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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.
Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.
Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.
Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.
Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Bakgrund 
I Värnamo kommun delar alla medarbetare samma uppdrag, att erbjuda service och 
tjänster av hög kvalitet till kommuninvånarna. Alla medarbetare är viktiga för att det 
uppdraget ska lyckas. 
I kommunens policy – Värnamo kommun som arbetsgivare beskrivs vad kommunen står 
för som arbetsgivare. En viktig förutsättning för att nå kommunens vision om den 
mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035 är ett bra medarbetarskap och 
ledarskap. Medarbetarskap och ledarskap är ömsesidigt beroende av varandra. I 
ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap.  

Syfte 
Riktlinjerna för medarbetarskap och ledarskap syftar till att tydliggöra vad Värnamo 
kommun förväntar sig av alla medarbetare. Riktlinjerna som utgår från kommunens 
värdegrund är en vägledning i det dagliga arbetet. För att syftet ska uppnås är det viktigt att 
riktlinjernas betydelse kontinuerligt diskuteras och levandegörs på respektive arbetsplats.  

Organisation och ansvar 
Varje medarbetare har skrivit under ett anställningsavtal med Värnamo kommun som 
innebär att utföra ett arbete, följa riktlinjer och policyer, arbetsmiljö- och ordningsregler, 
samarbeta och vara lojal. I ledarskapet ingår att skapa förutsättningar för väl fungerande 
och utvecklande arbetsplatser för alla medarbetare. En god arbetsmiljö uppnås genom ett 
engagerat ledarskap baserat på en god insikt i medarbetarnas arbetsmiljö och allas 
delaktighet.  
Anställda i Värnamo kommun är kommunens ansikte utåt, oavsett uppdrag och 
befattning. För att levandegöra värdegrunden är det nödvändigt att förstå sitt 
uppdrag i kommunen som en del i ett större sammanhang. 

Vision 
Kommunens vision lyder: Värnamo- den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 
2035  
Värnamo kommun vill vara en plats för mänsklig tillväxt i vilken alla medarbetare kan få 
förutsättningar att växa och utvecklas.  

Värdegrund 
För att nå visionen krävs att alla medarbetare har kunskap om, förstår och tar ansvar för 
den gemensamma värdegrunden. Oavsett uppdrag och befattning är vår gemensamma 
uppgift att 
 Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum  
 Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva  
 Respektera varandras åsikter, roller och funktioner  
 Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större 

sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet  
 Samverka och ta tillvara varandras kompetenser  

Medarbetarskap och ledarskap 
Medarbetarskap i Värnamo kommun är att vara med och ta ansvar för att förverkliga 
kommunens vision och värdegrund. Medarbetarskap handlar om relationer, 
förhållningssätt gentemot varandra och de vi möter i arbetet. Medarbetare ska genom sitt 
sätt att utöva sin roll och utföra sitt uppdrag, gestalta värdegrunden i mötet med 
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medborgare, kollegor, besökare och uppdragsgivare. Tillsammans bidrar detta till att skapa 
ett arbetsklimat som inrymmer delaktighet, engagemang och ansvarstagande.  
I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Att vara ledare innebär att skapa 
förutsättningar för medarbetarna att kunna göra sig delaktiga, engagerade och 
kompetenta. Värnamo kommunen arbetar utifrån det motiverande ledarskapet, 
som innebär att medarbetare och chefer tillsammans utvecklar ett 
medborgarorienterat arbetssätt. Chefens roll är att stimulera delaktighet och 
ansvarstagande, kreativitet och ständiga förbättringar 
Medarbetarskap och ledarskap är varandras förutsättningar för att skapa en bra 
verksamhet. Ett gott ledarskap kräver ett gott medarbetarskap, ett gott medarbetarskap 
kräver ett gott ledarskap. Genom att tillsammans vara aktiva i utvecklingen av 
arbetsplatsen skapas en bra arbetskultur och ett gott arbetsklimat.  
 
Oavsett uppdrag, roll och funktion är alla 
medarbetares uppgift att: 

 
Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum 
Detta gör vi genom att: 
Ge medborgarna i Värnamo kommun en service som kännetecknas av god tillgänglighet 
och professionellt förhållningssätt 
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Skapa förståelse för uppdrag och mål  

 
Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva 
Detta gör vi genom att: 
Vara delaktiga i att bidra med idéer, våga prova nytt och aktivt stödja beslutad utveckling  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Vara en drivkraft i att utveckla och förbättra verksamheten 
Skapa förutsättningar för delaktighet i ett tillåtande klimat 

