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Affärsområdena har uppdrag och  
en vardag som ser olika ut, men  
tillsammans utgör vi en unik helhet 
som gör oss starka. Vi har en gemen-
sam platta att stå på, våra kärnvärden. 
Tillsammans utgör de även grunden i 
vårt namn.

Lojalitet, Empati, Ansvar och Närhet.

Det här är Leanlink

Leanlink tillhör Linköpings kommun och är utförare av  

kommunala servicetjänster. Vi bedriver verksamhet inom fem  

olika affärsområden; LSS Funktionsstöd, Kost & Restaurang, 

Råd & Stöd, Äldreomsorg och LKDATA.  

Lean—att stödja sig på, att lita på. Även 
ett välkänt begrepp för verksamheter 
som är i bästa möjliga form för att utföra 
aktiviteter för största möjliga effektivitet 
och värde utifrån ett tydligt kundfokus.
 
Link—länken mellan affärsområdena, 
länken mellan verksamhet och  
kommuninvånare.

Varje del är viktig, tillsammans utgör vi en unik helhet.



Illustrationer: Rebecka Salenius

Lojalitet

Handlar om att stå upp för sin åsikt, hålla något vi lovat 
våra kollegor eller att utföra ett uppdrag i tid för en kund. 
Det innebär också att vi respekterar och följer fattade  
beslut och jobbar mot gemensamma mål. Vi ställer upp  
för varandra och visar varandra respekt.

Empati

Oavsett vad vi arbetar med är empati en viktig egenskap 
för att förstå de människor vi möter i vårt uppdrag varje 
dag, att kunna sätta sig in i någon annans situation. Det 
handlar om att vilja och försöka förstå samt att lyssna utan 
att värdera. Att ha förståelse för varandras olikheter och 
kunskaper och kunna se situationer ur olika perspektiv.

Ansvar

Innebär att vi utför vårt uppdrag på ett professionellt sätt 
och med god kvalitet. Att agera så att både kund, kollegor 
och medarbetare kan lita på oss. Vi tar vårt uppdrag på  
allvar och tar ansvar för våra egna handlingar, det vill säga 
att stå för det vi gör, lovar och säger.

Närhet 

Innebär att vi finns där vi behövs. Vi skapar trygghet,  
glädje och tillit och vi bygger förtroende och nära relationer 
så att de personer vi möter kan lita på oss.



 I privatlivet är det upp till dig hur du 
gör och ser på saker. På arbetet krävs 
en anpassning till organisationens och 
arbetsplatsens värdegrund och gällande 
värderingar, men också till de unika  
behov som kunden har. Det vi själva 
anser som bra och rätt känns självklart 
och därför reflekterar vi inte alltid över 
det och tror att andra tänker likadant. 
Så är inte alltid fallet! 

Värdegrunden är diskuterad och  
beslutad i LSS Funktionsstöds  
ledningsgrupp. Det är viktigt att vi alla 
inom LSS Funktionsstöd kontinuerligt 
diskuterar den och stödjer varandra, så 
att vi arbetar och handlar utifrån den. 
Vår värdegrund är också en signal till 
omvärlden om hur vi vill bli beskrivna 
som organisation. 

Vårt gemensamma uppdrag är att ge 
stöd, omsorg och service i livets alla 
skeden. Vi gör det med kunden i fokus 
och där alla människors lika värde syns 
i vardagen.

Våra värderingar, det vill säga hur vi 
ser på och resonerar kring olika saker, 
är präglade av vilka vi är, hur vi har det 
i vår närmaste omgivning och hur vi 
formas av samhället. Värderingarna är 
personliga och många gånger omed- 
vetna. De styr våra handlingar och hur 
vi förhåller oss till vår omgivning. Syftet 
med en gemensam värdegrund är att 
skapa en gemensam syn på viktiga  
värderingar i vårt förhållningssätt till 
andra människor. 

Det kan vara svårt att arbeta utifrån  
en gemensam värdegrund, då ord och  
benämningar har olika betydelse för 
olika människor.  
Inom LSS Funktionsstöd har vi en unik 
relation med dem vi arbetar för och blir 
ofta känslomässigt engagerade. 

