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Vi har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar som 
gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen.  Värderingarna påverkar 
vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service 
och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar 
till ett hållbart arbetsliv.

Värderingarna fungerar tillsammans - vi ska leva upp till dem  
samtidigt. Ingen är viktigare än den andra. De gäller både i relation  
till vår omgivning och till varandra som kollegor. Det vill säga att vi  
har samma förhållningssätt internt som externt.

•  Vi möter alla med respekt

•  Vi kan jobbet

•  Vi gör verksamheten bättre

•  Vi skapar en hållbar framtid

Värdegrunden förenar oss alla i kommunkoncernen. I praktiken  
berättar den för oss vad som är viktigt i vardagen. Det syns och märks 
den dag vi alla lever efter samma värdegrund. Kommer man utifrån 
förstår man hur det är här – och det är bra. Det skapar tydlighet  
och trygghet.

Våra värderingar lever idag på många håll men de har behövt  
förtydligas i en gemensam värdegrund som tagits fram i ett samarbete 
mellan samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen  
under 2015.

Värdegrunden  
förenar oss alla.

Växjö kommunkoncerns 
värdegrund





Vi möter alla 
med respekt
För oss i Växjö kommunkoncern har alla människor 
ett lika värde med olika behov och förutsättningar. 
Därför lyssnar vi aktivt för att förstå varandra.  
Vi ser möjligheten i varje möte. Vår dialog är saklig 
och öppen. Vi hjälps åt att skapa tydlighet. 

Vi tar till vara andras kompetens och bejakar 
olikheter. Vi visar hänsyn till varandras 
ansvarsområden.

Vi bryr oss om varandra. Därför håller vi vad 
vi lovar. Detta skapar trygghet.

Saklig och öppen dialog
Bejakar olikheter

Håller vad vi lovar



Genomför på bästa sätt
Utvecklas

Samarbetar

Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern har  
uppdraget att göra nytta för alla i kommunen.  
Vi tar reda på vad som förväntas av oss och 
genomför jobbet på bästa sätt. 

Vi är nyfikna och söker självständigt ny kunskap. 
Vi reflekterar över vad vi gör och pratar med  
omgivningen för att ständigt utvecklas i vår roll. 
Detta gör oss professionella.

Vi samarbetar för då blir vi bättre. 

Vi kan jobbet





Utgår från behoven
Nyfikna och delar med oss

Bra kan bli bättre



Utgår från behoven
Nyfikna och delar med oss

Bra kan bli bättre

Vi gör 
verksamheten
bättre
Vi i Växjö kommunkoncern förbättrar 
verksamheten med utgångspunkt i behoven 
hos de vi är till för. 

För att vi ska bli bättre sätter vi utmanande 
mål som vi följer upp. Då ökar värdet på vår 
service över tid. 

Vi utvecklas och är nyfikna på omvärlden.  
Vi delar med oss av information och idéer. 
Så gör vi alla skillnad.



Ekonomiska, sociala och ekologiska effekter samtidigt
Mod

Goda förebilder

Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern 
analyserar och agerar för att skapa långsiktiga 
ekonomiska, sociala och ekologiska 
effekter - samtidigt. 

Det vi gör idag spelar roll imorgon. Vi tar ansvar 
och har modet att genomföra de långsiktiga  
förändringar som krävs. 

Vi är goda förebilder och skapar ett samhälle 
för alla, samtidigt som vi hushåller med 
våra resurser.

Vi skapar 
en hållbar framtid





Genom att följa och leva 
värdegrunden tar vi alla 
ansvar för att den hålls vid liv.

Tillsammans får vi  
värdegrunden att leva


