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2 / BroBygget 

Medborgarna och våra brukare ställer 
allt högre krav på det stöd och den 
service vi ger. Vi behöver bli mycket 
bättre inom flera områden. En förut-
sättning för detta är vår förmåga att 
våga pröva nytt och kritisk granska och 
utveckla våra arbets- och förhållnings-
sätt. 

Vi vet även att inom en snar framtid 
kommer Strängnäs, liksom alla 
kommuner i Sverige, att stå inför 
enorma utmaningar. Inte minst i och 
med ökningen av andelen äldre. Det 
finns stora anledningar att anta att 
nuvarande standardökning inom 
offentlig sektor kommer fortsätta. Om 
inget radikalt görs kommer ett avsevärt 
större skatteuttag att krävas.

Mot denna bakgrund är det viktigt att 
våga ta ett helhetsgrepp om hur dessa 

utmaningar ska mötas. Brobygget 
skapades för att beskriva och samla det 
som är viktigt för oss att ha med på vår 
utvecklingsresa.

Det som du nu håller i handen är en 
beskrivning av Brobyggets olika delar. 
Materialet, inte minst reflektions-
frågorna, kan användas i diskussioner 
och samtal på era arbetsplatser. Kanske 
en sida i taget som stående punkt på 
APT. Eller i introduktionssamtalen 
med era nya medarbetare. Förhopp-
ningsvis får ni många funderingar, 
frågor och kanske en del huvudbryn 
men även klarheter när ni läser och 
samtalar kring materialet.

Bb
Brobygget
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Brobygget är det namn och den symbol 
som vi i Strängnäs kommun valt för att 
synliggöra och lyfta fram våra värde-
ringar och principer. Dem ska vi luta oss 
emot när vi utvecklar oss själva, våra 
verksamheter och Strängnäs kommun.

Värderingarna och principerna ger oss 
ett gemensamt språk och ett synsätt som 
blir ett stöd inför våra olika vägval och 
de beslut vi behöver ta när vi löser våra 
problem i vardagen. Brobygget fungerar 
på så vis som vår vägvisare.

Principer är tomma ord tills vi ger dem 
ett gemensamt innehåll och använder 
dem i specifika situationer. Utvecklings-
kraften och nyttan med principerna 
kommer att frigöras när vi använder 
dem i vardagen, när vi tillsammans 
utvecklar våra verksamheter och löser 
de problem vi står inför.

Våra principer och värderingar ska
vara ett stöd för oss i utformningen av 
nya arbets- och förhållningssätt i syfte 
att nå allt bättre resultat. De kan fungera 
både som kompassriktning och check-
lista.

- ”Hur kan vi lösa det här problemet på 
    ett enkelt sätt?”
- ”Om vi ska våga pröva nytt hur ska då  
    våra arbetsmöten se ut?”
- ”Hur kan vi med öppenhet och på 
    ett tydligt sätt synliggöra våra 
    resultat för dem vi är till för?” 

Brobygget ska användas av alla, chefer 
och medarbetare, i det dagliga arbetet 
för att hitta förbättringsområden och 
utforma nya arbetssätt som skapar större 
nytta för våra medborgare och brukare.
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Att bygga en bro 
- vi lägger sten 
för sten
Vår bro ska hålla länge.

En bro symboliserar både förbindelse 
och kontakt. Konstruktionen för broar 
handlar mycket om hållfasthet och att 
välja rätt material som ska hålla länge. 

Detsamma gäller Brobygget. Det ska 
hjälpa oss att bygga broar mellan 
varandra, våra verksamheter, våra 
medborgare och brukare, företagare och 
besökare. 

Det tar sin tid att bygga en bro. Ritning-
ar och planer ska tas fram. Därefter ska 

sten för sten läggas ihop till en säker, 
stabil och funktionell bro som ska 
kunna användas under lång tid. Men 
ingenting håller för evigt. Även vår bro 
kommer att kräva underhållsarbete och 
kanske reparationer. Ju stabilare vi 
bygger och ju mer vi lutar oss mot våra 
värderingar och principer när vi ska lösa 
problem i vardagen, desto mer kraftfull 
och användbar kommer vår bro att vara.

Det är allas vår uppgift att både använda 
och vårda Brobygget. 