 
Respektera varandras åsikter, roller och funktioner 
Detta gör vi genom att: 
Visa tolerans för varandras olikheter och visa förståelse för olika yrkesroller och 
organisationens olika behov 
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Föregå med gott exempel i att bemöta alla likvärdigt 
Ta hänsyn till olika medarbetares förutsättningar 
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Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större 
sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet  
Detta gör vi genom att: 
Visa engagemang och ta ansvar för att alla inkluderas  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Ge förutsättningar för att utföra ett bra arbete och skapa möjligheter till utveckling  
Ge medarbetarna möjlighet att påverka 
 
Samverka och ta tillvara varandras kompetenser 
Detta gör vi genom att: 
Vara öppna och intresserade av att lära av varandra  
I ledarskapet ingår utöver detta även att: 
Föregå med gott exempel och skapa möjligheter till diskussion och nätverkande  

Ansvarig 
Ansvarig tjänsteman är HR-chef på HR-avdelningen 

Uppföljning 
Uppföljning sker varje mandatperiod 

Referenser 
Policy Värnamo kommun som arbetsgivare. Värnamo kommuns värdegrund 

 



                                 Bilaga till  
riktlinje för medarbetarskap och ledarskap

__________________________________________________________________________________ 
     

 

Att vara chef i Värnamo kommun 
Riktlinjen för medarbetarskap och ledarskap syftar till att tydliggöra vad 
Värnamo kommun förväntar sig av alla medarbetare. Det förväntas att du är väl 
insatt i vad värdegrunden och medarbetarskapet innebär för att du ska kunna 
vara ett föredöme och också arbeta med värdegrunden och medarbetarskapet i 
den verksamhet som du ansvarar för. 
I riktlinjen anges att vi arbetar utifrån det motiverande ledarskapet. Detta 
dokument är tänkt som ett stöd för dig i ditt utövande av det motiverande 
ledarskapet. I dokumentet beskrivs vad det motiverande ledarskapet innebär 
och hur du som chef i Värnamo kommun förväntas agera.  

Det motiverande ledarskapet 
Det motiverande ledarskapet har fyra hörnstenar. Det handlar om uppdraget, 
dig själv som ledare, medarbetaren och verksamhetens utveckling. Detta kan 
beskrivas så här 

 
Det motiverande ledarskapet innebär att medarbetare och chefer tillsammans 
utvecklar ett medborgarorienterat arbetssätt. Chefens roll är att stimulera 
delaktighet, ansvarstagande, kreativitet och ständiga förbättringar. Det 
motiverande ledarskapet är starkt knutet till värdegrunden samt medarbetarskap 
och ledarskap i Värnamo kommun. Till varje del i det motiverande ledarskapet 
är olika beteenden knutan. Dessa beteende kan observeras, du kan träna på dem 
och förändras i dem genom medvetna val.  
För att underlätta för dig som chef att veta vad som förväntas av dig så finns 
här beskrivit vad de fyra hörnstenarna innebär, vilken del i värdegrunden, 
medarbetarskapet och ledarskapet som hör ihop med dessa samt vilket 
beteende som det visar sig i. 
1. Inspirera till motivation - uppdraget 
Att inspirera till motivation handlar om att sätta människan i fokus, det vill 
säga att sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum. Detta gör vi 
genom att ge medborgarna i Värnamo kommun en service som kännetecknas 
av god tillgänglighet och professionellt förhållningssätt. Som ledare tydliggör 
du och skapar förståelse för uppdrag och mål. Detta visas sig i ditt beteende 
genom att du: 
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• Förmedlar en positiv, lösningsfokuserad framtidsbild 
• Kommunicerar tydligt och säkerställer att medarbetarna förstår och 

delar målbilden 
• Skapar delaktighet och engagemang avseende uppdrag och mål 
• Tar om möjligt en dialog om hur uppgifterna/uppdraget ska lösas 
• Delegerar ansvar och befogenheter och följer upp dessa 
• Låter medarbetarna ta ansvar för viktiga uppgifter-tillit 

 
2. Förmedla ideal – du själv 
Att förmedla ideal handlar om respekt, det vill säga att respektera varandras 
åsikter, roller och funktioner. Detta gör vi genom att visa tolerans för varandras 
olikheter och visa förståelse för olika yrkesroller och organisationens olika 
behov. Som ledare föregår du med gott exempel genom att bemöta alla 
likvärdigt och tar hänsyn till olika medarbetares förutsättningar. Förmedla ideal 
handlar också om samverkan, det vill säga att samverka och ta tillvara 
varandras kompetenser. Detta gör vi genom att vara öppna och intresserade av 
att lära av varandra. Du som ledare föregår med gott exempel och skapar 
möjligheter till diskussion och nätverkande. Detta visar sig i ditt beteende 
genom att du: 
 

