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Tillsammans skapar vi den bästa arbetsplatsen 

Vi som arbetar i och för Mörbylånga kommun är stolta över vårt viktiga och 

meningsfulla samhällsuppdrag. För det är verkligen viktigt. Både för oss, 

våra medborgare och alla som vi finns till för. 

Vårt arbete är viktigt för allt ifrån demokratin till att skapa riktigt bra service 

för våra medborgare. Vi värdesätter våra invånare, brukare, våra elever, 

näringsidkare och besökare högt i vårt arbete med att skapa medborganytta. 

Deras behov av samhällstjänster är grunden för vårt arbete. Vi värdesätter 

även våra kollegor och det fina arbetet vi kan åstadkomma tillsammans högt.  

De flesta människor vill arbeta på en bra arbetsplats där man trivs, känner 

meningsfullhet och mår bra. Men det räcker inte för oss – vi vill att 

Mörbylånga kommun ska vara en av landets bästa arbetsplatser. En 

förutsättning för att vi ska lyckas med det är att alla som arbetar i 

Mörbylånga kommun har en samsyn på hur vi, som medarbetare arbetar i 

kommunen, vilka förväntningar som finns och att vi förstår och känner 

ansvar samt vet våra rättigheter, skyldigheter och möjligheter på 

arbetsplatsen. Vi har därför alla ett personligt ansvar för att vår arbetsplats 

och vår arbetsmiljö blir den bästa.  

I det här dokumentet vill vi göra än mer tydligt vad Mörbylånga kommun 

har för värderingar inom personalpolitiskt viktiga områden. Dokumentet ska 

underlätta vägen framåt till den bästa arbetsplatsen och bidra till att vår 

kommuns personalpolitik genomsyrar allt det fina arbete som görs ute på 

våra arbetsplatser. 

Tillsammans skapar vi växtkraft och livskvalitet.  

Du som medarbetare 

Som medarbetare är du viktig i utvecklingen av våra verksamheter – det 

arbete du gör bidrar till att göra nytta och skillnad för människor i vårt 

samhälle. Du är en oumbärlig del i det som skapar en hållbar och 

samhällsnyttig organisation. Var och ens arbete, var och ens beslut och 

agerande sätter agendan för hur din arbetsplats ser ut. Får vi fler att förstå 

detta kommer vi tillsammans att påverka vår omgivning i positiv riktning. 

Då kan fler trivas och fler kan bidra till att skapa den bästa arbetsplatsen. 

Trivs vi på jobbet gör vi ett bättre arbete och kan göra än mer samhällsnytta. 

Därför vill vi att du och alla som arbetar i Mörbylånga kommun ska 

 veta att du, med ditt agerande och din insats är ett föredöme och 

ambassadör för hela vår organisation.  

 ta ett aktivt ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö. Alla är 

delaktiga i att skapa trivsel och goda förutsättningar för vårt viktiga 

arbete. 

 ta ett aktivt ansvar för dina arbetsuppgifter och förstå att din kompetens, 

tillsammans med andras, är viktig och bidrar till att verksamhetens mål 

och uppdrag nås.  
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 vilja och våga pröva nytt. Att du tar initiativ till att förbättra, utveckla 

och samarbeta med andra för att skapa kvalitet och nytta för de vi finns 

till för.  

 visa omtanke om varandra. Att du är lyhörd och nyfiken på både de som 

behöver våra tjänster och på dina kollegor. Säg hellre Hej! en gång för 

mycket än en gång för lite. 

 vilja växa och lära nytt. Och att du förstår att ditt initiativ till utveckling 

hänger på dig själv och är välkommet. 

Du som ledare 

Alla som arbetar i Mörbylånga kommun är medarbetare, även ledare och 

chefer. Som ledare tar du inte bara ansvar för ditt uppdrag utan också för 

helheten för den arbetsplats och de medarbetare du leder. Det är du som 

skapar förutsättningar för delaktighet och handlingsutrymme. Hur du agerar 

och de beslut du tar är grunden för den tillit du behöver bygga mellan dig 

och dina medarbetare.  

