
Socialförvaltningens 

värdegrund 

- Din trygghet, vå rt jobb! 



Syftet med värdegrunden är att skapa ett  

gemensamt förhållningssätt som ska prägla 

allt vårt arbete. Målet är att skapa och införa 

en värdegrund med fokus att förbättra,  

bibehålla eller kompensera livsvillkoren för 

den enskilde. 

Socialförvaltningens värdegrund byggs upp av 

gemensamma normer och värderingar som 

ska styra vårt dagliga arbete i syfte att nå 

verksamhetens mål. 

Värdegrunden tydliggör vårt förhållningssätt, 

hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller 

oss till vår omvärld. 



Socialförvaltningens värdegrund 

Trygghet 

Vå r grundsyn å r ått vårje må nniskå å r unik, vå rdefull och hår rå tt till ett 
vå rdigt liv. Du skå med fo rtroende kunnå vå ndå dig till oss fo r ått få  rå d, 
sto d och hjå lp i olikå skeden åv livet. Ditt vå lbefinnånde å r vå rt fokus. 
Du skå bli sedd och lyssnåd till åv ånsvårsfullå, på litligå och engågeråde 
medårbetåre. Du skå kå nnå dig trygg i ått medårbetårnå ånvå nder sig  
åv den utbildning och kompetens som krå vs fo r ått utfo rå sinå  
årbetsuppgifter. Fo r ått årbetå rå ttsså kert fo ljer vi de lågår och  
riktlinjer som styr vå r verksåmhet. 

Inflytande och delaktighet 

Vi skå sto djå, motiverå och uppmuntrå till personlig utveckling  
utifrå n dinå egnå fo rmå gor och resurser. Din integritet och ditt  
sjå lvbestå mmånde skå respekterås och vi skå frå mjå ditt inflytånde,  
din delåktighet, din måkt och ditt ånsvår o ver ditt liv. 

 

 

 

Professionellt bemötande 

Vi hår en helhetssyn i vå rt årbete då r vi å r lyho rdå fo r dinå behov och 
din fo rmå gå. Vi mo ter dig utifrå n din specifikå situåtion såmt hår ett 
respektfullt och engågeråt fo rhå llningsså tt. Vi hår en positiv instå llning 
till ållå vi mo ter. Vi å r medvetnå om den måkt vi hår och ånvå nder den 
på  ett ånsvårsfullt så tt utifrå n vå r profession.  



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


