alltid arbetsgivarföreträdare  
och tar ansvar för helheten. Du har medborgare och kunder i fokus och  
du tar ansvar för verksamhet, arbetsmiljö, medarbetare och ekonomi.  
Luleå kommuns ledare är:

Tydliga 

Du förstår hur en politiskt styrd organisation 
fungerar och driver verksamheten inom ramen för 
kommunens styrning och gällande lagstiftning

Du tydliggör verksamhetens uppdrag och dina 
förväntningar på medarbetarna genom att planera, 
leda, utveckla och utvärdera verksamheten mot 
uppsatta mål och resultat

Du är väl förtrogen med Luleå kommuns  
gemensamma värdegrund och du tillämpar  
den i ditt ledarskap genom att levandegöra den  
i verksamheten

Utvecklande 

Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas  
kompetens med verksamhetsuppdraget i fokus 

Du ger återkoppling till dina medarbetare så att 
deras arbetsinsatser blir synliggjorda, uppföljda 
och bekräftade

Du har vilja och förmåga att utveckla dig i  
ditt ledarskap

Värdeskapande 

Du tydliggör syftet med verksamheten och till- 
sammans med medarbetarna sätter ni upp klara 
och utmanande mål genom delaktighet och ett 
medskapande förhållningssätt

Du bygger ditt ledarskap på dialog och  
klar kommunikation för att skapa samarbete  
och förståelse 

Du tar ansvar för att skapa strukturer för era  
möten så de blir meningsskapande och effektiva

Modiga 

Du anger verksamhetens riktning, agerar och  
tar ansvar för helheten

Du har förtroende och tillit till medarbetarnas  
förmåga att förbättra verksamheten och upp- 
muntrar till nytänkande och utveckling

Du är medveten om att du är en förebild för  
verksamheten och föregår med gott exempel

Vår ledarfilosofi



Detta bidrar till att vi kan ge en god och kvalitativ service till våra med-
borgare och nå Vision Luleå 2050. Vi utvecklar och anpassar vårt arbets-
miljöarbete i takt med förändringar i samhället för att möta utmaningar 
så som digitalisering och gränslöst arbete. Alla medarbetare ges goda 
möjligheter att förena yrkesliv och privatliv.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt utifrån våra riktlinjer 
och rutiner och ingår som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi arbe-
tar främjande och förebyggande för att förhindra att medarbetare drabbas 
av ohälsa, olycksfall eller sjukdom.

Vi främjar hälsa genom att arbeta med att behålla och stärka det som 
fungerar bra i arbetsmiljön. 

Vi förebygger ohälsa genom att:
• undersöka och åtgärda fysiska, organisatoriska och sociala  

risker i arbetsmiljön.
• synliggöra och jämföra risker i kvinnor och mäns arbetsmiljö.
• anpassa arbetsmiljön till medarbetarnas olika fysiska och  

psykiska förutsättningar.
• uppmärksamma och reagera på tidiga signaler om ohälsa.

Vid behov arbetar vi med arbetslivsinriktad rehabilitering för  
återgång i arbete. 

Texten fortsätter på nästa sida  

Vår arbetsmiljöpolicy

I Luleå kommun prioriteras hälso- och arbetsmiljöarbetet av alla.  
Tillsammans skapar vi en god, säker och utvecklande arbetsmiljö  
där alla trivs och är stolta över sitt arbete. 

Tillsammans skapar  
vi en god, säker och 
utvecklande arbets- 
miljö där alla trivs  
och är stolta över  
sitt arbete. 



Cheferna leder arbetsmiljöarbetet utifrån de arbetsmiljöuppgifter som  
de fått fördelat till sig och medarbetarna medverkar aktivt i det arbe-
tet. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan chef, medarbetare, 
skyddsombud och fackliga organisationer. 

Alla verksamheter gör årligen en uppföljning av sitt arbetsmiljöarbete 
med syftet att utveckla arbetsmiljöarbetet genom ständiga förbättringar. 
Vi följer upp tillbud och arbetsskador i syfte att förbättra arbetsmiljön för 
alla medarbetare.