Du som ledare ser till att dina medarbetare förstår sin betydelse för 

organisationen, sitt uppdrag och samhället. Du får andra att känna sig 

betydelsefulla och delaktiga. Din ledarstil bidrar till att verksamhetens mål 

nås. 

Det förtroende du fått som ledare visar du genom att vara 

 en engagerad förebild och vägvisare i vår organisation.  

 nyfiken, närvarande, coachande, stöttande och omtänksam.  

 lyhörd och ha tillit till att dina medarbetare kan och vill lyckas med sina 

uppdrag. Viktig är också att du visar detta för dem. 

 tydlig med verksamhetens mål, ramar och uppdrag.  

De beslut som du fattar bygger på att skapa medborgarnytta och du har en 

medveten strategi för att skapa en hållbar organisation. I det arbetet förstår 

du vikten av en öppen och tydlig kommunikation där du värdesätter och 

bidrar till dialog med dina medarbetare. Både vad gäller syfte, mål och 

utvärdering av dina beslut och verksamhetens mål. 

Som ledare är du dessutom något av en kameleont som kan kommunicera 

anpassat utifrån både gruppens och individens behov. Samtidigt som du är 

lyhörd behöver du också vara modig och sätta gränser. Detta gör du med 

omtanke om organisationen och alla som omfattas av den, både de som 

arbetar och de som vi arbetar för. 

Med din tillitsfulla och mogna ledarstil vågar både du och dina medarbetare 

utvecklas och ta initiativ. I en sådan organisation kan det hända att någon 

begår ett misstag, du eller någon annan. Här bör vi alla visa ödmjukhet och 

tydlighet. I en tillitsfull organisation stöttar vi varandra vid sådana här 

tillfällen. Vi ska också lära oss av våra misstag så de inte upprepas. Det är 

även viktigt är att behålla känslan av att fortsätta våga pröva nytt. Det är så 

en organisation utvecklas. 
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För att lyckas som ledare i vår kommun behöver du tycka om att utveckla 

och att utvecklas. Utgångspunkten är att du har en stark vilja att göra skillnad 

för de vi finns till för. 

En lärande organisation – lärande medarbetare 

Att vilja förflytta positioner, att vilja hitta nya arbetssätt och få fler att ta mer 

ansvar och initiativ för att skapa den bästa arbetsplatsen, förutsätter en 

ständig utveckling och ett ständigt lärande. 

I Mörbylånga kommun vill vi lära oss nytt och vi vill ta tillvara på all den 

fina kunskap som finns i organisationen. Detta gör vi bäst genom att vi delar 

med oss av det vi vet, det vi lärt oss och det vi tror på. Genom att till 

exempel arbeta tillsammans med kollegor från andra verksamheter kan vi 

hitta nya arbetssätt som skapar än mer medborgarnytta. Vi äger alla vår egen 

utveckling genom vår nyfikenhet, vårt engagemang och vår vilja att växa.   

Vi är nyfikna och tar tillvara på våra kollegors innovativa idéer och vågar 

testa dem. Vi är kreativa i vår problemlösning och ser utmaningar som 

möjligheter till utveckling. Digitaliseringen är viktig del av detta för oss och 

vi vill hitta nya möjligheter att arbeta mer digitalt. 

Tillsammans vågar, och stöttar vi varandra att pröva nytt, tänka om och 

tänka olika – vi lär oss och stärks av misstagen. Sedan utvärderar vi för att ur 

ny kunskap och erfarenhet hitta nya arbetssätt.  

Jämställdhet, mångfald och inkludering 

I Mörbylånga kommun är alla välkomna! Tillsammans arbetar vi efter de 

värderingar vi står för och når vår vision att skapa växtkraft och livskvalitet. 

