
 

 

Medarbetarsamtal i Håbo kommun 

RIKTLINJER 

 

 



 RIKTLINJER 1

 Datum Vår beteckning 

 
 2012-01-09 KS nr 2012.35

 

 1

 
 
 
Medarbetare: 

 

 
Datum: 

 

 
Arbetsplats: 

 

 
Chef: 

 

 
 
 
Syfte Medarbetarsamtalet ska ha fokus på medarbetarens möjligheter/kompetens 

att bidra till verksamhetsutveckling, känna till och arbeta mot målen, ta 
ansvar i den egna arbetssituationen och utveckla sin professionalitet. 
Samtalet är dessutom ett utmärkt tillfälle för kartläggning av 
arbetsmiljöfaktorer. 

  
När Medarbetarsamtalet sker minst en gång/år och är, i huvudsak, framåtsyftande. 

Det kompletteras med ett lönesamtal/lönesättande samtal som ska avhandla 
arbetsresultatet det gångna året. Medarbetarsamtalet avhandlas med fördel på 
neutral plats. 

 
Förberedelse Chef och medarbetare har båda ansvar för innehållet i medarbetarsamtalet 

och att båda får/ger/tar utrymme. Medarbetarsamtalet ska planeras i så god 
tid att båda har möjlighet att förbereda sig inför detta, bland annat med hjälp 
av denna mall och gällande lönekriterier. 

 
Dokumentation Medarbetarsamtalet sammanfattas och dokumenteras. Kom ihåg att, vid 

behov, komplettera uppgifterna i ”kompetensinventeringsbasen”. 
 
Sammanfattning Chef gör en allmän sammanfattning för hela sin arbetsgrupp, till exempel 

med anledning av gemensam kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och 
investeringar. Detta utgör ett bra underlag till diskussion vid arbetsplatsträff 
och samverkansgrupp. 

 
Uppföljning Uppföljning sker individuellt vid nästa medarbetarsamtal.  
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Förra samtalet - återblick 
 
Vad har hänt sedan sist? Har vi gjort det vi kom överens om? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 

Nuvarande situation 

1. Mål och resultat 
Gå igenom verksamhetsmål och medarbetarens egna mål samt diskutera medarbetarens möjligheter 
/förmåga att utifrån dessa arbeta resultatfokuserat. Vilka kända förändringar i verksamheten kan 
påverka arbetssituationen den närmaste tiden? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 
 

Arbetsuppgifter  
Gå igenom arbetsgruppens och medarbetarens huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter 
samt förutsättningar för ett aktivt lärande inom arbetsområdet. 
Diskutera hur arbetssituationen och arbetsbelastningen ser ut, samt önskemål om eventuella 
förändringar, chefens och/eller medarbetarens. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
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2. Medarbetarskap 
Diskutera medarbetarens förhållningssätt och förmåga att självständigt reflektera och prioritera i 
arbetssammanhanget. Titta på kvaliteten i arbetsresultat, medarbetarens professionalism och 
engagemang i arbetsuppgifterna. Vilka möjligheter har medarbetaren att vara delaktig i 
utvecklingsarbetet och hur bidrar hon/han till att utveckla verksamheten. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 

3. Arbetsmiljö och hälsa  
Fysisk- och psykisk arbetsmiljö 
Exempelvis: arbetstider, samarbetet och kommunikationen mellan chefen och medarbetaren samt 
mellan arbetskamraterna sinsemellan, arbetshjälpmedel, arbetsredskap. Påverkas den egna hälsan av 
arbetet (positivt/negativt)? 
Hur fungerar arbetsmiljöarbetet på vår arbetsplats, hur kan jag bidra till en god arbetsmiljö? 
Friskvård: exempelvis fritidsaktiviteter, användande av friskvårdsbidrag/ - timme. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 
 

4. Bisyssla 
 
Om ja – dela ut blankett enl. bilaga 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
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Framtid – önskemål och plan 

1. Utvecklingsbehov 
Vilka kompetenser behöver du inhämta och/eller utveckla för att möta verksamhetens nuvarande och 
kommande behov, t.ex. handledning /utbildning /studiebesök? 
Fundera även gemensamt kring arbetsgruppens behov av utveckling och hur medarbetaren kan bidra 
till detta. 
Behövs  några arbetsmiljöinsatser? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2. Medarbetarplan 
 
Aktivitet Ansvarig Tidplan 
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
______________________________  ______________________________ 
Chef    Medarbetare   
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Mina minnesanteckningar på sådant som jag tycker är viktigt att ta med 
till medarbetarsamtalet 
 
Syfte: Minnesanteckningar (loggbok) kan med fördel användas som ett hjälpmedel ”för kom-

ihåget” inför medarbetarsamtalet.  
Chefen och medarbetaren för sina egna anteckningar om aktiviteter/händelser som de 
speciellt vill uppmärksamma under medarbetarsamtalet. Det kan röra aktiviteter som 
gått speciellt bra, aktiviteter utöver ”det vanliga” och aktiviteter/ situationer som 
inneburit speciella bekymmer eller inte alls fungerat. 

 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


