
Kommunchefens månadsbrev februari

Då var det redan februari och dags för nytt månadsbrev. Och väldigt mycket är på gång som rör oss alla 
- nytt Intranät, Utbildningsportalen, ny temperaturmätning, Årets bästa arbetsplats och förmånscyklar.

Nya Intranätet
Om bara några veckor kommer det se annorlunda ut när du loggat in i din dator. Lanseringen av vårt nya 
intranät närmar sig. I början av mars börjar det rullas ut till förvaltningarna och Värends räddningstjänst för 
att i början av april börja rullas ut till bolagen. På Intranätet kommer du kunna läsa dom senaste interna 
nyheterna, hitta information om din anställning, anmäla dig till interna utbildningar (se nästa stycke) och 
mycket mer. Du kommer naturligtvis även kunna använda intranätet i mobilen.

Utbildningsportalen
Just nu pågår arbetet med vår Utbildningsportal för fullt. De utbildningar som finns tillgängliga för oss med-
arbetare kommer ligga samlade på ett och samma ställe på Intranätet, där du enkelt kan anmäla dig och 
även genomföra en hel del digitala utbildningar. För dig med telefon är ett tips att ladda ner den app som 
heter LMS365 och logga in där. Då har du Utbildningsportalen i din mobiltelefon vilket är väldigt smidigt. Ut-
bildningsportalen kommer fyllas på med olika typer av utbildningar allt eftersom och allt finns inte ännu. Två 
utbildningar är obligatoriska för oss alla nu i vår. Det handlar om Barnkonventionen och Teams som båda 
är digitala utbildningar, så kallad e-learning, vilket innebär att du kan göra dom i datorn, surfplattan eller 
mobiltelefonen. Du har nu fått ett mejl om den första, Barnkonventionen, med mer information. Jätteviktiga 
utbildningar både Barnkonventionen och Teams så gå dem, reflektera och diskutera med dina kollegor om 
vad innehållet innebär för er. 

Årets första temperaturmätare
Snart kommer en ny temperaturmätare att fylla i för alla oss medarbetare. Temperaturmätaren är ju en 
enkät som går ut till alla medarbetare och ska uppmärksamma både sådant som är bra och eventuella 
problem. Temperaturmätaren fokuserar på gruppen som helhet och hur vi tillsammans kan utveckla verksam-
heten och vår arbetsmiljö. Målet är att stärka arbetsgrupper och hela koncernen för att kunna jobba ännu 
bättre för de vi är till för. 24 februari går årets första enkät ut. 

Nominera till Årets bästa arbetsplats
Fram till 28 februari kan du nominera din egen eller en annan arbetsplats i våra förvaltningar och bolag till 
att bli Årets bästa arbetsplats. På Intranätet kan du läsa mer om hur du gör för att nominera, vilka kriterier 
som juryn tittar på och såklart vad priset är. 

Förmånscyklar 
Snart får alla som är tillsvidareanställda i förvaltningar, bolag, Värends Räddningstjänst och SSAM, ett er-
bjudande om att hyra cykel eller el-cykel, så kallad förmånscykel. Erbjudandet gäller 21 februari till 9 mars. 
Förmånscykeln är ett erbjudande som innebär att medarbetarna erbjuds en ny cykel eller el-cykel genom en 
hyreslösning med bruttolöneavdrag under 36 månader. Efter 36 månader väljer man om man vill köpa loss 
cykeln eller lämna tillbaka den. Det är redan många som tagit del av erbjudandet och som nu har en cykel 
eller elcykel på detta sätt, men vet att många fler är intresserade så håll utkik 21 februari. 

Ha en fin fortsatt februari! 

/Monica Skagne, kommunchef och vd VKAB


