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Inledning 
En grundläggande förutsättning för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker 
och tjänstemän i Oxelösunds kommun är att det finns tydliga och klara spelregler för 
respektive grupper. Föreliggande policydokument beskriver rollerna för politiker och 
tjänstemän. Även kommunens syn på decentralisering och på samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer tydliggörs i dokumentet.  

All verksamhet i Oxelösunds kommun ska genomsyras av detta policydokument. Varje 
nämnd och styrelse ska ha kunskap om innebörden i dokumentet. Samtliga anställda ska få 
information om innebörden av målstyrning och förutsättningarna för decentralisering. 
Nyanställda och nya politiker ska i sin introduktion få kunskap om detta policydokument. Vid 
ny mandatperiod får samtliga nämnder och kommunstyrelsen utbildning om styrande 
dokument och då är Målstyrning och roller i Oxelösund ett viktigt inslag.  

Policydokumentets efterlevnad ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske 
på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av 
utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. 

 

Spelregler för förtroendevalda 
De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna formulera en 
vision för Oxelösunds framtid och att se och utveckla kommunens möjligheter i den omvärld 
vi lever i. 

De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att följa upp och 
värdera hur målen uppnås. 

De förtroendevaldas uppgifter är: 

- Att ha omfattande kontakter med allmänheten. 

- Att se till helheten och behov av politisk samordning. 

- Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den kommunala 
verksamheten samt vid behov omprioritera. 

- Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten. 

- Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen. 

De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i 
verksamheterna.  

 

Spelregler för anställda 
De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på kvalitet, 
kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål och resurser besluta hur 
verksamheten ska bedrivas.  

De anställdas uppgifter är: 

- Att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och beslutsunderlag. 

- Att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas. 

- Att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt kontinuerligt 
kommunicera resultaten till den politiska ledningen (nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktige).  
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- Att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen och de 
kommunala verksamheterna. 

De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i sin yrkesroll. 

 

Decentralisering 
Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt och kvantitativt. 
Det är viktigt att de som har direktkontakt med kommuninvånarna har möjlighet att själva 
påverka sin egen verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och 
befogenheter förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt 
få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då enbart av 
ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och resultatstyrning en reell 
innebörd.  

Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under förutsättning att enheten:  

- Verkar enligt kommunens policys.  

- Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål. 

- Håller sig inom angivna budgetramar. 

- Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med förvaltningsledningen. 

- Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter. 

Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid: 

- Bristande måluppfyllelse. 

- Klagomål från användare och allmänhet. 

- Allvarliga budgetöverskridanden. 

- Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Bristande information och samråd med personal och med ledningen. 

- Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna. 

 

Ledarskap 
I det personalpolitiska programmet för Oxelösunds kommunkoncern finns en beskrivning av 
vad ledarskap och medarbetarskap innebär och vilka som är förutsättningarna för ett gott 
ledar- och medarbetarskap.  

 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kommunen står för följande syn på facklig samverkan: 

- Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt och ses som 
en utvecklande möjlighet till dialog. 

- Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan vi gemensamt nå ett bra resultat. 

- Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information, i kontinuerlig dialog. 

- De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den kommunala 
verksamheten. 


