
 

Årets sista månadsbrev 

Snart är vår kanske största högtid här och vi behöver alla planera inför den ledighet 

som stundar för många, och som så många behöver. Det fungerar naturligtvis olika 

på olika avdelningar i vår stora organisation, men hos alla gäller som alltid att det 

alltid ska finnas personer på plats som ger service till våra invånare inom alla våra 

områden. Det blir en extra utmaning i år när vi är mitt i en pandemi naturligtvis, men 

som alltid behöver vi tänka på att våra invånare, företag och besökare behöver och 

ska få service och svar på sina frågor under årets samtliga veckor.  

Tänk också på att underlätta för våra medarbetare i våra kontaktcenter i 

koncernen, så att de i sin tur kan vara professionella gentemot de vi är till för. Det är 

viktigt att du är tydlig med när du är ledig, vem som är ersättare och när du är 

tillbaka. En enkelt men nog så viktig sak, för att vi alla ska hjälpas åt att visa hur 

professionella vi är.   

Snart påbörjas vaccinering mot Covid-19 

I förra veckan kom det äntligen nyheter om vaccin mot Covid-19. Först ut att 

vaccineras är våra äldre inom särskilt boende och hemvård, deras partners och 

såklart vår duktiga vård- och omsorgspersonal. Jag vet att omsorgsförvaltningen 

redan har påbörjat arbetet tillsammans med Region Kronoberg, hur vaccineringen 

ska gå tillväga. Det är ingen lätt uppgift eftersom det handlar om cirka 2500 

personer som ska vaccineras på kort tid, men jag är övertygad om att det kommer 

gå hur bra som helst. Mer information kommer inom kort.  

Budget 2021 påverkar oss alla 

Den 17 november beslutade kommunfullmäktige om budget 2021 och redan den 18 

november bjöd jag in alla våra 430 chefer i koncernen för att ge kort information om 

hur det påverkar oss. Det är ett gediget arbete som nu håller på att startas upp för 

att verkställa och implementera det som kommunfullmäktige beslutat.  

 



 

När det gäller de uppdrag som påverkar alla våra verksamheter – våra 

koncernövergripande uppdrag kan du läsa mer om de här (här länkas till tidigare 

nyhet). De koncernövergripande uppdragen kommer samordnas av mig och 

koncernledningen. Varje område har nu fått en ansvarig person som rapporterar till 

mig: 

• Fastighetsskötsel och vaktmästeri.  
Ansvarig: Magnus Bengtsson, chefsjurist 

• Förändrad bolagsorganisation. 
Ansvarig: Magnus Bengtsson, chefsjurist 

• Samhällsbyggnadsförvaltning 
Ansvarig: Magnus Bengtsson, chefsjurist 

• Samordning och gemensam styrning av verksamhetsutvecklare och utredare 
Ansvarig: Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och välfärd och Ola 
Hammarström, förvaltningschef kommunledningsförvaltingen  

• Samordning administrativa resurser 
Ansvarig: Anders Elingfors, utbildningschef och Ola Hammarström, 
förvaltningschef kommunledningsförvaltingen 

• Ett IT 
Ansvarig: Pär Igevik, IT-chef och Ola Hammarström, förvaltningschef 
kommunledningsförvaltingen 

 

Vissa arbetsgrupper har redan startat upp och vissa kommer inom kort att påbörja 

sitt arbete med att ta fram projektplaner för sina respektive uppdrag. Jag kommer 

att ha nytt informationsmöte med alla chefer den 17 december och kommer då att 

informera om det pågående arbetet som då kommit igång mer. Håll utkik efter mer 

information på intranätet den 18 december. 

Klimatkontrakt 2030  

Igår Nobeldagen och idag European Viable Cities Day. Växjö är sedan ett antal år 

en del av Viable Cities och i år är det extra högtidligt eftersom Europas första 

klimatkontrakt ska skrivas under. För Växjös del är det kommunstyrelsens ordförande, 

Anna Tenje (M) som undertecknar kontraktet idag 11 december. Genom att skriva 

under klimatkontraktet visar vi i Växjö återigen att vi jobbar för Europas grönaste 

stad och att vi fortsätter ta ledningen när det kommer till omställningen till 

klimatneutrala städer.  



 

Ha en riktigt fin jul och ett gott nytt år!  

/Monica 

 


