
  
  
  

Verksamhetsidé – Håbo kommuns 
verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Alla som kommer i kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett 
professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och 
omtanke.  

Vi tror på en livslång utveckling, där utvecklingen sker i rörelsen mellan det man kan 
och känner till och det man ännu inte lärt sig eller prövat på. Vi försöker skapa balans 
mellan trygghet, där vi lyfter fram och bekräftar sådant som var och en gör bra, och 
utmaningar, där var och en får möjlighet att lyckas. Om man lyckas på ett område så 
växer man. Det är vår uppgift att hitta områden där var och en kan lyckas.  

I Håbo kommuns verksamheter får var och en utrymme och stöd i att uttrycka sig och 
dela med sig av sina tankar och man blir bekräftad i det man uttrycker och respekterad 
för den person man är. Vi tar tillvara och stärker de förmågor som finns och vi stöttar 
när förmågan sviktar. Allt stöd är individuellt utformat och utgår från grundprinciperna 
inom tydliggörande pedagogik så att alla känner att man äger sin dag. Om man blir mer 
självständig så växer självförtroendet. Om självförtroendet ökar på ett område så ökar 
det överallt. Det ger ringar på vattnet. 

Inom Håbo kommuns dagliga verksamhet erbjuder vi arbete som varierar till innehåll 
och svårighetsgrad och målet är att var och en ska uppleva sitt arbete som meningsfullt 
och tillfredställande. Det är också vår uppgift att hitta nya utmaningar, något som 
kräver fingertoppskänsla och respekt för individens känslor inför de egna uppgifterna. 
Vi arbetar aktivt för att skapa känslan av en gemensam arbetsplats där alla känner sig 
lika mycket värda. 

I Håbo kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla ska ingå i ett sammanhang där 
man trivs och där man som person känner att man är viktig och behövd. Vi tror på att 
bygga jämlika relationer och ha roligt tillsammans. Det skapar mervärden som bidrar 
till ett meningsfullt liv. 
 

 


