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Därför är du viktig
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Som medarbetare är du en representant för hela 
Strängnäs kommun. Var du än har din arbetsplats så 
arbetar du inom ett av kommunens verksamhets-
områden och med den inriktning som kommunfull-
mäktige beslutat. Att vara till nytta för kommun-
invånarna är alltid det yttersta syftet med arbets- 
insatserna.
Vår värdegrund är en övertygelse om alla männis-
kors förmåga och vilja att utvecklas. Alla medarbe-
tare vill göra ett bra arbete!
Våra förväntningar på dig som medarbetare kan 
uttryckas i att vi värdesätter självständiga och 
ansvarstagande individer. Det förutsätter ett öppet 
och utvecklande arbetsklimat samt lojalitet med 
fattade beslut. 
Vi värdesätter att du som medarbetare tillsam-
mans med din chef och dina arbetskamrater 
utvecklar verksamheten och din egen kompetens. 
Därmed bidrar du till ett gott resultat.



Vi är  
tydliga i vårt 

agerande, i våra 
förhållningssätt 
och i våra roller

En fri  
och öppen  

diskussion är  
grunden för vårt 
förhållningssätt

Vår gemensamma 
värdegrund 

3

Vi utvecklar  
individen,  

verksamheten  
och samhället

Vi bemöter  
alla med respekt 

och värdighet



Utveckling
 

 
 
I Strängnäs kommun utvecklar vi individen, 
verksamheten och samhället

Detta innebär bland annat att
l  vi lägger grunden för utveckling genom väl 
 fungerande verksamhet 
l  ständiga förbättringar och samverkan    
 alltid står i centrum
l  vår utveckling präglas av långsiktighet, ansvar, 
 lärande, trivsel och ett positivt förhållningssätt 
 till förändringar
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Respekt
 

I Strängnäs kommun ska alla bemötas  
med respekt och värdighet

Detta innebär bland annat att
l  vi ser olikheter som en tillgång
l  vi lyssnar aktivt
l  vi bryr oss om varandra och visar ömsesidig 
 respekt
 





8

Tydlighet
 

I Strängnäs kommun är vi tydliga i vårt ager-
ande, i våra förhållningssätt och i våra roller

Detta innebär bland annat att
l  våra ”kunder” är i fokus i vårt arbete 
 och när vi fattar beslut
l  vi är tydliga i vår information och kommunikation
l  vi ställer tydliga krav och klargör ömsesidiga 
 förväntningar
l  vi har tydliga mål där samverkan och samsyn är  
 nyckelord i vår strävan att se helheter 





I Strängnäs kommun är en fri och öppen 
diskussion grunden för vårt förhållningssätt

Detta innebär bland annat att
l  vi skapar dialog och bejakar omvärldens intresse,  
 nyfikenhet och engagemang
l  våra ”kunder” har rätt att veta hur och hur väl 
 vi utför våra uppdrag
l  vi är lyhörda för vilken information som efter- 
 frågas för att kunna uppfylla vår del i ett öppet  
 samhälle
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Öppenhet
 
 
 

 





Värdegrund
 

 
 
En värdegrund beskriver vårt förhållningssätt och 
den utgångspunkt vi har gentemot våra målgrupper, 
förtroendevalda, medarbetare och kollegor.
l  Den ska vara en distinkt vägledning i ett 
 omfattande förändringsarbete
l  Den ska ha en tydlig koppling till vardagsarbetet,
 politiska uppdrag och genomsyra hela 
 organisationen 
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Anteckningar
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