Den eller de personer vi känner extra 
mycket för, kan det också vara svårt att 
distansera sig från. Att till exempel ha 
distans är viktigt för att hålla isär dina 
privata värderingar från dem som krävs 
för att utföra ett bra arbete. 

 
 

Vad är en värdegrund?



Ett professionellt och bra bemötande 
kräver kunskap och erfarenhet men 
framförallt lyhördhet och inlevelse-
förmåga. Det goda bemötandet innebär 
en vilja att sätta sig in i och försöka 
förstå en annan individs situation och 
hans eller hennes uttalade eller under-
förstådda önskemål eller behov. 

Ett professionellt bemötande innebär att 
du som medarbetare använder dig av din 
pedagogiska kunskap, erfarenhet och 
inlevelseförmåga med vägledning av 
LSS Funktionsstöds värdegrund. 

Att vara professionell i bemötandet 
gäller naturligtvis i samspelet med 
kunden, men även i vårt förhållande till 
anhöriga, god man, kollegor och andra 
du möter i arbetet.
 

”Ett professionellt 
bemötande kräver 

kunskap och lyhördhet.”

Professionellt förhållningssätt



Alla människors lika värde

Alla människor har lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och   
erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett t.ex. funktionsnedsättning,   
utseende, kön, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, politisk eller annan uppfattning.

Respektfullt bemötande

Vi ska bemöta varje människa som en unik individ med respekt för hans eller  
hennes rätt till självbestämmande och integritet.

Förmåga till empati

Vi ska alltid försöka förstå och sätta oss in i individens unika behov och situation.  
Vår uppgift är att fånga upp varje individs uttalade eller underförstådda önskemål 
och känslor utan att styras av vår maktställning eller våra egna behov.

Stärka utveckling, självständighet och självbestämmande

Vi ska alltid utgå från att alla individer har förmåga att utvecklas. Det gör vi genom 
att stärka individen till ett självständigt och aktivt liv utifrån hans eller hennes  
egna behov och förutsättningar.

Trygghet och tillit

Vi eftersträvar att skapa förtroendefulla relationer i ett öppet och tillåtande klimat. 
Trygghet och tillit skapar vi genom att bekräfta och beakta individens livssituation 
och livserfarenheter.

Hålla våra värderingar och etiken vid liv

I vårt uppdrag förbinder vi oss att regelbundet diskutera och reflektera över vår 
värdegrund och andra etiska frågor som vi möter i arbetet.
 

Värdegrund LSS Funktionsstöd



”Hjärtavtrycket” är LSS Funktionsstöds 

symbol för vår värdegrund och för 

de aktiviteter och arrangemang som 

genomförs, som är kopplade till 

värdegrundsarbetet.

 

Symbolen är utformad som ett hjärta i 

form av två fi ngeravtryck i en varm och 

inbjudande röd färg. Med fi nger-

avtrycken vill vi symbolisera och visa 

att alla människor är unika personer 

med en unik personlighet, precis som 

fi ngeravtrycken. När fi ngeravtrycken 

förenas bildas ett hjärta som står för 

medmänsklighet och jämställdhet. 

Dessutom kan fi ngeravtrycken 

tillsammans symbolisera samtalet 

eller mötet mellan två individer.

Symbolen för vår värdegrund



Arbetsplatsens värderingar

Utifrån LSS Funktionsstöds värdegrund 
har varje arbetsplats arbetat fram sina 
gemensamma värderingar. Dessa är 
enkla och konkreta, samt ger en påmin-
nelse i vardagen om vad arbetsplatsen/
arbetslaget gemensamt har bestämt.
 

Hur hålla värdegrunden vid liv?

LSS Funktionsstöds kvalitetsråd 
(Q-rådet) har ett uppdrag av lednings-
gruppen att samordna och arrangera 
aktiviteter som stödjer oss i att ”Hålla 
värdegrunden vid liv”. Utöver detta 
ingår det i alla medarbetares uppdrag en 
skyldighet att regelbundet diskutera och 
refl ektera över etiska frågor, värderingar 
och LSS Funktionsstöds värdegrund. 
Glöm därför inte ditt eget ansvar, du 
som individ kan göra stor skillnad. 