• Är ett föredöme i att leva värdegrunden 
• Tydliggör utifrån vilka värderingar du fattar beslut 
• Uppvisar hög etik och en välfungerande moralisk kompass 
• För en levande dialog kring värdegrunden och medarbetarskapet och 

hur dessa tar sig uttryck på arbetsplatsen 
• Är lojal och tar ansvar för fattade beslut 
• Tar ansvar för genomförandet av fattade beslut 
• Låtsas inte som du kan allt och ber om ursäkt om det blir fel, tar ansvar 

för att rätta till det som blev fel, skyller inte ifrån dig 
• Tar ansvar för ditt ledarskap och jobbar med ständiga förbättringar 
• Representerar Värnamo kommun och bidrar till helhetssyn 

 
3. Individuell omtanke - medarbetarna 
Individuell omtanke handlar om arbetsglädje, det vill säga att verka för att alla 
ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta sitt arbete i ett större sammanhang, trivas 
och känna yrkesstolthet. Detta gör vi genom att visa engagemang och ta ansvar 
för att alla inkluderas. Som ledare ger du förutsättningar för att utföra ett bra 
arbete och skapar möjligheter till utveckling. Dina medarbetare får möjlighet 
att utvecklas. Det handlar precis som under förmedla ideal även om respekt 
och att du tar hänsyn till dina medarbetares olika förutsättningar. Här ingår den 
stöttande omtanken likaväl som den korrigerande omtanken. Detta visas i ditt 
stöttande beteende genom att du: 
 

• Lägger vinn om att lära känna dina medarbetare och försöker förstå 
deras olika behov 

• Tar dig tid till aktivt lyssnande 
• Visar positiv uppmärksamhet och ger äran till den som gjort något bra 
• Får medarbetare att känna sig betydelsefulla genom positiv 

återkoppling 
 
Din individuella omtanke visar sig i ditt korrigerande beteende genom att du: 
 

• Vågar konfrontera medarbetare som inte lever efter värdegrunden, inte 
följer det som är överenskommet 
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• Ger korrigerande feedback på ett konstruktivt sätt så nära inpå den 
aktuella händelsen som det är möjligt och berättar om vilket alternativt 
beteende som önskas  

• Tar en aktiv roll för att hantera konflikter/samarbetsproblem i 
arbetsgruppen 
 

4. Intellektuell stimulans - utveckling 
Intellektuell stimulans handlar om utveckling, det vill säga att ta ett aktivt 
ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva. Detta gör vi genom att 
vara delaktiga i att bidra med idéer, våga prova nytt och aktivt stödja beslutad 
utveckling. Som ledare är du en drivkraft i att utveckla och förbättra 
verksamheten, du skapar förutsättningar för delaktighet i ett tillåtande klimat. 
Detta visar sig i ditt beteende genom att du: 
 

• Uppmuntrar till att finna nya sätt att lösa uppgifter, förmedlar ett 
tillåtande klimat, det är ok att göra fel när intentionen är god 

• Bejakar kreativa lösningar och uppmärksammar om någon provar 
något nytt 

• Tar ansvar för omvärldsbevakning och hittar goda exempel att 
diskutera i arbetsgruppen 

• Ifrågasätter gamla sanningar och ”det sitter i väggarna”-kultur 
• Utmanar medarbetarna att kliva ur sin komfortzon för att komma 

närmare sin fulla potential 
 

Det motiverande ledarskapet – en helhet 
De olika delarna som ingår i det motiverande ledarskap samverkar och utgör en 
helhet kring förväntningarna på dig som chef i Värnamo kommun. Hur det 
motiverande ledarskapet hänger ihop med värdegrunden kan beskrivas så här. 
  

Möjlighet till utveckling 
Alla medarbetare är viktiga för att vårt uppdrag ska lyckas. Du som chef är 
viktig för att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas. Därför 
satsar Värnamo kommun genom Ledarkraft på sina chefer. Inom ramen för 
detta får du en rad insatser såsom introduktion, utbildning och olika 
utvecklingsinsatser. Din chef och dina chefskollegor är viktiga för att du ska 
utvecklas i din roll som chef och där har du ditt närmaste stöd i din roll som 
chef. 
Din chef följer upp ditt arbete i medarbetarsamtal och stämmer av ditt 
ledarskap utifrån det motiverande ledarskapet. Utifrån det kommer ni överens 
om vilka insatser som ska genomföras. Det motiverande ledarskapet är en 
viktig del i våra lönekriterier för chefer.
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