Mörbylånga kommun bedriver i samverkan med medarbetarna ett målinriktat 

arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  

Vi strävar därför efter att bejaka och öka vår mångfald. Vi utvärderar och 

analyserar hur våra arbetsgrupper ser ut och hur vi kan vara en bra 

arbetsplats för alla. Vi tittar extra på hur vi och våra arbetsplatser är öppna 

och tillåtande för Hbtqi (ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och 

intersexperson), funktionsvariationer och mångfald genom kultur från olika 

länder. 

Vi tar tillvara på värdefull kompetens oavsett funktionsförmåga. Våra 

arbetsplatser och arbetsmiljö ska vara utformade så att så många som möjligt 

kan arbeta hos oss utifrån sina individuella förutsättningar. Vi har ett 

ledarskap som anpassas efter individens förutsättningar. Vi reflekterar över 

hur vi kommunicerar och möter varandra för att säkerställa att alla 

medarbetare känner sig trygga och inkluderade i arbetet. 

I det här arbetet behöver vi även själva bli medvetna om när vi inte är 

inkluderande genom vårt beteende och bemötande och även påminna 

varandra om att upphöra med beteenden som kan uppfattas som 

exkluderande. Vi är nyfikna och inkluderande och accepterar olikheter. Hos 

oss är normen att vi alla är olika.  
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Hållbar arbetsmiljö – hållbart arbetsliv 

En trivsam arbetsplats med en långsiktig, hållbar och bra arbetsmiljö är den 

enskilt viktigaste faktorn för att vi i kommunen ska kunna erbjuda våra 

kommuninvånare långsiktiga och kvalitativa tjänster. 

I arbetet med att skapa den bästa arbetsplatsen är hälsa och säkerhet högt 

prioriterat eftersom en hållbar arbetsmiljö leder till ett hållbart arbetsliv. God 

och hälsofrämjande arbetsmiljö skapar goda förutsättningar till nyfikenhet, 

kreativitet och initiativförmåga. 

Mörbylånga kommun har ett högt förtroende för våra medarbetares 

kompetens och vi förväntar oss att alla tar ett aktivt ansvar för att vara 

delaktiga i verksamheten och skapa trivsel. Samtidigt har vi förståelse för att 

livet går lite upp och ner ibland. Våra arbetsprestationer kan variera under 

livets gång och att arbetslivet är en del av hela livet. Då är det viktigt att 

helheten mår bra. 

Det här är viktigt när vi tillsammans skapar den arbetsplats och arbetsmiljö 

vi vill ha 

 Vi trivs när vi vet vad som förväntas av oss och vi tillåts delta i 

utvecklandet av verksamheten. 

 Vår arbetsmiljö präglas av att vi är nyfikna, ser och visar respekt för 

varandra och är fri från tobak, alkohol och andra droger. 

 Vi stöttar och hjälper varandra att utvecklas. 

 Vi välkomnar och stöttar nya kollegor att komma in i sitt arbete och vår 

gemenskap.  

 Våra möten är viktiga och meningsfulla och vi respekterar varandras 

arbetstid. Vi påminner varandra om att hålla fokus på mötets syfte och 

mål.  

 Vi vågar lyfta och prata om de brister och utvecklingsområden som vi ser 

finns i vår arbetsmiljö. Det är då förbättringar kan ske.  

 Vårt arbete med arbetsmiljön ska präglas av systematisk och kontinuerlig 

uppföljning, utvärdering och förbättring. Arbetsmiljön finns alltid med i 

dialoger som är kopplade till frågor om verksamheten.  

I Mörbylånga kommun värdesätter vi god samverkan med fackliga parter. 

Som arbetsgivare vill vi ha en dialog tillsammans med våra ledare och 

medarbetare hur vi bäst kan få alla att ta sitt ansvar för sin arbetsmiljö och 

skapa den bästa arbetsplatsen. 

Tillsammans skapar vi växtkraft och livskvalitet – även 
på vår arbetsplats! 
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