Fokusområde 2019–2022

I Luleå kommun, precis som i andra delar av landet, har den psykiska 
ohälsan ökat de senaste åren, särskilt bland kvinnor. En god organisa- 
torisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen förebygger psykisk ohälsa, 
som exempelvis stress och utmattning. Mot bakgrund av detta ska föl-
jande fokusområde särskilt prioriteras i arbetsmiljöarbetet de kommande 
fyra åren (2019–2022):

Luleå kommun ska vara en förebild inom det främjande och förebyg- 
gande arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alla 
chefer ska tillsammans med medarbetarna aktivt arbeta med mål och 
uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.



Styrande principer

Alla medarbetare ska 
ges lika rättigheter och 
samtidigt känna till 
vilka skyldigheter som 
följer med uppdraget.



Vi värnar om delaktighet 

Alla våra arbetsplatser har en öppen kommunikation och en tillåtande 
attityd som ger utrymme för egna initiativ. God kommunikation skapas i 
ett samspel mellan medarbetare och chefer, tillsammans utvecklar vi goda 
relationer som bidrar till arbetsglädje. För att ge alla medarbetare möjlig-
het till delaktighet, ansvar och inflytande säkerställer vi som arbetsgivare 
att det finns rutiner och forum för dialog och samverkan. Genom dialog i 
vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i våra partsforum 
utvecklar vi vår verksamhet. 

Vår grund är alla människors lika värde 

Luleå kommun arbetar för ökad jämställdhet och mångfald, bland annat 
genom att öka kompetensen kring mångfalds- och jämställdhetsfrågorna 
så att de är integrerade i all verksamhet. Som medarbetare bemöter du 
alla med respekt och bidrar till utveckling av jämställdhet och mångfald 
på din arbetsplats. Som chef är du i ditt ledarskap en god förebild i mång-
falds- och jämställdhetsfrågor. Du tar ansvar för jämställdhet och ökad 
mångfald i din verksamhet och ser till att attityder på din arbetsplats 
kännetecknas av öppenhet och respekt för alla.

På varje arbetsplats arbetar vi med aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering. Respekt för varje individ och insikt om alla människors 
lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Vi arbetar för lika rättigheter och 
möjligheter för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi accepterar inga former av 
kränkande särbehandling, trakasserier, våld eller diskriminering. 

Vi har nolltolerans mot alkohol och droger 

Alla våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. För alla  
medarbetare gäller följande: 

• Jag får inte använda droger på arbetet eller på fritiden.
• Jag får inte vara påverkad av alkohol på arbetet.
• Jag får inte bruka alkohol på fritiden på ett sådant sätt att  

det har negativ påverkan på arbetet eller arbetsprestationen.

Texten fortsätter på nästa sida  

Styrande principer

Respekt för varje  
individ och insikt  
om alla människors  
lika värde skapar  
ett bra arbetsklimat.



Arbetsgivaren initierar alkohol- och drogtester vid misstanke om påver-
kan hos en medarbetare. Alkohol- och drogförseelser på arbetsplatsen 
är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och hanteras som missköt-
samhet med risk för arbetsrättsliga åtgärder. Varje chef ansvarar för att 
regelbundet informera sina medarbetare om detta förhållningssätt och 
gällande regler. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa och för 
att följa Luleå kommuns regler om bruk av alkohol och droger. 

Vi arbetar strategiskt  
med kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att bibehålla, utveckla  
och rekrytera medarbetare för att bemanna våra verksamheter nu och  
i framtiden. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och verkar  
för mångfald och jämn könsfördelning i alla verksamheter. För oss är  
det självklart att män och kvinnor har lika möjligheter till kompetens-  
och karriärutveckling. En framgångsfaktor för den strategiska kompe-
tensförsörjningen är att våra medarbetare trivs på jobbet och är goda  
ambassadörer för Luleå kommun. 

