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EN BROSCHYR OM ORGANISATIONSVARUMÄRKET HOS SOLLEFTEÅ KOMMUN



Tack för att du valt oss!
Tack för att du valt att arbeta med oss. Du har gjort ett bra val både
idag och för framtiden.

Sollefteå kommun är en stor och trygg arbetsgivare. Hos oss jobbar närmare
2000 personer i över 100 olika befattningar och alla vi behövs för att göra
företagarna och kommuninvånarnas liv lite enklare och bättre.

Vår styrka består av kvaliteten i vårt gemensamma uppdrag och av hur vi
bemöter invånarna, varandra och alla andra som vi kommer i kontakt med.
Alla vi som arbetar i Sollefteå kommun är lika viktiga för kommunens utveckling.

Hur vi bemöter och kommunicerar med varandra och vår omvärld är avgörande
för hur hela organisationen kommer att uppfattas. Det är vi själva som skapar
och formar vår framtid och utveckling.

Välkommen till Sollefteå kommun!

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande



Värdegrunden
Värdegrunden ska genomsyra allt vi gör och fyller en 
viktig funktion för vår organisation. En välförankrad 
värdegrund visar hur vi ska agera och kommunicera 
i alla situationer.

En stark och välgrundad värdegrund stärker 
organisationens arbetsgivarvarumärke och förenklar 
rekrytering av nya medarbetare.

Värdegrunden lägger också grunden för hur vi bemöter
varandra och omvärlden. Den är en viktig del av vår
organisationskultur.

Vår värdegrund
Vår värdegrund baseras på en humanistisk människosyn om alla 
människors lika värde, förmåga att utvecklas och göra ett bra 
arbete. 

Värdegrunden vägleder oss i hur vi ska förhålla oss mot varandra.

Vi är övertygade om att alla kan och vill:

- Vara delaktiga
- Ta ansvar
- Utvecklas

Värdegrunden ger en god arbetsplats där vi bemöter varandra
respektfullt och samspelar i en öppen och tydlig dialog.

Vi får ett arbetsklimat som ger delaktighet, glädje, stolthet och
utveckling. Resultatet visar sig i en effektiv verksamhet med 
god kvalitet och nöjda kommunmedborgare.

Värdegrunden ger:

Nöjda kommunmedborgare!

Arbetsplatser med medarbetare som:
Samarbetar för

att utveckla
verksamheten!

Trivs och 
utvecklas!

Tar gemensamt
ansvar för
uppdraget!



Vår vision
En vision beskriver den bild som vi ständigt strävar mot,
det är idealsituationen. Visionen är svåruppnåelig men samtidigt
det som ständigt driver oss framåt.

Sollefteå kommuns vision faställs av kommunfullmäktige och är:

”Sollefteå kommun utvecklas och förnyas med en
välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i
företagande, god omsorg och en välkomnande attityd”
Genom att ständigt sträva mot visionen arbetar vi också
för att utveckla Sollefteå kommun och lägger grunden för
ett välmående och hållbart samhälle.



Våra kärnord
Visionen och värdegrunden leder oss i det dagliga arbetet. I praktisk 
handling och i mötet med omvärlden ska vi vägledas av våra kärnord:

- Kvalité - vi ska leverera service med hög kvalité och alltid ha
medborgaren i fokus.

- Mod - vi ska ha modet att vara nytänkande i vårt dagliga arbete
och stolta i det arbete vi gör

- Nyskapande - vi arbetar tillsammans och skapar nya framåtsträvande
och lösningar i vårt dagliga arbete.

Vi inspirerar varandra att med engagemang och glöd hålla våra kärnord levande.



Vårt varumärke
Vi är alla anställda i Sollefteå kommun och våra insatser gör 
skillnad i kommuninvånarnas vardag. 

Det är tack vare våra insatser som vatten kommer ur kranen, 
avloppsnätet fungerar, vi får förtroendet att ta hand om våra 
grannars barn, vi utbildar nästa generations stjärnor, ger omsorg 
till de svagaste och vårdar far- och morföräldrar.

Vi utför vårt arbete med kvalitet, mod och nyskapande.

Det är ett arbete vi gör tillsammans genom att vara delaktiga, 
ta ansvar och utvecklas.

”Våra insatser gör skillnad
i kommuninvånarnas vardag”



#DrivkraftSollefteå

Drivkraft och medarbetarskap
Vi är en organsiation av självständiga och ansvarstagande individer som gemensamt och tillsammans med 
vår omvärld utvecklar vår kommun.

Det förutsätter ett öppet och utvecklande arbetsklimat och lojalitet med varandra och fattade beslut. 
Vi förutsätter att du som medarbetare tillsammans med dina arbetskamrater och din chef utvecklar 
verksamheten och din egen kompetens.

Därmed bidrar du också till vår gemensamma utveckling.



Kompetensförsörjning
Våra medarbetare ska ha den kompetens, motivation och kunskap som skapar 
handlingsförmåga i relation till vad deras uppdrag kräver.

Vår framgång är beroende av medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter som 
de ställs inför. 

