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1 Policy för medarbetarskap och ledarskap i 
Lekebergs kommun 

Lekebergs vision är Trygghet och nytänkande - Naturligt nära och policyn för 
medarbetarskap och ledarskap har sin utgångspunkt i detta.  

För Lekebergs kommun är nytänkande viktigt, då vi med den lilla kommunens 
resurser ska lösa samma uppgifter som en stor kommun. Därför krävs hela tiden 
nytänkande och ett arbetsklimat som tillåter nya ideér, nya arbetssätt och nya 
lösningar. Det innebär att i Lekebergs kommun finns en attityd där nytänkande och 
nya ideer uppmuntras och tillåts. 

Lekebergs kommun strävar alltid efter att ge medborgarna en hög service och gott 
bemötande då kommunen i sin förlängning arbetar på uppdrag av invånarna - Vi är 
till för lekebergsborna. 

Som medarbetare i Lekebergs kommun representerar jag kommunen och tar ansvar 
för alla kommunens verksamheter, oavsett var i organisationen jag arbetar. I min roll 
arbetar jag efter bästa förmåga för att hänvisa frågan vidare till rätt enhet/funktion.  

Lekebergs kommun som arbetsgivare har ett ansvar att stötta och hjälpa dig som 
medarbetare och skapa förutsättningar för att du ska lyckas med ditt uppdrag och för 
att verksamheterna ska uppnå de uppsatta målen. Du som medarbetare ska ställa 
krav på kommunen likväl som kommunen ställer krav på dig.  

 

1 Som medarbetare 

1.1 Ansvarstagande/Måluppfyllelse 
Som medarbetare i Lekebergs kommun tar jag ett eget ansvar för att utföra mitt 
uppdrag och arbeta för att nå verksamhetens och de kommungemensamma målen. 
Jag tar också ett eget ansvar för min hälsa och mitt välmående. 

 

1.2 Samarbetsförmåga 
Som medarbetare i Lekebergs kommun föregår jag med gott exempel, är lyhörd och 
bidrar aktivt till gemenskap och en god arbetsmiljö. Att motverka diskriminering i alla 
dess former är en självklarhet och jag samarbetar med andra för uppdragets och 
helhetens bästa. 

 

1.3 Nytänkande/Flexibilitet 
Som medarbetare i Lekebergs kommun bidrar jag genom mod, egna initiativ och 
nytänkande till att utveckla verksamheten och kommunen. Jag är flexibel och 
anpassar mig till nya förutsättningar och förändringar.  
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1.4 Yrkesskicklighet 
Som medarbetare utför jag mitt uppdrag på ett professionellt sätt samt medverkar 
till att uppdraget och verksamheten utvecklas. 

 

2 Som chef 

2.1 Arbetsgivarens representant 
Som chef är jag arbetsgivarens representant och är lojal mot fattade beslut. Jag är 
medveten om att min kommunikation och mitt agerande tolkas utifrån mitt uppdrag. 
Jag har mod att fatta svåra beslut och står upp för verksamheten och kommunen. 

2.2 Ledarskap 

Som chef i Lekebergs kommun har jag ansvar för att styra och leda så att 
verksamheten når uppsatta mål. Chefens ansvar som ledare är att skapa goda 
förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag. Ledarskapet innebär 
att jag har ansvar för mina medarbetares utveckling, är tillgänglig, lyhörd och stöttar 
dem. 
 

I ansvaret ingår att medborgare och medarbetare upplever kommunen som en trygg 
och tillförlitlig organisation. 

2.3 Engagerad  
Som chef i Lekebergs kommun är jag engagerad, driver verksamheten framåt, har en 
vilja att tänka nytt och är en god förebild. 