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

Länkande
ledarskap 

Medarbetarnas
engagemang

Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt
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Värderingar    

Principer

Metoder

Resultat  

Hur vi förhåller oss till 
varandra och omvärlden...

... och hur vi tänker

... ger ett specifikt arbetssätt

Nöjda kunder! Engagemang, 
glädje, punktlighet, effektivitet

Brobygget är inte ett statiskt tillstånd 
utan en ständig utveckling. Vi rör oss 

sakta framåt, med starkt fokus
på dem som vi är till för. 

Vi blir hela tiden lite bättre och får 
ständigt nya lärdomar. Vi blir aldrig klara.

inte bäst - bara bättre.

Hur vi förhåller oss till varandra 
och de vi är till för…

… och hur vi tänker

… skapar ett sätt att arbeta 

… som leder till ökad kvalitet och 
effektivitet

Hur vi förhåller oss och agerar mot varandra 
påverkar våra handlingar och resultat
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Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt

enkelt och synligt
- lätt att göra rätt
Vad betyder orden för dig?

Ee

Vad är motsatsen?
Komplicerad
Kryptisk
Svår
tilltrasslad
rörig

Synonymer till enkelt:
lättfattligt
Okomplicerat
Otvivelaktigt
Självskrivet
Solklart

Vad är motsatsen?
Dold
Gömd
Hemlig
Suddig
Vag

Synonymer till synlig:
Distinkt
Konkret
Verklig
Visualiserad
tydlig
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Det ska vara enkelt för våra medborgare och 
brukare att göra rätt. Kontaktvägarna in till 
kommunen ska vara tydliga, blanketter ska 
vara lätta att förstå och fylla i med mera.

Ju enklare arbetssätt vi skapar, desto mindre 
strul och slöserier uppstår i vår verksamhet.

När vi tillsammans har hittat det för stunden 
bästa sättet att arbeta ska vi synliggöra det. 
Vi synliggör vad vi gör, vilka roller som finns 
och hur ansvar fördelas i arbetet. Då blir det 
lätt att göra rätt.

Alla ska veta vart vi är på väg. Vi tar bort 
onödigt krångel. Vi gör saker så enkelt som 

möjligt, med så få moment som möjligt. Vi 
arbetar effektivt och utan flaskhalsar.

Enkelheten och synligheten ger oss en 
trygghet i vårt arbete . Våra medborgare och 
brukare upplever en trygghet i kontakten 
med Strängnäs kommun.

Om alla gör lika och det är lätt att göra rätt, 
blir det lättare att upptäcka när saker inte blir 
som vi vill. Därmed synliggör vi våra 
problem och avvikelser. Däri finns motorn i 
förbättringsarbetet. 

Alla kan göra rätt och lika.

Reflektion:
Hur bra är ni på att följa de beslutade rutiner som finns på din arbetsplats? 
Hur synliggör ni era rutiner och arbetssätt? Vilka av era arbetsmoment upplevs 
som krångliga och omständliga? Vad kan göras enklare och synligare?
Hur kan ni göra det lättare att göra rätt?

”Det enkla är 
ofta det bästa.
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Vad är motsatsen?
isolerad
Kommunikationssvårigheter 
Kontaktlös
Skilda referensramar
Stuprörstänkande

Synonymer till länk:
Anknytning
Del av kedja
Förbindelse
Kontakt
Kommunikation
relation
Samband
Sammanhang

Länkande 
ledarskap
Vad betyder orden för dig?

Ll

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden
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ledarskap 
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Som ledare är du prestigelös, lyfter fram och 
uppmuntrar medarbetarnas initiativ. Du 
agerar som förebild och lever som du lär. Du 
tränar och coachar dina medarbetare i 
viktiga färdigheter.

Din förmåga att vara ett stöd till medarbetar-
nas egen utveckling är starkt kopplat till hur 
väl du lär känna alla medarbetare och den 
närhet du har till verksamheten.

Du är tydlig med att sätta värdet för medbor-
garen och brukaren i första rummet.
Du formulerar tydliga, utmanande och 
realistiska mål och har skapat rutiner för täta 

uppföljningar som ger förutsättningar till 
nytt lärande.

