Nytt från Myndighetsnätverket
i Sundsvallsregionen

Nyhetsbrev nr två 2017

Hej allihop!
Hösten har varit intensiv med ett späckat utbildningsprogram och
flera välbesökta seminarier där ett par av dem finns omnämnda här i
nyhetsbrevet.
Bland annat kontaktade Statskontoret oss i nätverket för att komma ut
med sitt uppdrag ”att främja en god förvaltningskultur”. Genom att
besöka oss på ett frukostseminarium nådde de smidigt flera myndigLotta Barta, koordinator i
heter samtidigt. Med Statskontoret kom också Åklagarmyndigheten i
Myndighetsnätverket.
Stockholm. De beskrev sitt konkreta arbete med etiska riktlinjer och sitt
praktiska arbete med etiska dilemman som en del av förankringsarbetet av riktlinjerna på myndigheten. Sju
myndigheter deltog i frukostseminariet. Vi passade på att planera in Statskontorets besök till samma dag som
vi hade vår populära utbildning ”Att arbeta i staten” för ett femtiotal deltagare. Ett pass med etiska dilemman
kring sociala medier blev ett uppskattat inslag på utbildningen.
Internt i nätverket pågår processen för verksamhetsplan 2018. Styrgruppen bestämmer inriktning och ramar.
Med dessa som grund träffades deltagare från alla fasta arbetsgrupper den 26 oktober för att få en gemensam
plattform och diskutera med varandra i tvärgrupper. Ur det resultatet har alla arbetsgrupper lämnat in konkreta förslag till aktiviteter för 2018. Styrgruppen tar sedan beslut om verksamhetsplan 2018 på sitt möte den
5 december.
I ett nätverk som vårt är arbetsgruppernas arbete och engagemang en viktig grund för att få kraft i det vi
åstadkommer. Vi ska alltid tänka på att tillsammans är vi starka!
/Hälsningar Lotta
Styrgruppen träffade myndigheterna i nivå 2
Den 2 oktober träffade styrgruppen representanter från myndigheterna i nivå 2 och Sundvalls kommun, som
numera är associerad part i nätverket. Förutom en dragning av målbild 2020 och vad vi har på gång just nu
diskuterades hur samverkan fungerar, hur den kan utvecklas och göra störst nytta.
Ännu ett frukostmöte för friskare arbetsplatser
12 oktober bjöds det på en matig frukost och en föreläsning av
Clas Malmström. Han har från olika infallsvinklar sökt svaret på
frågan ”Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?”. För de finns och vi har mycket att lära av dem, både som
individer och organisationer. Seminariet lockade cirka 80 chefer
och HR-personal från myndigheterna.
God förvaltningskultur — Dilemma: metodiken i praktiken
Den 25 oktober fick chefer inom kärnverksamheten, HR-chefer
och HR-utvecklare på myndigheterna en föreläsning om dilemman
en statsanställd kan ställas inför. Det kan vara svåra situationer där
det inte finns enkla eller tydliga lösningar. Hur kan vi bli bättre
och tryggare i att hantera sådana situationer? Efter föresläningen
testade deltagarna så kallade dilemmaövningar.

Clas Malmström är företagsläkare med psykosocial
arbetsmiljö och prestationspsykologi som specialitet.

Några av deltagarna som övar på att hantera
dilemman enligt riktlinjerna för myckdigheter.

På gång inom Myndighetsnätverket		
Utbildningar
• Mötesteknik (21 november)
• Retorisk presentation (22-23 november)
• Hot och våld (23 november)
• Analyskraft – verktyg för löneanalys (12 december)

Övriga aktiviteter
• Branschkväll för it-studenter (21 november)

Information om utbildningar och aktiviteter finns på www.myndighetsnatverket.se
Det här är ett nyhetsbrev för myndighetsnätverkets medlemmar. Sprid det vidare till dina kollegor och lägg ut det på ert intranät.

