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Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och visar på vad
som är prioriterade mål och målområden under 2016.
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Inledning
Kommunens vision om det goda livet i Norrköping handlar om att den som väljer
att bo och arbeta i Norrköping gör det av just den anledningen – att det goda livet
finns här. För vår del handlar visionen om att kommunen ska förbli en attraktiv
arbetsgivare där medarbetare både vill och kan göra skillnad för
Norrköpingsborna.
Varje dag utmanar vi oss själva i vår strävan att kommunen ska klara av sin
personalförsörjning med kompetenta, stolta och engagerade medarbetare. Vi gör
det framförallt genom stöd och service till kommunens chefer i deras roll som
arbetsgivarföreträdare.
Alla medarbetare på personalkontoret arbetar därför med verksamhetsanpassad
HR. Engagerade, kompetenta och lyhörda medarbetare skapar tjänster av hög
kvalitet till verksamheterna. Personalkontorets medarbetare har en bred kunskap
om och ett genuint intresse för kommunens verksamheter, deras specifika
förutsättningar, utmaningar och utveckling.
Vårt förhållningssätt – ett löfte från oss
Vår ambition är att våra kunder ska vara hundra procent nöjda i kontakten med
oss och med de tjänster vi levererar. Vi vill att de ska känna att de fått ett
personligt och professionellt bemötande. Vårt förhållningssätt utgår från
kommunens värdegrund men också från några viktiga ledord – förenkla,
förtydliga och förgylla.
Med förhållningssättet som stöd och genom att ledorden genomsyrar vårt
arbetssätt utmanar vi oss själva att göra varje möte med en annan människa till det
bästa möjliga.
Vi är respektfulla
Alla kommunens medarbetare, chefer och politiker är lika mycket värda och har
rätt till ett gott bemötande. Vi har ett empatiskt förhållningssätt och lyssnar på den
vi möter. Vi bemöter alla vänligt och med respekt för deras person, de åsikter,
vanor och erfarenheter som de bär med sig.
Vi är delaktiga, inbjudande och intresserade
Vi är delaktiga i våra kunders verksamhet samtidigt som det är en
självklarhet att våra kunder får vara delaktiga i vår verksamhet. Därför
anstränger vi oss för att ta reda på vad de har för behov och på vilket sätt våra
tjänster ska utformas för dem. Vi är öppna för idéer och genom att vara kreativa
tillmötesgår vi olika önskemål så långt det är möjligt. När kraven och
förväntningarna inte kan infria berättar vi varför och vilka alternativ som kan
finnas.
Vi är trovärdiga
Förtroendet för oss ska vara högt och vi gör alltid vårt bästa. Vi har goda
kunskaper och färdigheter som bidrar till hög kvalitet i våra tjänster. Vi tar till oss
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ny kunskap och lär av både erfarenhet och ett nyfiket förhållningssätt. Det är lätt
att nå oss för att få information och besked. Det vi säger och lovar blir av.
Kreativa medarbetare skapar nya och spännande lösningar
Verksamheten på personalkontoret ska präglas av mod, handlingskraft, kreativitet
och känsla för det väsentliga, även om det innebär att vi kommer att göra fel och
misstag under resans gång. Vår drivkraft är att åstadkomma resultat, inte att
undvika fel. Rädslan för att göra fel leder lätt till att vi missar både chanser och
möjligheter, och värst av allt – att vi bara fortsätter att göra som vi alltid har gjort.
Vi måste därför motarbeta den osäkerheten och belöna försök och ambitioner, inte
bara resultat.
Vi som jobbar på personalkontoret måste dagligen träna på att fatta modiga beslut
och ta ansvar för dem. Vi ska utmana oss att pröva något nytt. Vi ska testa och
våga göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra förut. Framgång föder
framgång och genom att lyfta fram kreativa idéer visar vi att det är möjligt att
hitta nya lösningar på gamla problem.
Let´s create Norrköping!
Per-Olov Strandberg
personaldirektör
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Prioriterade mål under 2016
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för
mandatperioden. Mål nummer åtta säger att kommunen ska vara en attraktiv
arbetsgivare. För att lyckas krävs att kommunen har en god personalpolitik,
intressanta arbetsuppgifter, möjligheter för medarbetare att utvecklas och en bra
arbetsmiljö.
