
Vår värdegrund



För din skull

Jag finns här för din skull. 

I mötet mellan oss är jag när varande. 

Du ska känna dig trygg i att jag 
lyssnar och visar hänsyn. 

Jag ser dig och de behov just du har.

Vår värdegrund
Vår värdegrund sammanfattar de värderingar vi 
står för och vill leva efter. 

Värderingarna ska genomsyra allt vi gör, ge oss 
kraft och energi och vägleda oss i det vardagliga 
arbetet. 

Ytterst syftar vårt värdegrundsarbete till att skapa 
mervärde för dem vi är till för.



Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre än var och en för sig.

Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt.

När vi ger utrymme för varandras olikheter tar 
vi chansen att växa. 

Tillit och trivsel skapar vi gemensamt när vi 
alla tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det. 

Vi ser möjligheter och prövar nya vägar i de 
uppgifter vi utför i vardagen. 

Framtiden är vår att utforska. 

Vi är nyfikna och vill driva Hammarö framåt.

Utveckling sker när vi engagerar oss i att bli 
bättre. 

Det vi gör idag ska hålla över tid och stärka 
morgon dagens Hammarö. 

Vi väntar inte på det som kommer, vi är där  
och skapar vår framtid.

Framtiden är vår
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Hammarö kommuns värdegrundsarbete har 
genomförts med bred delaktighet och stort 
engagemang. Förtroendevalda och medarbetare 
har gjort värdegrundsövningar för att välja ut 
de värderingar som är absolut viktigast för att 
kommunens verksamheter ska fungera på bästa 
möjliga sätt. 

Resultatet från värdegrundsövningarna har 
utgjort underlag när Hammarö kommuns 
värdegrund arbetats fram. På så sätt har det 
varit hög delaktighet i ett arbete som berör oss 
alla. Medarbetar- och ledarskap ska präglas av de 
värderingar som framkommer av värdegrunden. 

I ordmolnet till vänster ser du vilka 
värdeord som de flesta valde när de gjorde 
värdegrundsövningarna. Det är beskrivningarna 
och definitionerna av dessa värdeord, det vill 
säga rösterna från alla förtroendevalda och 
medarbetare i kommunen, som har skapat vår 
värdegrund.

Har du frågor?
Mejla oss: kommun@hammaro.se
Ring oss: 054-51 50 00
Besök oss: Mörmovägen 5, Skoghall
Skriv till oss: Box 26, 663 21 Skoghall


