
 

Miljöförbundets ledord och värdegrunder: 
 

 

 

I korthet: 

LEGALITET 
Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller. 

OBJEKTIVITET 
Alla måste kunna lita på att Ystad-Österlenregionens miljöförbund agerar sakligt och 
opartiskt. 

RESPEKT 
Vi behandlar alla människor lika och med respekt. 

NYFIKENHET 
Med en nyfiken, undersökande inställning gentemot varandra tar vi vara på gruppens 
erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för delaktighet och engagemang. 

EFFEKTIVITET OCH SERVICE 
Miljöförbundet förenar effektivitet med service och hög tillgänglighet. 

 

 

 

 

Förklarande: 

Legalitet 

Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller. Legalitetsprincipen betyder att den 
verksamhet som vi bedriver är rättssäker. 

Generellt  

- Tillgång till kunskap såsom bra jurister, juridiska databaser osv. 
- Tid till att anskaffa kunskaper, och tid för reflektion att bygga upp erfarenheter för 

kompetensutveckling 
- Handläggare ska handlägga ärenden utan att överordnat eller sidoordnat organ har rätt 

att påverka det enskilda beslutet. 
Konkret 

- Skicka beslutsmallar till jurist. 
- Gå igenom återförvisade beslut och dra lärdomar ifrån dom. 
- Tid till att läsa på inför ärenden och tid till kurser. 
- Det är du som tjänsteman som tar beslut, vill chef/politiker/nämndemän annat får de ta 

över ärendet. 
- Beslut ska tas med rättsligt stöd. 



Objektivitet 
Alla måste kunna lita på att Ystad-Österlenregionens miljöförbund agerar sakligt och 
opartiskt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de intressekonflikter som kan uppstå, 
det innebär bland annat att man anmäler bisysslor och jäv. 

Generellt 

- Lika fall ska bedömas lika 
- Beslut ska grundas på sakskäl 
- Du ska agera opartiskt och undvika att hamna i intressekonflikt  
- Får inte vara delaktig i verksamhet om det på något sätt kan rubba förtroendet för din 

opartiskhet eller myndighetens anseende, s.k. förtroendeskadlig bisyssla. Du får inte 
heller ha en bisyssla som gör att du inte förmår sköta dina uppgifter.  

Konkret 

- Beslut ska ej grundas på personliga åsikter, sympatier/antipatier eller politiska åsikter 
eller hörsägen.  

- Du är jävig om avgörandet är till avsevärd nytta eller skada för dig själv eller en nära 
släkting eller för en organisation som du har ett avgörande inflytande i.  

- Om du är jävig eller misstanke om jäv kan uppkomma ska du avstå från beröring med 
ärendet. Du är skyldig att självmant anmäla förhållanden som kan bedömas som jäv. 

- Bisyssla ska anmälas. 
 

Respekt 

Vi behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att vi inte tummar på de 
mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, 
etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. 

Generellt 

- Lyssna på andra utan förutfattade meningar, lyssna för att förstå. 
- Lita på personer genom att ge dom verkligt ansvar. 
- Visa att alla har samma värde som människa oavsett bakgrund och läggning. 

Konkret 

- Ankomst i rätt tid 
- Avslagna mobiler 
- Kort och fastställd mötestid 
- Genomarbetad agenda 
- Rätt personer på mötet 
- Förberedda personer för att kunna bidra 
- Vi behandlar de vi möter som vi själv vill bli behandlade. 
- Vi utgår ifrån en konstruktiv positiv återkoppling i allt vi gör för att bidra till värdeskapande. 

 
Nyfikenhet 

Med en nyfiken, undersökande inställning gentemot varandra tar vi vara på gruppens 
erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för delaktighet och engagemang. 

 



 

Generellt 

- Var nyfiken på dom du möter 
- Är man nyfiken på saker slutar man aldrig lära sig 
- Ett förslag skall alltid kompletteras med vilka fakta som motsäger förslaget.  

Konkret 

- Nyfiken på kollegors arbete, ställ frågor och lär dig vad andra gör samtidigt som du 
visar att du bryr dig. 

- Var nyfiken på verksamhetsutövarnas arbete och deras arbetssätt och utmaningar 
 

Effektivitet och service  

Miljöförbundet förenar effektivitet med service och hög tillgänglighet. Vi informerar och ger 
råd och stöd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Vi utför våra uppgifter 
på ett effektivt och professionellt sätt. 

Generellt 

- Hantera ärenden skyndsamt utan att tumma på kvalitet och rättssäkerhet. 
- Vi har dem vi finns till för i fokus och ställer alltid frågan om nyttan för dem med en åtgärd 

eller ett agerande. 
- Vi fokuserar på rätt saker och använder tiden rätt. 

Konkret 

- Uppdaterade mallar/hemsida/vem gör vad osv.  
- Bra interna rutiner. 
- Språket måste ibland anpassas till mottagarens förutsättningar.  
- Vi tar hjälp av varandras erfarenhet för att öka rättssäkerheten och spara tid. 

 

 
Spelregler för arbetsplatsen 

1. Håll mötestider 
Visa respekt genom att hålla tiden, kom förberedd och håll dig till ämnet.  

2. Håll dig till fakta 
Låt inte känslor styra, var saklig och håll dig till fakta. 

3. Kvittera alltid nyttan 
Skapa värde åt andra, din arbetsinsats har stor betydelse för andra. 

4. Välj dina ord 
Välj att använda positiva ord som visar respekt för andra och uttrycker att allt är möjligt – det 
sätter stämningen i gruppen. 

5. Ta fasta på det som avviker 
Sök efter fakta eller observationer som motsäger din tidigare kunskap eller vad du vill och tror 
på. Ett förslag, lösning eller rekommendation utan avvikelser är inte framtaget med eftertanke.  

6. Ta itu med obehagligheter 
Ta för vana att ta tag i saker direkt, det blir till slut en vana. 

 