Därför är det viktigt att du som medarbetare tar ansvar för din kompetensförsörj-
ning och att du har kontinuerlig dialog med din närmaste chef om vilka behov av 
kompetensförsörjning som du har samt vilka kompetenser du anser dig behöva 
tillgodogöra dig för att göra ett bra jobb.



”Som ledare har du ansvar
för att verksamheten fungerar
väl och att medarbetare trivs”

Ledarskap
Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare. Det är viktigt
att du är tydlig, synlig och tillgänglig. Du har också ett särskilt ansvar
för att vår gemensamma värdegrund hålls levande.

Våra förväntningar på dig som ledare är att du stöttar dina medarbetare
genom att lyssna, bekräfta och entuiasmera. På arbetsplatsen deltar alla i
utvecklingen av verksamheten och ges handlingsutrymme och möjlighet
att ta ansvar. Därmed utvecklas alla som medarbetare och människor.

Som ledare är det särskilt viktigt att du:

- Har en helhetssyn på det kommunala uppdraget

- Får dina medarbetare att förstå sin roll i helheten.

- Aktivt bidrar till att nå både övergripande verksamhetsmål 
  och specifika mål för din verksamhet.

Ditt ansvar innefattar också att se till att verksamheten utvecklas 
och bedrivs inom de ekonomiska ramarna.



Kommundirektör
Leder organisatonen tillsammans 
med förvaltningsledningen

Stab & service Skola Vård och 
social omsorg

Samhällsutveckling Kommungemensam
verksamhet

HR

Ekonomi

Kansli

Teknik och service

Måltidsservice

För- och grundskola

Elevhälsa 

Gymnasium, särskola 
och vuxenutbildning

Hälsa & sjukvård

Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsenhet

Funktionsstöd

Äldreomsorg

Tillväxt

Bygg & miljö

Fritid

Kultur

Medborgarservice

Teknisk verksamhet

Bolag & förbund

Stadsnät

Vår organisation
Sollefteå kommun är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige
är den högst beslutade församlingen.

I Sollefteå kommun är verksamheterna samlade under en nämnd, Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har ett antal beredande utskott med olika ansvarsområden.
Tjänstemannaorganisationen leds av kommundirektören.

Stab & service, här samlas verksamheterna inom HR, ekonomi, kansli, måltidsservice
och det nybildade teknisk service (IT, vaktmästeri, fastighet och bilpool).

Samhällsutveckling leds av kommundirektören. Här finns verksamheterna inom
tillväxt, bygg & miljö, fritid, kultur, medborgarservice och teknisk verksamhet.

Skola leds av skolchefen. Skolverksamheten står på tre ben, för- och grundskola 
samt gymnasium, särskola och vuxenutbildning samt elevhälsa.

Vård och social omsorg som leds av socialchefen. Verksamheten står på 4 ben,
hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknadsenheten samt funktionsstöd.



Vi bor i en kraftfull 
kommun...
Sollefteå kommun är en kraftfull kommun som formats och formas av
platsens kraft. Älvarna, skogen och människorna har varit grund för att
forma vår gemensamma identitet.

Vänlighet, gott värdskap och lokalt engagemang kännetecknar invånarna
i Sollefteå kommun. En förmåga att kraftsamla när det behövs har fostrat
många starka personligheter, stjärnor inom idrott och kultur och även
bidragit till en gemensam drivkraft att utvecklas.



En kraftfull kommun
Kraften i vår kommun kommer från fyra källor. Naturkraft - Kulturkraft –
Livskraft – Drivkraft ska hela tiden finnas med i vårt medvetande när
vi kommunicerar med omvärlden.

• Naturkraft – naturen med de djupa skogarna, älvdalarna med sina unika nipor,
odlingslandskapet och de många vattendragen ger platsen dess särprägel.
Naturtillgångarna är basnäringar och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt.

• Kulturkraft – Sollefteå kommun har sedan urminnes tider varit en plats där 
människor samlats för att utbyta varor och erfarenheter. Idag utgör föreningslivet 
och de många gemensamma mötesplatserna som vi möts vid. De många föreningarna 
bidrar till platsens rika kulturliv, ger samhörighet, glädje och kreativitet samtidigt som 
de skapar och kanaliserar kraft. Många starka personligheter har formats av- och 
kommer ur vårt föreningsliv.

• Livskraft - Hos oss finns plats för alla, ingen ska behöva känna sig ensam. Vi
har en välkomnande och öppen attityd som gör att alla känner sig delaktiga och trygga.
Vi har hanterat många utmaningar och har förmåga att vända utmaningar till
möjligheter.

• Drivkraft – Kommunens medborgare präglas av ett starkt engagemang för den egna
platsen. Vi har förmåga att kraftsamla kring gemensamma mål och därefter
tillsammans agera. Kraften som kommer ur engagemanget är det som driver
utvecklingen och gör Sollefteå kommun till en attraktiv plats för alla att bo och verka på.



Du är viktig!
Som anställd i Sollefteå kommun är DU

en viktig del i vårt lagbygge.

Ska vi som organisation och kommun
nå våra mål och komma närmare vår vision
är det viktigt att vi alla drar åt samma håll.

www.solleftea.se


