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I Korsholms kommun                        

sätter vi ribban högt. Vi vill vara en kommun att räkna med! 
Vår service skall vara högklassig och lättillgänglig, 
kombinerad med en hållbar ekonomi. I Korsholm finns det 
motiverade och engagerade anställda, med en stor 
yrkesstolthet och arbetsglädje. Förtroendevalda och anställda 
har ett gemensamt uppdrag – att tillsammans arbeta för 
kommunens bästa.

Vi har en vision
Vi vill skapa goda arbetsplatser där medarbetarna känner 
meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och gärna vill 
utveckla verksamheten och sig själva.

Vår gemensamma värdegrund grundar sig på :

Kommunikation Vi kommunicerar öppet och ärligt på två språk 
Lojalitet  Vi är lojala mot verksamheten och fattade beslut.
Ansvar  Vi tar ansvar för vårt arbetsresultat och –klimat.
Respekt Vi respekterar varandra och visar hänsyn

Alla anställda och alla förtroendevalda tillämpar dessa värderingar 
i vardagen och då man gör beslut. 
---
Dokumentet du just nu läser är Korsholms kommuns 
personalstrategi. Det är ett styrdokument som gäller alla 
arbetsplatser i kommunen. Syftet med strategin är att ge dig som 
anställd och förtroendevald stöd och vägledning i arbetet att 
förvekliga visionen. Personalstrategin vänder sig även till dig som 
börjar fundera på att arbeta i kommunen. Det kanske ger dig en 
bild av vad vi står för och vad vi vill uppnå. Strategin omfattar fem 
fokusområden som är viktiga för att vi framgångsrikt ska nå dit vi 
vill.



1. Rekrytering
Vad är vårt mål?
Att få, behålla och ge våra medarbetare möjlighet att 
utvecklas, så att de trivs med sina jobb.

Positiv arbetsgivarimage.

Hur når vi dit?
Välplanerad introduktion på arbetsplatsen och en 
välkomnande atmosfär.

Trygga anställningsförhållande.

Byte av jobb inte nödvändigt för att få nya utmaningar.

Kommunen anställer medarbetare tillsvidare när behovet av 
personal är konstant. Tidsbundna anställningar används 
endast när det finns en laglig grund .

Hur man blir bemött som nyanställd präglar tills stor del 
intrycket av Korsholms kommuns som arbetsgivare. Det första 
intrycket på ett nytt ställe kan vara svårt att ändra i framtiden. 
Det är viktigt att alla nyanställda får en genomtänkt 
introduktion. Förmannen ansvarar för introduktionen och 
ALLA medarbetare har ett ansvar för att den nyanställda ska 
känna sig välkommen.

Kommunen ger möjlighet till utvecklingstillfällen i det dagliga 
arbetet och ger de anställda handlingsutrymme att själva 
organisera hur man utför sina arbetsuppgifter.



2. Uppmuntran
Vad är vårt mål?
Alla anställda ska ha lika lön för lika arbete, utifrån sin 
prestation och förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk 
handling

Belöningssystem som motiverar till goda prestationer, bra 
klimat på arbetsplatsen, samt en hög effektivitet. 

Hur når vi dit?
Lönen ska bygga på klara och tydliga kriterier som är kända 
av alla anställda.

Utveckla och använda ett belöningssystem för snabb och 
direkt belöning.

Alla anställda ska känna till vad som förväntas av dem och 
vilka lönekriterier som påverkar lönen

Lönesättningen ska grunda sig på systematiska och 
rättvisa bedömningar av arbetsuppgiftens svårighetsgrad, 
prestation och lönenivån i regionen.

Belöningen kan vara både ekonomiska belöningar och icke 
ekonomiska belöningar. 

Det bör finnas ett bra system för feedback och regelbundna 
utvecklingssamtal.



3. Förnyelse
Vad är vårt mål?
Vid varje tidpunkt ha personal med rätt kompetens.

Behörig personal.

Hur når vi dit?
Bra ”matchning” av kompetensen med jobbkrav.

Vi uppmuntrar till kontinuerlig kunskapsuppdatering.

Omvärlden förändras hela tiden. Ändrade behov och 
förutsättningar ställer stora krav på verksamheten och dess 
personal. Personalen ska ha kompetensen att snabbt fylla 
verksamhetens behov i nya roller.

Kompetensen är en kombination av kunskap, förmåga och 
vilja. Kompetens är en ”färskvara” som måste underhållas 
och fyllas på för att organisationen ska nå 
verksamhetsmålen.



4. Ledar- och medarbetarskap
Vad är vårt mål?
Samspel mellan förmän, kolleger och arbetsuppgiften.

Tydlig bild av sitt uppdrag och ansvar, för att på bästa sätt 
bidra till verksamhetens resultat.

Respekt för varandras roller.

Hur når vi dit?
Förmannen styr, skapar engagemang och motivation hos 
medarbetarna, genom sitt eget beteende och sitt sätt att 
kommunicera.

Medarbetarna har en aktiv och ansvarstagande roll, där de 
har möjligheter till utveckling, gemenskap och samarbete, 
liksom utmaningar och stöd.

Det är viktigt att alla känner till och arbetar i enlighet med 
kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision. 

För att samarbetet ska fungera är det viktigt att informationen 
och kommunikationen fungerar på arbetsplatsen. 
Förmannen för en kontinuerlig dialog med ledningen och 
medarbetarna. Vi är alla ansvariga för att informera och hållas 
oss informerade. 

Vi förväntar oss att alla respekterar fattade beslut. Som 
medarbetare ska man ha möjlighet att bidra till bra beslut .



5. Hälsa och arbetsmiljö
Vad är vårt mål?
Välmående medarbetare på en trygg arbetsplats.

Meningsfulla arbetsuppgifter.

Positiv arbetsgemenskap.

Hur når vi dit?
Vi har en fungerande mångprofessionell företagshälsovård.
Vi har ett fungerande arbetarskydd som förebygger olycksfall i 
arbetet.

Vi har ändamålsenliga arbetsutrymmen och bra 
arbetsredskap.

Vi har en positiv attityd och bidrar till andras trivsel och 
trygghet. 

Vi erbjuder en god arbetsmiljö och ger medarbetarna goda 
förutsättningar att skapa balans i tillvaron.  Vi vet att en bra 
arbetsplats tar i beaktande att alla inte kan fungera enligt 
samma modell. Vi försöker anpassa arbetsförhållanden till 
människans olika förutsättningar.

Vi strävar efter att våra medarbetare i sitt arbete ska ha 
variation, möjlighet till sociala kontakter och möjligheter 
till samarbete.

Företagshälsovården betonar  förebyggande hälsovård och 
erbjuder sjukvård på allmänläkarnivå med inriktning på 
arbetsrelaterade sjukdomar. 

Arbetarskyddet, företagshälsovården och medarbetarna har 
ett gott samarbete i arbetsmiljöarbetet.



Utvärdering och utveckling

Personalstrategin fastställs av kommunfullmäktige.

Alla förmän ansvarar för att personalstrategin blir känd och tillämpas i våra olika verksamheter.

Verktyg för utvärdering är:
Personalrapport
Personalstatistik
Lönestatistik
Personalenkät