Dessa medarbetare verkar inte ha reflekterat över sitt uppdrag och vår värdegrund.

Värdegrunden i vardagen



Etik utgår ifrån alla människors lika 
värde och handlar om hur vi tänker och 
reflekterar kring värderingar och våra 
handlingar. Moral är det sätt som vi 
tillämpar etiken på, vad som är rätt och 
orätt i praktisk handling. 

Etiken handlar därför om att fundera 
över vad som är rätt och fel och varför 
det är det. Med hjälp av etisk reflektion 

Vad är god etik och moral?
kan vi ofta bena ut svåra situationer, 
där vi inte riktigt vet hur vi ska bete oss. 
Som medarbetare har du en skyldighet 
att handla i enlighet med de  
gemensamma värderingar som gäller 
inom våra verksamheter. 



Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är en 
rättighetslag som ska garantera 
funktionshindrade personer goda 
levnadsvillkor. Enligt LSS ska var och 
en ha största möjliga infl ytande och 
medbestämmande över stödet som ges 
och få stöd/hjälp när han eller hon själv 
begär det.

Som medarbetare i en bostad med 
särskild service eller som personlig 
assistent arbetar du i den boendes hem. 
Du ger kunden stöd i vardagen 
samtidigt som du ska respektera hans 
eller hennes integritet och egna val. 

Goda levnadsvillkor och etik
Även om du är införstådd med att det 
är kunden som ska bestämma, ställs 
du ofta inför svåra etiska avvägningar. 
Det är inte alltid lätt att bedöma var 
ditt eget ansvar upphör och kundens 
tar vid. 
 
Den grundläggande metoden för att 
göra etiska avvägningar är att refl ek-
tera. Det vill säga att du har förmåga 
och möjlighet att fundera över vad dina 
handlingsalternativ innebär för den du 
möter i vardagen. 



Vårt Kvalitetsråd - Q-råd
LSS Funktionsstöds Q-råd har en viktig 
roll när det gäller kvalitetsfrågor, att ge 
förbättringsförslag och att sprida dem 
i vår organisation. De ska bidra med 
förslag till och konstruktivt granska 
arbetet med strategiska kvalitets- och 
utvecklingsfrågor. 

Vårt Q-råd består av medarbetare  
från alla våra olika verksamheter och  
yrkesroller; vårdare, personliga assist- 
enter, verksamhetschefer, sjuksköterska, 
fritidskonsulent, bemanningsassistent 
och verksamhetsutvecklare.

Q-rådet fokuserar bland annat på hur 
vi tar tillvara på synpunkter, klagomål 
och förbättringsförslag från både våra 
kunder, medarbetare och andra som 
kommer i kontakt med våra verksam- 
heter. De arbetar också med olika former 
av utvärderingar och vår värdegrund. 

Det innebär att de är ett stöd till LSS 
Funktionsstöds ledningsgrupp i strate-
giska kvalitets- och utvecklingsfrågor 
och rapporterar också direkt dit.

I arbetet med vår värdegrund har 
Q-rådet en återkommande uppgift: att 
varje år arrangera en föreläsning eller 
hålla i en annan aktivitet för att säker-
ställa att vi håller LSS Funktionsstöds 
värdegrund vid liv. 
 
Q-rådet utgör även ett forum för  
erfarenhetsutbyte - att lära och lära av 
varandra. Utbytet sker både i mötet  
mellan de olika professionerna i vårt 
eget Q-råd, men också då Q-nätverket 
träffas två gånger per år.  Nätverket 
består av deltagare från alla Leanlinks 
Q-råd som finns inom våra affärs- 
områden som arbetar med omsorg. 
(Råd & Stöd och Äldreomsorg.) På våren 
arrangerar nätverket en temaföreläsning 
och på hösten en nätverksträff, där  
syftet är just erfarenhetsutbyte och att  
få tips och idéer för det fortsatta arbetet.

Har du som medarbetare förslag på 
förbättringar i verksamheten är du alltid 
välkommen att diskutera dem eller 
lämna dem till Q-rådets representanter. 


