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Månadsbrev december 
December kom på något sätt väldigt fort i år. Andra advent har 

redan passerat och det snurrar på fortare än vanligt eftersom 

mycket ”ska vara klart innan jul”. I mitt månadsbrev berör jag åter 

sådant som efterfrågats och sådant som är bra för oss alla som 

jobbar inom någon av våra bolag och förvaltningar, att ta del av. 

Här är decembers. 

 

Vårt koncerngemensamma intranät 

Till våren lanseras vårt nya och koncerngemensamma intranät. Här kommer alla 

medarbetare på våra förvaltningar och bolag hitta viktig information, nyheter, dokument 

och mycket mer som berör och skapar värde för dem. I och med lanseringen gör vi 

dessutom en satsning på Teams, som blir Växjö kommunkoncerns uttalade 

samarbetsplattform. Här ska våra medarbetare dels kunna samarbeta med de närmaste 

kollegorna på avdelningen, dels med kollegor i en annan förvaltning eller bolag. Det 

kommer även vara möjligt att bjuda in externa aktörer.   
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Idag har bolagen egna intranät och det finns flera olika digitala samarbetsytor, vilket 

försvårar när vi ska sprida information eller samarbeta över gränserna inom koncernen. 

För att undvika detta i framtiden kommer det nya intranätet och vår nya interna 

kanalstrategi att förvaltas och vidareutvecklas på ett övergripande och gemensamt sätt, 

där alla bolag och förvaltningar inom koncernen är representerade. På så sätt kommer 

det bli enklare att sprida information och samarbeta inom koncernen. 

  

Temperaturmätaren 

Temperaturmätaren som gjordes tidigare i höstas förutsätter jag nu har gåtts igenom i 

alla grupper. Alla chefer har som uppgift att tillsammans med alla våra medarbetare gå 

igenom resultat, diskutera sådant som kan förbättras, sådant som kan förstärkas och 

glädjas åt sådant som är bra. Som tidigare berörts har vi gått ner något i den generella 

mätningen (från 4.8 till 4.7 på en skala mellan 0 och 6) men trots det är det ett starkt 

resultat. Vi har många enheter som ligger över men vi har även enheter som ligger lågt 

och därför är uppföljning, diskussion och reflektion samt åtgärder viktiga att diskutera. 

  

På intranätet kan våra anställda hitta en powerpoint med en analys som är gjord av HR 

och Friskt arbetsliv samt koncernens resultat uppdelad på förvaltningar, bolag och även 
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Värends räddningstjänst. Vi i koncernledningen och även politiken har diskuterat om vi 

ska initiera något mer generellt. På sidan 18 i analysen kan man läsa om de 

koncerngemensamma initiativ som vi gör och vi måste ge det tid för att få genomslag 

innan vi startar fler insatser. Vi måste även vara aktsamma med det som initieras, då 

även det kräver tid och resurser. Vi känner att vi måste hålla i och säkerställa att det som 

redan är igångsatt blir bra. 

  

Informationsspridning 

Vi i koncernledningen ser genom den återkoppling vi har fått i temperaturmätaren att 

informationsspridningen från oss till hela verksamheten måste bli bättre – det som jag 

brukar kalla för ”vattenfallet”. Att jag och förvaltningschefer/bolags-vd:ar säkerställer 

att information vi kommit överens om sprids i verksamheterna och verkligen tas vidare i 

varje chefsled. Inspelen vi har fått från många medarbetare visar att det här måste bli en 

förbättring. Vi som grupp, koncernledningen, har även fått inspel att vi måste stärka oss 

och agera som enhetlig grupp. För mig är det en fantastisk återkoppling vi fått och något 

vi redan sedan i våras jobbar hårt med, men här ska vi ta krafttag.  
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Som tidigare berörts i olika sammanhang är en stor satsning att vi jobbar med att 

”säkerställa chefskap som en egen profession”. Som du kan läsa på sidan 18 går det som 

en röd tråd från värdegrunden och de initiativ som är igångsatta. Även vi i 

koncernledningen jobbar med det. Det handlar om enskildas chefskap som kan 

förstärkas och förbättras och att också skaffa verktyg för att bli bättre. Men vi behöver 

även genomföra aktiviteter för oss som koncernledning så att vi som grupp stärks och på 

så sätt blir bättre i våra roller och i förlängningen för våra medarbetare.  

  

Uppdragen efter Budget 2020 

En intensiv period är bakom oss kopplat till att få till planerna och aktiviteterna för att 

verkställa budget 2020 som kommunfullmäktige beslutade om i juni i år. Det är många 

stora förändringar som självfallet inte är genomförda ännu, men som många av våra 

förvaltningar och även bolag jobbat med för att få till i framtiden. Vi är i en stor 

omställning och det är fortfarande många frågor. Även om alla internbudgetar är 

beslutade i nämnder och snart i alla styrelser, är alla detaljerar inte klara. Det vi alla 

jobbar hårt med är att upprätthålla bra information via våra chefsled i de olika steg som 

ska tas. Samtidigt som vi följer en strukturerad arbetsordning med konsekvensanalyser, 

fackliga förhandlingar, politiska beslut med mera. Allt för att visa respekt för alla 
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involverade. På den här sidan kan du läsa vår budget: https://vaxjo.se/sidor/politik-

och-demokrati/ekonomi/budget.html 

  

Det var allt för denna månad. Prenumerera också gärna på min blogg som riktar sig både 

till oss som arbetar i Växjö kommun, men även till alla externa som är nyfikna på vad 

som händer här. Två gånger i veckan kommer inlägg där. Du hittar den 

på www.vaxjo.se/kommunchefen 

 

 


