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PERSONAL 2010
För att stödja utvecklingen av arbetsgivararbetet i kommunerna startar
Svenska Kommunförbundet nu ett tvåårigt projekt PERSONAL 2010.
Projektet är knutet till Förhandlingssektionen och har vid kongressen 1999
lyfts fram som ett prioriterat arbete. Projektets huvuduppgift är att

samla förbundets och kommunernas kunskap inom rekrytering
och kompetensutveckling.
Vi bifogar en broschyr som beskriver projektets mål och vilka vi är som
arbetar i projektet.
Vi kommer att välja ett arbetssätt som innebär att projektets arbetsinsatser
och resultat ska synas så mycket som möjligt och vara lättillgängligt för er. Vi
kommer tillsammans med kommuner, länsförbund och fackliga organisationer att söka efter arenor för dialog, debatt och informationsutbyte. Exempel på arenor kan vara konferenser, seminarier, referensgrupper, internet och
enskilda möten.
När det gäller arbetsområden kommer vi att fokusera på ledarskapsfrågor
eftersom en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivarpolitik förutsätter ett
tydligt ledarskap. Vi kommer också att fokusera på medarbetarskapet – hur
rekrytera ungdomar att bli bra medarbetare och hur vidareutveckla medarbetare som har arbetat länge? Vidare kommer vi att särskilt försöka belysa
kommunen som arbetsgivare och tillsammans ge en bild av vår organisationskultur i dag. Och kanske ännu viktigare, att tillsammans presentera
bilder av kommunen som framtidens arbetsgivare.
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För att PERSONAL 2010 ska bli ett framgångsrikt projekt behövs ert deltagande. Vi har allt att vinna på en öppen samverkan. Viktiga uppgifter för
PERSONAL 2010 blir att samla och sprida kunskap, erfarenheter och idéer,
samordna aktiviteter och olika projekt, stimulera nätverksbyggande osv. Vi
återkommer med mer information om formerna för detta arbete.
Kontakta oss som arbetar med PERSONAL 2010 och berätta om era förväntningar, erfarenheter och idéer. Namn, telefonnummer och mailadresser hittar
du i den bifogade broschyren. Fler ex av broschyren beställer du enklast
genom att skicka ett mail till margot.lovgren@svekom.se.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen
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