Medarbetarpolicy
Gäller för Region Stockholm

1. Medarbetarpolicy
1.1 Inledning

Region Stockholm vill
vara en attraktiv och
hållbar arbetsgivare som
erbjuder en trygg och
tillgänglig verksamhet som
svarar mot invånarnas
behov idag och i framtiden.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län
samt bidrar till kulturlivet i länet.
Region Stockholm vill vara en attraktiv och hållbar
arbetsgivare som erbjuder en trygg och tillgänglig
verksamhet som svarar mot invånarnas behov idag
och i framtiden. Tillsammans arbetar vi för att
uppnå visionen om en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion, med frihet för invånarna
att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut.

1.2 Syfte

1.3 Tillämpning

Medarbetarpolicyn är tillika Region Stockholms
arbetsmiljöpolicy och anger styrande principer för
medarbetare och chefer samt hur Region Stockholm
ska agera som arbetsgivare. Principerna är utformade utifrån ett helhetsperspektiv med syfte att
Region Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar
arbetsgivare.

Medarbetarpolicyn, tillika arbetsmiljöpolicy,
gäller för Region Stockholms nämnder och bolag.
Policyn baseras på Region Stockholms gemensamma värderingar; öppenhet, pålitlighet,
kompetens och samverkan.
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret
för arbetsmiljön. Nämnder och bolag fördelar
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef respektive VD som sedan fördelar vidare arbetsmiljö
uppgifter i sina respektive verksamheter.
Medarbetarpolicyn stödjer och kompletterar
Region Stockholms övriga styrande dokument,
bland annat inom områdena uppförande och
bemötande, hållbarhet, folkhälsa, säkerhet och
andra områden som involverar medarbetare och
chefer. Förutom att följa gällande lagar, föreskrifter
och avtal ska Region Stockholm aktivt arbeta för
att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
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2. Styrande principer
2.1 Region Stockholm vill vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare
Ett gott ledarskap, meningsfulla arbetsuppgifter,
utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
ger Region Stockholm förutsättningar att vara en
attraktiv arbetsgivare.

Det innebär följande för dig som medarbetare:

• Du ska kunna ha balans mellan arbete och
privatliv.
• Du har tid för återhämtning och möjlighet att
ta ansvar för din egen hälsa.
• Du bidrar till att skapa en god och trygg
arbetsmiljö varje dag för dig själv och
dina kollegor.

Region Stockholm ska erbjuda hälsofrämjande
arbetsplatser som sätter arbetsmiljö och säkerhet
i centrum. Tillsammans skapar vi en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt
och långsiktigt med fokus på att bidra till välbefinnande, förebygga ohälsa samt stödja rehabilitering
och återgång till arbete.

Har du uppdrag som chef innebär det även att:

Vi arbetar ständigt för att skapa en god organisa
torisk, social och fysisk arbetsmiljö, arbetet sker på
individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Arbetet är
främjande, förebyggande och efterhjälpande med
betoning på det friska.

• Du har kunskaper om ditt arbetsmiljöansvar.
• Du bidrar till ett systematiskt arbetsmiljö
arbete, samverkar med medarbetare och
skyddsombud samt involverar närmaste
högre chef om dina befogenheter inte räcker
för att förebygga ohälsa.
• Du är uppmärksam på risker för ohälsa hos
dig själv och andra.
• Du stärker hälsa och vidtar tidiga åtgärder.
• Du har ett tydligt och stödjande ledarskap
som skapar ett sammanhang där alla
arbetar tillsammans och stöttar varandra.
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”I Region Stockholms verksamheter får alla växa,
ges möjlighet att utvecklas och att kunna göra
skillnad för invånarna”.

2.2 Region Stockholm ska vara en inkluderande och trygg arbetsgivare
I Region Stockholms verksamheter får alla växa,
ges möjlighet att utvecklas och att kunna göra skillnad för invånarna. Vi arbetar tillsammans för ett
utvecklande, inkluderande och hållbart arbetsliv.
Vi tar tillvara förmågor samt värdesätter och respekterar varandras olikheter. Region Stockholm
har kollektivavtal som säkerställer trygga och
goda arbetsvillkor. Lönebildningen är tydlig
och icke-diskriminerande, lönen är individuell,
differentierad och utgår ifrån gällande avtal.

Har du uppdrag som chef innebär det även att:

• Du är ett föredöme som skapar möjligheter
för medarbetare att utvecklas och vara
delaktiga.
• Du har ett särskilt ansvar för att förebygga,
hantera och åtgärda beteenden som kan leda
till kränkningar och all form av diskriminering.
• Du tar ansvar för att tydliggöra lönekriterier
och sätta lön utifrån kompetens, prestation
och bidrag till verksamheten.

Det innebär följande för dig som medarbetare:

• Du är öppen, reflekterande och tar ansvar
för att agera mot all form av diskriminering,
kränkande särbehandling, trakasserier och
sexuella trakasserier
• Du bemöter alla med omtanke och respekt
och kan förvänta dig samma omtanke och
respekt tillbaka.
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En förutsättning för att lyckas med uppdragen
är kompetens, samarbete och dialog.

2.3 Tillsammans utvecklar vi verksamheten
Tillsammans utvecklar vi verksamheten och gör
skillnad för regionens invånare. Verksamheterna
ska kännetecknas av tillit, kvalitet och säkerhet,
där vi arbetar med ständiga förbättringar och lär av
det som går fel. Vi skapar delaktighet. En förutsättning för att lyckas med uppdragen är kompetens,
samarbete och dialog.

Har du uppdrag som chef innebär det även att:

• Du är en företrädare för arbetsgivaren
och leder verksamheten mot uppsatta mål.
• Du skapar förutsättningar, uppmuntrar
delaktighet och ger medarbetarna helhets
perspektiv på den egna verksamheten i
relation till Region Stockholms samlade
ansvar och verksamhet.
• Du identifierar, tillsammans med medarbe
tarna, behov av kompetensutveckling och
säkerställer att varje individ utvecklar och
upprätthåller sin kompetens samt säkerställer
att medarbetaren har tillräcklig aktuell
kunskap för att utföra sitt arbete.
• Du säkerställer att medarbetare och
studenter får en god introduktion och
handledning.
• Du tar initiativ till, och ansvar för, att reflek
tera över och utveckla ditt eget ledarskap.

Det innebär följande för dig som medarbetare:

• Du är engagerad, ansvarstagande och
medverkar till att förbättra och utveckla nya
arbetssätt.
• Du tar initiativ till, och ansvar för, att upprätt
hålla och utveckla din kompetens utifrån din
roll och verksamhetens behov.
• Du delar med dig av din kunskap och
erfarenhet.
• Du introducerar och handleder kollegor och
studenter.
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