
Hållbar stad – öppen för världen

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy



Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemen-
samt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov 
och rättigheter. Vårt arbete utgår från de mänskliga 
rättigheterna och principen om alla människors 
lika värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service 
med hög kvalitet till alla som bor, arbetar eller 
besöker vår stad. Våra verksamheter är olika men 
vi representerar alla samma organisation, Göte-
borgs Stad. Vi har ett demokratiskt, lagstyrt upp-
drag och vi förverkligar de mål och ambitioner 
politikerna har beslutat. Allmänhetens förtroende 
är av största betydelse. Det är en självklarhet för 
oss att vara korrekta, att följa regelverk samt agera 
med omtanke och god moral. Vårt arbete utförs i 

öppenhet och i dialog med göteborgarna. Det vi 
gör betyder mycket för många människor. Med 
stolthet, engagemang och nytänkande gör vi bra 
insatser tillsammans med dem vi är till för.

Till stöd för vårt arbete har vi enats om fyra för-
hållningssätt. Förhållningssätten är gemensamma 
och gäller alla medarbetare i Göteborgs Stads för-
valtningar och bolag.

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt

Göteborg
– en stad för alla



VI SOM ÄR MEDARBETARE
bidrar till att göteborgarnas rättigheter till-
godoses och att verksamheten når sina mål.

VI SOM OCKSÅ ÄR CHEFER
leder och kommunicerar verksamhetens uppdrag 
och mål, så att vi uppnår förväntade resultat.



Arbetsmiljö 
och hälsa
Göteborgs Stad har som arbetsgivare huvud-
ansvaret för arbetsmiljön. Vi är alla delaktiga i att 
skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, 
jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och 
utveckling. Vi medverkar till en säker och hälso-
främjande arbetsmiljö och vi har en viktig roll i 
att motverka diskriminering och trakasserier. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en själv-
klar och integrerad del av våra verksamheter. 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för väl 
funge rande arbetsplatser. Den innebär också att 
vi får bra förutsättningar att vilja och kunna 
arbeta ett helt yrkesliv.



VI SOM ÄR MEDARBETARE
bidrar till en god arbetsmiljö och tar ansvar för 
vår hälsa och säkerhet i arbetet. Vardagen är 
viktig – vi är varandras arbetsmiljö.

VI SOM OCKSÅ ÄR CHEFER
ansvarar för en god och säker arbetsmiljö och  
ett hållbart arbetsliv samt skapar förutsättningar 
för detta.



Jobb och 
utveckling
Göteborgs Stad är en stor organisation med 
mängder av uppdrag, yrken och befattningar. 
Det finns stora möjligheter att utvecklas i 
arbetet samt att gå vidare inom organisatio-
nen. Våra verksamheter präglas av samarbete, 
effektivitet, engagemang, nyfikenhet, utveck-
lingsanda och ger utrymme för olikheter.

VI SOM ÄR MEDARBETARE
bidrar aktivt till att hitta nya lösningar för att  
förbättra verksamheten. Vi tar ansvar för att 
hålla oss informerade och för att behålla samt 
utveckla vår kompetens. Genom egna initiativ 
skapar vi vår karriär.

VI SOM OCKSÅ ÄR CHEFER
driver utvecklingen av verksamheten. Vi ska-
par förutsättningar för våra medarbetare att 
utvecklas i sitt nuvarande arbete, men även 
för att gå vidare till nya uppdrag.



Jobb och 
Lön
I Göteborgs Stad är lönen individuell och 
avspeglar arbetets svårighetsgrad samt med-
arbetarens kompetens och resultat. Löner 
och anställningsvillkor ska vara jämställda 
och förmåner likvärdiga, för att göra det 
möjligt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare med rätt kompetens.

VI SOM ÄR MEDARBETARE
bidrar till att de gemensamma målen nås genom 
att vi tar ansvar för att utföra våra arbetsupp-
gifter väl och för att nå våra individuella mål. 
Genom våra prestationer påverkar vi vår lön.

VI SOM OCKSÅ ÄR CHEFER
sätter lön och formulerar tydliga förvänt-
ningar och krav samt följer upp och åter-
kopplar arbetsresultat, så att sambandet 
mellan resultat och lön blir tydligt.
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