
                  

 

 

 

Nyhetsbrev november 2022   
Medarbetarcentrum har många uppdrag där vi jobbar med att stödja chefer 

med sina arbetsgrupper. Att stärka och utveckla arbetsgrupper för att bland 

annat öka trivsel och prestationer i grupper är ett viktigt arbete. Anna och Berit 

har startat en satsning tillsammans med Medarbetarcentrum för sin personal. I 

utvecklingsarbetet använder vi bland annat verktyget Målmatrisen som hjälper 

teamet att skapa överenskommelser i för dem viktiga frågor.  

 

Nattorganisationen är en stor arbetsgrupp som består av 60 medarbetare. Här finns 
väldigt mycket erfarenhet, kompetens och kunskap och vi vill med den här satsningen 
hjälpa gruppen till nästa nivå när det gäller teamkänsla, professionalitet och 
kvalitetsarbete. / Berit Lomås och Anna Brag, Borås Stad 



                  

 

DIALOGTRÄFFAR 

 

Vi har nu haft träffar med nästan alla HR-team. Vi har också startat upp 

dialoger med förvaltningsledningar. Vi har nu träffat ledningsgruppen på 

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås och Svenljunga kommuns ledningsgrupp. 

Ni som vill träffa oss, hör gärna av er så bokar vi en dialogträff med er. Så här 

tycker Sebastian. 

 

 
 
Svenljunga kommun använder sig kontinuerligt av Medarbetarcentrums utbud i 

verksamheternas utveckling. Senaste åren har vi använt oss av Medarbetarcentrums stöd i 

grupputveckling i flera av våra verksamheter och chefer på olika nivåer har gått 

ledarutbildningen. Den återkoppling jag får från verksamheterna är att man både på 

individnivå och gruppnivå alltid känner sig stärkt och bättre rustad i uppdraget efter 

genomgången utbildning/grupputveckling! / Sebastian Nydén, Kommunchef i Svenljunga 

 

 

 



                  

 

HÄLSOFRÄMJANDE & EFFEKTIVT LEDARSKAP  

 

Vi har nu startat en ny omgång av vår ledarskapsutbildning. Tio nya chefer 

startade i augusti och utbildningen avslutas i april 2023. Tre träffar har 

genomförts och nu stundar också den individuella coachningen. Genom att vi 

använder verktyget Farax i delen med feedback kommer den individuella 

utvecklingsplanen och coachningen vara en stor del i processen.  

 

 

 
 

Här är majoriteten av cheferna som fått möjlighet att satsa på att utveckla sitt ledarskap. 

 



                  

  Vi önskar alla en härlig höst 
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