Hur väl kommunen klarar att attrahera nya medarbetare och behålla nuvarande
framstår som den största risken för att uppnå målet om att vara en attraktiv
arbetsgivare. Personalkontorets möjlighet att påverka detta består dels i att ta fram
lämpliga och framåtsyftande styrdokument, dels att ge kommunens chefer ett bra
och lämpligt stöd i personalpolitiska frågor.
För att underlätta för cheferna att förverkliga kommunfullmäktiges mål har
personalkontoret satt upp följande mål för verksamhetsåret 2016.
Stödet till kommunens chefer i arbetsgivaruppdraget ska vara
relevant, tydligt och lättillgängligt
Cheferna har en nyckelroll när det gäller att verkställa arbetsgivaruppdraget. De
möter sina medarbetare på daglig basis och måste vara bärare av kommunens
personalpolitik. En viktig uppgift för personalkontoret är därför att möta cheferna
i dialog och ge dem aktuell, tydlig och enkel arbetsgivarinformation för att
förenkla och underlätta deras uppdrag. Det ska vara lätt att nå oss för att få stöd
och information i olika typer av arbetsgivarfrågor.
Vi ska göra det digitala stödet mer lättillgängligt
Arbetsgivarinformationen som finns på intranätet ska vara aktuell, tydlig och
lättillgänglig för organisationen. Genom att skapa en HR-portal där sökfunktionen
står i fokus och där informationen alltid är relevant och målgruppsanpassad ger vi
cheferna bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag som
arbetsgivarrepresentanter.
Vi ska ge chefer förutsättningar att koppla lönen till medarbetarnas
prestation och resultat
Vi har mycket att vinna på att fullt ut utnyttja potentialen i den lokala
lönebildningen genom att det finns en tydlig koppling mellan lön och
arbetsresultat. Medarbetarnas löner är en av kommunens största utgiftsposter och
därför behöver lönen användas på det sätt som bäst gagnar verksamheten.
Vi ska underlätta chefernas systematiska arbetsmiljöarbete
Det ska vara lätt att göra rätt i arbetsmiljöarbetet. Vårt stöd till cheferna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet utvidgas genom att HR-konsulterna får en
fördjupad kunskap inom arbetsmiljöområdet. Vi ska dessutom vara med att
utveckla och initiera smarta och enkla verktyg som underlättar SAMarbetet.
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Kommunen ska vara en intressant arbetsgivare som attraherar nya
medarbetare och som låter medarbetare växa och utvecklas
Den ökande efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommunen behöver rekrytera
många nya medarbetare de kommande åren. Att medarbetarna har rätt kompetens
blir allt viktigare och det är en utmaning för kommunen att attrahera, utveckla och
behålla rätt medarbetare.
Vi ska se till att fler medarbetare blir ambassadörer för kommunens
verksamhet
Det ska vara enkelt att för utomstående att göra sig en bild av hur det är att jobba
hos oss. Ett bra sätt är att fler befintliga medarbetare talar väl om oss som
arbetsgivare och blir ambassadörer för kommunen.
Vi ska utveckla vårt arbetsgivarerbjudande
För att leva upp till målet att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi förtydliga
och visa på de villkor och extra förmåner som vi erbjuder våra medarbetare.
Vi ska stötta förvaltningarna i arbetet med att genomföra
personalutskottets arbetsgivaruppdrag
Förvaltningar har kommit olika långt i sitt arbete med att ta fram
kompetensförsörjningsplaner. De har också kommit olika långt när det gäller att
arbeta med individuella utvecklingsplaner och att beskriva interna karriärvägar.
Vi kan på olika sätt stötta dem i det arbetet och genom att ta hänsyn till deras
unika förutsättningar anpassar vi vårt stöd till dem.
Vi ska själva uppfylla personalutskottets arbetsgivaruppdrag
Genom att arbeta med individuella utvecklingsplaner och visa på
utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare på personalkontoret uppfyller vi vår
del av arbetsgivaruppdraget.

