
 

Månadsbrev april 

Jag vill först sända ett stort tack till alla som jobbar på för fullt trots oron och 
effekterna vi ser av pandemin kopplat till corona. Ni ska alla ha ett stort tack för att ni 
ser till att vår ordinarie verksamhet rullar på trots omständigheterna. Men jag vill ge 
ett extra tack till alla våra kollegor inom omsorgen som i många fall kommer så nära 
verkligheten med corona som det bara går, men som fortsätter ge omsorgstagarna 
en bra omvårdnad. Och ett stort tack även till kollegorna inom 
utbildningsförvaltningen som genomfört distansundervisningen med bravur så att 
våra gymnasieungdomar trots pandemin får sin viktiga utbildning.  

Jag förstår om det är en del oro just nu, men därför är det viktigt att vi tillsammans 
håller ut. Intranäten uppdateras dagligen och där finns all information du behöver 
veta. Återigen, stort tack för allt bra arbete! 
 

Intranät 

Sedan i mars har alla våra förvaltningar och även Värends räddningstjänst varit med i 
vårt koncerngemensamma intranät. I april kopplade vi på Vidingehem också. Under 
denna månad har vi sett att en del ytterligare justeringar måste göras för att få till det 
som målsättningen varit – ett intranät där alla våra medarbetare på förvaltningar, 
bolag och Värends räddningstjänst ska kunna ta del av information man behöver från 
såväl sin egen organisation och för vår helhet. Det gör att den planerade 
implementeringen för alla våra kommunala bolag skjuts ytterligare. Mer information 
om tidsplan och arbete kommer att spridas efter hand och jag kommer att återkomma 
om det i maj. 
 

Gemensam varumärkesplattform och utökad koncernledning 

Tanken var att jag i detta brev kunde berätta om vårt implementeringsarbete av allas 
vår varumärkesplattform som jag berättade om i förra månadsbrevet, och även ge en 
återkoppling av vårt utökade koncernledningsmöte som var planerat i mars. Båda 
dessa delar har vi skjutit på eftersom coronapandemin bröt ut. 

Vår gemensamma varumärkesplattform har representanter från alla förvaltningar och 
bolag arbetat med under stora delar av 2019 och i februari beslutades den även 
politiskt. En Varumärkesplattform för alla våra förvaltningar & bolag som även är en 
viktig del i vår gemensamma utvecklingsresa för att stärka oss internt som en 
organisation. 

Varumärkesplattformen handlar till stor del om hur vi beskriver oss, våra tjänster och 
vilka vi är till för samt var vi gör och sättet vi gör det på. Jag lovar att ge en 
återkoppling om detta framöver. 



 

Temperaturmätaren 

Vårens temperaturmätare har genomförts och för någon vecka sedan fick vi 
resultatet för våren 2020. Glädjande är att vi håller ett fortsatt starkt resultat i 
kommunkoncernen och ligger åter på ett genomsnittligt resultat på 4.9 (av 6,0 
möjliga). 

Vi kan också se att vi stärkts inom flera områden vilket är extra glädjande. För 
områdena ”Vi möter alla med respekt”, Vi skapar en hållbar framtid” och ”Stolthet, har 
medelvärdet ökat och ligger nu mellan 4,6 och 4,9. Annars är det precis som vid 
föregående mätning frågeområdet ”Vi kan jobbet” som har det högsta medelvärdet, 
5,2. Undersökningen ger även signaler på några områden som behöver förstärkas. 
Växjö kommuns förvaltningar och bolag fortsätter med de utvecklingsarbeten som är 
identifierade och igångsatta för hela koncernen enligt plan. 

Nu kommer den viktiga delen där varje arbetsgrupp kommer gå igenom sitt resultat 
för att se vad som vi kan förstärka, vad kan vi utveckla till något bättre och vad vi 
behöver förändra. 

Stort tack till er alla som svarat och som hjälper till att utveckla sin arbetsmiljö till 
något bättre och även hela vår organisation. Så viktigt! 

Ta gärna del av en som vår HR-chef Lena Gustavsson tagit fram för alla förvaltningar 
och bolag. (Här länkas till den presentation som också finns i dagens blogg).  


