
För dig som  
jobbar i Växjö 

kommunkoncern





Medarbetarskap  
och mitt ansvar som  
medarbetare i Växjö 
kommunkoncern



Medarbetarskap handlar om ditt personliga 
ansvar i Växjö kommunkoncern. Att ta ansvar 
är något stort. Det handlar om hur vi är mot 
varandra i vardagen och hur vi pratar om  
vår arbetsplats. 

Att hjälpas åt, vara samarbetsvillig och service-
inriktad är viktigt. Att ge och få återkoppling 
hjälper oss att bli bättre. Att entusiasmera och  
involvera är viktigt för att vi alla ska känna oss 
delaktiga, för att allas kompetenser ska synas 
och tas till vara och att vi har kul på jobbet. 

Vi är bra förebilder, är lojala mot fattade beslut 
och visar stolthet över det vi och våra kollegor i 
koncernen gör.



Ansvarsområden för mig och alla andra 
medarbetare i Växjö kommunkoncern 

•   Jag genomför och tar ansvar för mitt uppdrag på ett effektivt sätt 
och arbetar för att nå uppsatta mål

•   Jag följer och verkställer beslut och uppdrag jag får

•   Jag söker och hittar information som är nödvändig för att 
utföra mitt uppdrag

•   Jag handleder, vägleder och introducerar

•   Jag bedriver alltid ett kontinuerligt förbättringsarbete inom 
mitt ansvarsområde

•   Jag ansvarar för att arbetsförhållanden och arbetsklimat är bra, 
både för mig själv och min omgivning

•   Jag följer lagar, policys, processer, värdegrund och övriga regler 
och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen

•   Jag ansvarar för egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning

•   Jag informerar och kommunicerar med samtliga intressenter 
för att säkerställa delaktighet, förankring och förståelse 

•   Jag föreslår förbättringar som kan hjälpa verksamheten

•   Jag meddelar rätt person eller instans vid fel, brister eller 
förbättringsbehov och meddelar omedelbart om det finns 
akuta risker



Förutom medarbetarskapets ansvar har  
du som är medarbetare med chefsbefattning  
även chefsansvar. Chefsansvar handlar om  
ditt personliga ansvar som chef i  
Växjö kommunkoncern.

Mitt ansvar som chef 
i Växjö kommunkoncern



Ansvarsområden för mig och alla andra  
som är chefer i Växjö kommunkoncern 

•   Jag har som främsta uppgift att vara en god företrädare 
för arbetsgivaren 

•   Jag leder och fördelar arbetet

•   Jag ansvarar för personal, verksamhet, arbetsmiljö, budget 
och ekonomi 

•   Jag har verkställighet inom mitt ansvarsområde och säkerställer 
resurser med rätt kompetens 

•   Jag ser till att rätt förutsättningar och verktyg finns för arbetet 
och verksamheten

•   Jag säkerställer att information som är nödvändig för personal 
och verkställighet finns tillgänglig och kommuniceras

•   Jag säkerställer effektiv verksamhetsstyrning, planering och 
uppföljning på såväl strategisk som operativ nivå för att nå 
uppsatta mål och direktiv

•   Jag genomför ägar-, styrelse-, nämnds- och ledningsbeslut

•   Jag ansvarar för att lagar, policies, processer och värdegrund 
efterlevs och genomsyrar organisationen

•   Jag ansvar för kontinuerligt förbättringsarbete 




