
Riktlinjer för dig som är anställd inom 
välfärd- och 

arbetsmarknadsförvaltningen



Inom välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

verksamheter ska våra brukare 
uppleva

Bra bemötande och respekt
• Jag blir tillfrågad och är delaktig i de frågor som berör 
mig 
• Mina synpunkter och min vilja respekteras 

Trygghet
• Jag får information om och kan vara delaktig i det som 
är viktigt för mig. Har jag valt att någon närstående skall 
vara mig behjälplig gäller det även denna/dessa 
personer 
• Jag vet vem jag kan kontakta eller vända mig till i det 
som berör mig eller när jag har frågor

Goda insatser 
• Jag får insatser när jag behöver av kompetent 
personal 
• Jag är med och utformar den plan som ligger till grund 
för mina insatser. Planen anger de mål som insatser 
skall leda till för att jag skall kunna leva mitt liv så 
självständigt och meningsfullt som möjligt 

Bra miljö
• I de lokaler och miljöer som verksamheter utförs skall 
mötet och aktiviteter människor emellan stimuleras. 
Det innebär att de tillfällen som naturligt ges i vardagen 
fångas upp och ses som möjlighet för gemensamma 
aktiviteter. 



Du förväntas 
vara tyst…



• När du börjar din anställning hos oss skriver du 
under Sekretess/tystnadsplikt

• Gäller livet ut

…alltså



Du får ha kläder och 
skor i tjänsten…



• Arbetskläder

• Kort ärm

• Tvätt i 60 grader

• Urringat, kort kjol, kläder som visar 
underkläderna 

får du ha hemma

• Se respektabel ut

…alltså



Du får vara piercad 
och ha överdriven 
makeup…



När du är hemma!

…alltså



Arbetsskador skall 
undvikas…



• Du är skyldig att använda befintlig skyddsutrustning och  
hjälpmedel samt följa de säkerhetsrutiner som finns 

• Det gäller din arbetsmiljö

• Brukaren mår bäst av att du använder hjälpmedlen, 
patientsäkerhet 

• Arbetsskadeanmälan – Aj!

• Tillbudsrapportering – Oj!

…alltså



Rökning, alkohol 
och droger…



Vill du röka, gör det på din rast!

Vill du festa någon kväll? Gör det, men då skall du vara 
ledig dagen efter. 

Bakfylla!?

…alltså



Stölder…



• Rapporteras

• Polisanmäls

• Lås in dina värdesaker 

Ska alltid….



Våld och hot 



Kan förekomma…

Hur bemöter du brukarna?



Du får ta emot 
gåvor…



• Endast hemma…

• Krav kan riktas mot dig sedan…

• Brukarfokus, olika ekonomiska möjligheter 

• Muta



Du förväntas använda 
din privata telefon…



• Ja, fast hemma

• Konsekvenser av mobilanvändandet

• Arbetsverktyg

…alltså



Du får köra din bil…



• Ja, fast hemma!

• I tjänsten kör vi arbetsgivarens bilar

• Försiktighet prioriteras

…alltså