Vi har en tydlig lönebildning

Vår lönebildning bidrar till att vi når verksamhetsmålen och stimulerar 
till ständiga förbättringar. Lön och förmåner är instrument för att behålla 
och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vi har konkurrenskraf-
tiga löner och förmåner som bidrar till den strategiska kompetensför-
sörjningen. Lönemässig konkurrens mellan likartade verksamheter inom 
kommunen undviks. Vår lönebildning ska vara tydligt kommunicerad 
och väl känd i organisationen vilket bidrar till en god arbetsmiljö. Vår 
lönebildning bygger på likabehandling och motverkar alla former av  
lönediskriminering. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i 
lika och likvärdiga arbeten ska inte förekomma. Motiveringen till den 
egna lönen ska alltid vara känd för medarbetaren. 

Vi använder resurser ansvarsfullt

Luleå kommuns resurser kommer i huvudsak från skatteintäkter vilket 
förpliktigar till ansvarstagande. Vi värnar om alla resurser – personella, 
ekonomiska och materiella –  och använder dem till det de är avsedda för 
på ett effektivt sätt. Representation utövas med största möjliga sparsam-
het och gåvor till medarbetare hanteras i enlighet med gällande riktlinjer.

Texten fortsätter på nästa sida  

Styrande principer



Vi arbetar för goda och hållbara affärer. Behovet av varor och tjänster 
tillgodoses till lägsta möjliga totalkostnad. Samtidigt bidrar kommunens 
inköp till att utveckla ett hållbart samhälle där hänsyn tas till ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att nå våra mål utan att 
orsaka miljö- och hälsoproblem innanför såväl som utanför Luleås och 
Sveriges gränser. 

Säkerhet är en självklarhet i vårt arbete

Luleå kommun erbjuder medborgare, medarbetare och besökare ett  
säkert och tryggt samhälle som i minsta möjliga mån störs av olyckor. 
Alla verksamheter arbetar aktivt och systematiskt för att förebygga och 
åtgärda risker.

Både för vår egen och andras säkerhet följer vi som medarbetare aktu-
ella regler i fråga om IT-säkerhet och informationssäkerhet, både på vår 
arbetsplats och vid distansarbete. Luleå kommun som arbetsgivare äger 
den data som upprättas av oss i tjänsten och som finns i den tekniska 
utrustning och system som tillhandahålls av kommunen. För att upprätt-
hålla spårbarhet sparas loggar och arbetsgivaren kan vid misstanke om 
missbruk av utrustning eller information granska den användare som 
misstanken gäller. Det innebär att data kan komma att granskas/kopie-
ras eller överlämnas till tillsynsmyndighet. Arbetsgivaren kan vid behov 
inaktivera en användares inloggning och/eller begränsa åtkomst till 
system. För att tillhandahålla en säker IT-miljö tillämpar Luleå kommun 
också ett antal webbfilter.

Vi agerar professionellt och opartiskt 

Luleå kommun som arbetsgivare och uppdragsgivare tolererar ingen 
form av korruption. Alla medarbetare, förtroendevalda och uppdrags- 
tagare ska agera professionellt och leva upp till högt ställda krav på  
saklighet och opartiskhet. För att följa och värna offentlighetsprincipen 
håller vi en hög servicenivå gentemot allmänheten och medier. För att 
skydda enskilda medborgares integritet lämnar vi inte ut sekretess- 
belagda uppgifter eller handlingar till obehöriga, vare sig under den  
tid vi arbetar inom Luleå kommun eller därefter. 

Texten fortsätter på nästa sida  

Styrande principer



Vi slår larm vid misstanke om oegentligheter 

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella 
missförhållanden i våra verksamheter. Vid misstanke om jäv, mutor,  
korruption eller andra oegentligheter tar vi ansvar och agerar. I första 
hand anmäler vi misstankar till närmaste chef, överordnad chef eller  
uppdragsgivare. 

Om misstankarna gäller allvarliga missförhållanden och oegentligheter 
kopplade till ledande och/eller andra nyckelpersoner och anmälan av 
någon anledning vill göras anonymt kan Luleå kommuns visselblåsar-
funktion användas, läs mer på www.lulea.se.  

Styrande principer



Luleå kommun, 971 85 Luleå
0920-45 30 00 

lulea.kommun@lulea.se