I ditt ledarskap lyfter du fram betydelsen av 
att skapa arbetsglädje och en god arbetsmiljö 
där arbetslagets samlade styrka att stödja 
varandra sätts i fokus. 

Du lyfter fram och synliggör resultat, ger 
beröm och konstruktiv kritik vid avvikelser. 
Din utgångspunkt när det uppstår avvikelser 
och fel är inte att leta syndabockar utan att 
tillsammans med medarbetarna analysera 
vad som hänt och gemensamt besluta om 
förbättringsåtgärder.

Vi coachar 
våra lag
Alla vet vart laget ska

länkande ledarskap är den princip vi lutar oss 
mot i ledarskapets avgörande roll för att skapa 
riktning, koppla ihop helheten med delarna och 
ge energi i vårt förändringsarbete.

Reflektion:
Hur ofta träffar du som chef dina medarbetare? i vilka situationer lär du och tränar 
dina medarbetare i nya färdigheter? när upplever du det som svårast att leva som 
du lär? Hur gör du för att skapa förutsättningar för medarbetarna att ta mer ansvar 
och initiativ? Hur ofta uppmuntrar och berömmer du dina medarbetare, kollegor 
och din chef? i vilka sammanhang diskuterar du ledarskapets betydelse med dina 
medarbetare?

”Du frågar hur 
det går.
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Vad är motsatsen?
Bristande engagemang
Håglöshet
Kallsinnighet
likgiltighet
Ointresse 
Passivitet

Synonymer till engagemang:
Deltagande
Drivkraft
Energi
Entusiasm
inlevelse
intresse
lust
Medkänsla
Uppmärksamhet
Vilja

Medarbetarnas 
engagemang
Vad betyder ordet för dig?

Mm

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden
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Medarbetarnas
engagemang
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Vi samarbetar och löser problem tillsam-
mans. Vi lyfter fram det positiva och delar 
med oss av våra framgångar. Arbetsgruppens 
samlade kompetens och vår förmåga att se 
fördelarna med och utnyttja våra olikheter är 
en viktig styrka.

Förutsättningarna för att skapa engagemang 
är beroende av hur väl vi kan skapa goda och 
trygga relationer mellan varandra samt vår 

förmåga att använda var och ens styrkor och 
drivkrafter i utveckling av våra arbetssätt och 
vår arbetsmiljö.

Vi gläds åt varandras framgångar och bygger 
långsiktiga och hållbara relationer mellan 
kommunens olika delar. Vi är nyfikna och 
vetgiriga och tycker om att påverka och lära 
nytt. Vi bygger den lärande organisationen.

Medarbetarna har mandat och ett eget      
ansvar att planera, genomföra och följa upp 
arbetsgruppens förbättringsaktiviteter.

Reflektion:
när tycker du att samarbetsklimatet är som bäst i din arbetsgrupp? Hur ofta och 
på vilket sätt firar ni era framgångar? Hur gör ni för att hjälpas åt att lösa era 
vardagsproblem? Hur gör ni för att sprida era goda exempel och aktivt ta in an-
dras? Hur kan du själv påverka förutsättningarna för dig att utvecklas i ditt arbete 
och leda dig själv?

”Vem är vi i första 
hand till för? 
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Medborgarens  
behov i centrum 
– hållbart över tiden
Vad betyder orden för dig?

Mm

Vad är motsatsen?
Behovslös
Försynt
Kravlös
Utan anspråk

Ordlista till behov:
Anspråk
Krav
nödvändighet
Önskan

Länkande
ledarskap 

Medarbetarnas
engagemang

Utv
ec

klin
g     

      
    Respekt               Öppenhet               Tydlighet

       
        

   
                          

                    

Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

Vad är motsatsen?
Bristande
Obeständigt
Sekunda
Sårbart
tillfälligt

Ordlista till hållbart:
Beständigt
Bärkraftigt
Oömt
Varaktigt
Välgrundat
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Vi som arbetar i Strängnäs kommun finns till 
för medborgaren. 

En viktig framgångsfaktor är att kunna se 
saker genom medborgarens ögon och låter 
kundens behov styra vårt sätt att arbeta. 

Dialog och information är nyckelord för oss. 
Vi tar reda på vad medborgarna och 
brukarna vill, tycker och tänker och är 
tydliga med vad de kan förvänta sig av oss.

