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Lokal värdegrund
Nationellt
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap 1 § ska socialtjänsten verka för människors
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Verksamheten ska inriktas
på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser samt bygga på respekt för
självbestämmanderätten och integriteten.
Den värdegrund som framgår av 5 kap 4 och 7 § innebär att socialtjänstens omsorg inriktas
på att äldre och personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring, får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialtjänsten
ska verka för allas möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha
en aktiv och meningsfull tillvaro i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Den värdegrund som framgår av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 5 och
6 § ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet
för de personer som hör till lagens personkrets. Målet skall vara att den enskilde får
möjlighet att leva som andra. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet.
Lokalt
Syftet med värdegrunden är att tydliggöra etiska värden och normer som ska vara grunden
för arbetet inom äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade. Värdegrunden
omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser och ska vara
utgångspunkt och redskap för personalen i sitt yrkesutövande.
Lilla Edets äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade utgår från en humanistisk
människosyn, som betonar alla människors lika värde. Detta innebär att den som möter
verksamheten ska få känna trygghet, bevara sin integritet och leva det liv, socialt och
praktiskt som den själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta
göras möjligt!
Ett rehabiliterande och stödjande förhållningssätt ska genomsyra verksamheten. Syftet är
att den som får stöd ska kunna bevara det vardagliga livet såsom den själv önskar. Stödet
ska ges med respekt för livsåskådning och livsmönster, önskemål av aktiviteter och social
gemenskap.
Arbetssätt och arbetsmetoder ska vara i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Verksamheterna ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete.
Med andra ord
Du ska i mötet med personalen
-
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Bli positivt bemött
Bemötas med värdighet
Känna dig trygg
Uppleva meningsfullhet i de stöd och aktiviteter som erbjuds
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