
Omsorgsnämndens

Värdegrund
ljusdal.se



Varje människa är unik 

• Du har rätt att vara den du är.
• Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden  

för vårt arbete. 
 

Varje möte är unikt 

• Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande. 
 

Varje uppdrag är unikt 

• Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag  
med hjälp av vår kunskap.

• Vi samarbetar i nätverk för att ge dig en allsidig service.

Varje människa är unik. Så inleds omsorgsnämndens värdegrund 
som är ett stöd för personal och politiker i allt arbete som berör 
omsorgsförvaltningens kunder och omsorgstagare. Värdegrunden 
stödjer de värderingar vi anser ska prägla hela omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Så här lyder Omsorgsnämndens värdegrund i sin 
helhet: 



En viktig utgångspunkt är den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen som infördes i socialtjänstlagen 2011. Den lyder:  
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Ljusdals kommuns  
omsorgsnämnd och förvaltningsledning valde att låta den lokala  
värdegrunden omfatta alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen. 

All personal på alla nivåer i organisationen deltar i det värde-
grundsarbete som startade våren 2013. Förutom Äldreomsorgen  
och kommunens hälso- och sjukvård således även Stöd och omsorg  
(stöd till personer med funktionsnedsättning), Individ- och familje 
omsorgen, Biståndshandläggar- och Integrationsverksamheterna samt 
Kostservice och Arbetsmarknadsverksamheten.  

Omsorgsnämnden har 2015 gett omsorgsförvaltningen i uppdrag  
att inom alla arbetsgrupper fortsätta arbetet med värdegrund.  
Ett arbetsmaterial som tar upp etiska frågeställningar och särskilt 
lyfter fram jämställdhets- och mångfaldsfrågor tas nu fram som  
stöd för det fortsatta arbetet. 

Betydelsen av en värdegrund ligger i hög grad i att den blir känd  
av alla medarbetare och används för reflektion och samtal mellan  
medarbetare kring händelser och situationer i arbetet när vi möter 
våra kunder och där vi ofta behöver handla med en etisk kompass. 
Värdegrunden utgör därmed en viktig pusselbit i omsorgernas  
kvalitetsarbete. 

Läs mer om vår värdegrund på ljusdal.se
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