Vi återkopplar vad vi gör till medborgare och 
brukare och kommunicerar våra resultat på 
ett tydligt sätt.

Vårt sätt att arbeta med förbättringar i små 
steg och sakta men säkert öka kvaliteten är 
hållbart över tiden. 

Vår utgångspunkt, att medarbetarna själva är 
motorn i utvecklingen, garanterar också 
hållbarheten.

Vi är uthålliga och orkar ha ett långsiktigt 
perspektiv på vårt arbete. Vi vågar fatta 
beslut som kan vara svåra på kort sikt men 
som skapar förutsättningar för positiva 
resultat i det långa loppet.

Vad skapar värde för medborgaren?

Reflektion:
Ge exempel på när det är svårt att svara upp mot brukarens individuella behov. 
i vilka situationer har du upplevt en motsättning mellan medborgarens behov för 
stunden och vad som är långsiktigt hållbart? Vi är alla medborgare. när har du själv 
som medborgare upplevt att dialogen med din kommun fungerat på ett bra sätt?

”Genom medborgarens 
ögon!
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Mål- och  
resultatorientering
Vad betyder orden för dig?

Mm

Vad är motsatsen?
Godtycklig
Mållös
Ofokuserad
Ogenomtänkt
Oplanerad
På måfå
rörig

Ordlista till Mål:
Bestämd   
Fokuserad
Kraftfull
Planmässig
Syfte 
Uthållig 
Ändamål

Vad är motsatsen?
Avbräck
Bortfall
Förlust
Stillastående

Ordlista till Resultat:
Konsekvens
Skörd
Utdelning
Utfall
Verkan
Vinning

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

Länkande
ledarskap 

Medarbetarnas
engagemang

Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt
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Mål- och resultatorientering
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Svaret på frågorna ska vara ett stöd för oss 
när vi tydliggör vad vi vill uppnå. Att 
formulera våra viktigaste mål synliggör även 
vad våra medborgare kan förvänta sig av oss. 
 
När vi har klart för oss vad vi särskilt vill 
lyckas med kommer vår förmåga att uppnå 
resultat vara beroende av vår förmåga att 
skapa engagemang och aktiviteter. Det är 
ledarskapets ansvar att tydliggöra riktningen 
men det är hur vi lyckas använda alla 
medarbetares kompetens och engagemang 
som kommer att ha en avgörande betydelse 
för måluppfyllelsen.

Vi vet att det är utmanande att långsiktigt 
styra mot mål, att hålla riktningen och farten 
på ett eller flera års sikt. Våra möjligheter att 

korrigera vår riktning, skapa engagemang 
och uppnå resultat är avhängigt av hur ofta vi 
följer upp, reflekterar, analyserar, och skapar 
åtgärder för måluppfyllelsen. I det här 
sammanhanget är det viktigt att bryta ner 
våra långsiktiga mål i delmål för att säker-
ställa styrningen.

Det som till sist avgör om vi lyckats eller inte 
är hur våra resultat ser ut. 

Det är när vi synliggör resultaten och 
trendutvecklingen för varandra och för 
medborgare och brukare som vi skapar 
möjlighet till dialog och samtal som en 
grund till det fortsatta förbättringsarbetet.

Var är vi? Vart ska vi? 
Hur tar vi oss dit? Hur gick det?

Reflektion:
Hur ofta följs verksamhetens prioriterade mål upp på din arbetsplats? Hur kom-
municerar ni era mål på arbetsplatsen och med dem ni är till för? i vilken mån är era 
mål SMArtA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta)? Hur många 
olika sätt att mäta känner ni till? Hur ser kopplingen ut mellan den politiska viljein-
riktningen och ert eget förbättringsarbete?

”Vi skapar en målbild för att 
vi vill förverkliga något och 
förbättra vår situation.
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Vad är motsatsen?
Egoistiskt
likgiltig
Misstroende
nonchalant
Oartigt
Oförskämd
respektlöst
Vördnadslöst

Synonymer till respekt:
Aktning
Anseende
Artigt
Erkännande
Förtroende
Hänsyn
Högaktning
Omtanke
Uppskattning
Vördnad

Vi visar respekt
Vad betyder ordet för dig?

Rr

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden
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Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt
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Vi visar respekt mot varandra 
och dem vi är till för.

