
Värdegrund

För dig som anställd inom 
Laholms kommun

Laholms kommun ska vara en 
utvecklande professionell service- 
och myndighetsorganisation som 
motsvarar vad människor behöver 
i olika situationer. För detta krävs 
att all personal har en gemensam 
värdegrund. 
Kvalitetstänkande och effektivitet 
är en naturlig del i arbetet.

Elisabet Babic
Kommunråd



Ledord för anställda 
i Laholms kommun

Glädje uppstår i en trygg och 
positiv arbetsmiljö där vi 
stödjer, uppmuntrar och upp-
skattar varandra

Mod uppstår i ett tillåtande klimat 
där vi vågar vara oss själva och 
visa öppenhet och tydlighet

Delaktighet uppstår genom att 
vi tar ett gemensamt ansvar för 
att informera, lyssna och mötas i 
goda relationer

Engagemang uppstår i en 
kreativ och utvecklande atmosfär 
där vi är aktiva, ansvarstagande 
och nyfikna

Gott föredöme visar vi genom 
att möta andra så som vi själva 
vill bli bemötta
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