Hur vi bemöter varandra, och dem vi är
till för, i de dagliga kontakterna har en 
avgörande betydelse för upplevelsen av 
kvaliteten på våra tjänster. Vi ser och är 
engagerade i hur våra medborgare och 
brukare har det. 

Vi förstår att behoven är olika från person 
till person och skapar engagemang och 

förståelse genom att leva oss in i deras 
situationer. Det ger oss en djupare medkänsla 
och vår empatiska förmåga växer. Vi ser 
olikheter som en tillgång, vare sig det 
handlar om personliga egenskaper, ålder, 
etnicitet, kön med mera. Vi lyssnar aktivt 
och bryr oss om varandra och visar ömsesi-
dig respekt.

Reflektion:
Vad betyder ordet respekt för dig? Hur tar ni reda på om de ni är till för känner sig 
respektfullt bemötta? i vilka situationer har du upplevt att du blivit respektfullt 
bemött av dina kollegor och din chef? Hur drar ni nytta av varandras olikheter på 
din arbetsplats?

”Respektera och utmana 
varandra.
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Vad är motsatsen?
Diffust
Ologiskt
Oordning
Svårförståeligt
Svåröverskådligt
Vaghet

Synonymer till tydlighet:
Klarhet
logik
lättfattlighet
Ordning
Skärpa
Överskådlighet

tydlighet
Vad betyder ordet för dig?

Tt
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Vi är tydliga i vårt agerande, i vårt 
förhållningssätt och i våra roller.

Vi har tydliga och kommunicerbara mål som 
synliggör kopplingen mellan den politiska 
viljeinriktningen och vårt förbättringsarbete. 
De vi är till för är alltid i fokus i vårt dagliga 
arbete och när vi fattar beslut.

Vi ställer tydliga krav på varandra och 
klargör ömsesidiga förväntningar gentemot 
medborgare och brukare. Vi säkerställer 
kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster

genom att tydliggöra vem som ansvarar för 
vad. Vi är noga med att hålla våra tidplaner 
och löften.

Våra processer är synliggjorda och det finns 
en logik och klarhet i vad var och en ska göra 
för att vi tillsammans ska uppnå ett så bra 
resultat som möjligt. Vi har ordning och reda 
på våra arbetsplatser och det är lätt för en 
ovan att komma in i arbetet.

Reflektion:
Vad betyder ordet tydlighet för dig? Har ni klargjort vilka förväntningar de som ni 
är till för kan ha på er verksamhet? Vad är viktigast att förbättra på din arbetsplats 
så att alla tydligt kan se vilka beslut ni fattat och hur resultatet blev? Hur lätt är 
det för nyanställda och vikarier att fungera självständigt på din arbetsplats?

”Att göra det 
möjligt för andra 
att förstå mig.
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Utveckling
Vad betyder ordet för dig?

Vad är motsatsen?
Avstanna
Förfula
Förminska
Försämra
Krympa
Stagnera
Stänga

Synonymer till utveckla:
Anpassa
Bredda
Expandera
Förbättra
Förfina
Förädla
Höja
Konstruera

rusta
Skapa
tänja ut
Utarbeta
Utvidga
Vidareutveckla
Växa
Öppna

Uu
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Vi utvecklar individen, verksamheten och 
samhället. Vi driver ständiga förbättringar.

Vi försöker göra våra arbetsflöden så smidiga 
som möjligt genom att ta bort slöserier, 
hinder och onödiga moment. Vi identifierar 
och synliggör hur alla våra handlingar och 
aktiviteter kopplas samman i en lång kedja 
likt en stafett, aktivitet för aktivitet.  
Kunskapen om vad som fungerar och inte 
fungerar finns hos medarbetarna i verksam-
heterna, liksom kunskapen om hur vi bäst 
löser våra problem och utvecklar våra 
verksamheter.

Vi gör inga stora förändringar över en natt. 
Vi utvecklar i små, små steg, lite framåt hela 
tiden. Ibland står vi stilla och tar kanske till 
och med ett steg tillbaka. Det viktiga är att vi 
tar med oss lärdomarna som vi skapar längs 
vägen. Vi tappar aldrig fokus på vem vi i 
första hand är till för: våra medborgare och 
brukare.

Reflektion:
Vad betyder utveckling för dig? Vad har du varit med om och utvecklat som du 
är stolt över? Vad behöver du utveckla hos dig själv? Vad behöver utvecklas i din 
arbetsgrupp? Vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna på din arbetsplats?

”Vad behöver du för att få 
ut det bästa av dig själv?
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Våga pröva nytt
Vi har ett tillåtande klimat

Vv

Vad är motsatsen?
Feghet
lättja
Oförmögenhet
rädsla
Spakhet

Synonymer till våga:
Djärvhet
Kurage
Mod
Oräddhet
tordas
Utmana
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Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt

Vad är motsatsen?
Förbrukad
Förlegad
Föråldrad
Otidsenlig
Utlevad
Utsliten

Synonymer till nytt:
Fräscht
Friskt
Modernt
Oanvänt
Obrukat
Ungt
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Ska vi utvecklas som individer och utveckla 
vår organisation måste vi våga lämna 
tryggheten och gå utanför komfortzonen. Vi 
uppmuntrar varandra att våga pröva nytt och 
ifrågasätter ofta gamla sanningar. 

Vi prövar oss fram och lär oss genom att 
göra. Vi tar små steg framåt och blir hela 
tiden lite bättre.

Våra resultat är avhängiga av vår förmåga att 
dra nytta av våra erfarenheter och sprida 
dem vidare. Vi lär av varandra.

Arbetsklimatet på våra arbetsplatser 
tillåter avvikelser och går något snett 
söker vi och åtgärdar brister i systemet, 
inte hos individen.

Vårt sätt att hantera bristerna och avvikel-
serna i systemet blir motorn i förbättrings-
arbetet.

Att synliggöra avvikelserna är en förutsätt-
ning för att vi gemensamt ska kunna ta 
ansvar för att lösa de problem som uppstår. 

Det finns ett bättre sätt att 
göra det på – hitta det!

Reflektion:
Ge ett exempel på när du senast lämnade din komfortzon. Hur bra är ni på 
att gemensamt lösa problem på er arbetsplats? Är det ok att göra fel på din 
arbetsplats?

”En uppblåst ballong
är sårbar men det är 
enda sättet att få den 
att flyga.
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Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt

Vad är motsatsen?
Begränsad
Dold
Ensidig
inlåst
inskränkt
intolerant
lögnaktighet
Slutenhet

Synonymer till öppenhet:
Frihet
lyssnande
rättframhet
tillgänglighet
tolerans
transparens
Uppriktighet
Vidsynthet
Ärlighet

Öppenhet
Vad betyder ordet för dig?

Öö
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Vi lyssnar in och är nyfikna.

Vi är öppna mot medborgarna och våra 
brukare och synliggör kontinuerligt våra 
resultat. Vi bjuder in till dialog och är 
intresserade och nyfikna på andras upp-
levelser, tankar och känslor.

Vi är lyhörda för vilken information som 
efterfrågas för att kunna uppfylla vår del av 

att skapa en öppen organisation och ett öppet 
samhälle.

Vi är tillgängliga och anpassar vår verksam-
het utifrån medborgarnas och brukarnas 
behov av att komma i kontakt med oss.

Reflektion:
Vad betyder ordet öppenhet för dig? Vad tror du att öppenhet betyder för 
dem ni finns till för? Vad gör ni i er arbetsgrupp för att skapa ett så öppet och 
tillåtande klimat som möjligt? Hur kan ni förbättra er tillgänglighet mot dem 
ni finns till för?

”En fri och öppen 
diskussion är 
grunden för vårt 
förhållningssätt.
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Mina anteckningar



www.strangnas.se / 27

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

       
         

  
                          

                    

Länkande
ledarskap 

Medarbetarnas
engagemang

Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt

Utv
ec

klin
g     

      
    Respekt               Öppenhet               Tydlighet



Inte bäst - 
bara bättre.

Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

Länkande
ledarskap 

Medarbetarnas
engagemang

Mål- och resultatorientering Enkelt och synligt – lätt att göra rätt Våga pröva nytt

Utv
ec

klin
g     

      
    Respekt               Öppenhet               Tydlighet

       
         

  
                          

                    

ne
w

m
ar

ke
t.s

e


