EFFEKTKARTA
Jobba med klarspråk så att alla har
möjlighet att förstå information

Vill utveckla verksamheten
Vill följa upp och förmedla resultat

Superbra sökfunktion
Förbättrad informationsstruktur

Vill öka effektiviteten i organisationen

Hygienkrav alla målgrupper

Gör det lätt att hitta rätt person, roll eller kompetens

Strategisk chef

Sociala funktioner

Vill hålla sig ajour med vad som händer
Ska uppmuntras att samarbeta
strategiskt över förvaltningarna

Utbildningsplan för de system man ska hantera
Vidareutveckla introduktionsmaterial
Gör det lätt att hitta arbetsprocesser,
guider, manualer

Vill kunna fokusera på jobbet och jobba effektivt

Vill snabbt bli effektiv och kunna bidra

Ny på jobbet

Vill jobba effektivare och ägna
sig åt rätt arbetsuppgifter
Vill följa upp resultaten och utveckla verksamheten

Huddinge kommuns nya intranät

Vill jobba effektivt med sina uppdrag och
ärenden
Vill veta vad som gäller för mitt arbete

E1 - Intranätet ska ska bidra till en effektivare

Vill hålla sig jour med vad som händer

Vill ha stöd i att leda andra

Chef i första linjen

Vill enklare kunna nå sina medarbetare
Vill samarbeta med andra inom sitt
ämnesområde

Vill hålla sig ajour med vad som händer

Operativ tjänsteman

Vill utvecklas och lära mer

E2 - Intranätet ska förbättra möjligheterna till

dialog och samarbete i vår organisation.

Vill enklare kunna stötta andra i deras arbete
Vill jobba målstyrt och uppnå effekter

E3 - Intranätet ska bidra till att Huddinge kommun

Vill veta vad som gäller för min anställning

uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.

Ska uppmuntras att se sitt bidrag till mål och visioner

Övergripande specialisten

Vill jobba effektivt
Vill samarbeta med andra

Vill jobba effektivt med rätt
arbetsuppgifter

Vill hjälpa andra att lösa deras problem

Vill veta vad som gäller för mitt arbete

Vill ha koll på vad som händer inom
organisationen

Vill utvecklas och lära mer
Vill hålla sig a jour med vad som händer
på min avdelning/ förvaltning
Vill att det ska vara enklare att
kommunicera inom olika grupper
Vill veta vad som gäller för min anställning
Ska uppmuntras att se sitt bidrag till mål och visioner
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Vill samarbeta med andra
Vill enklare kunna nå sina medarbetare

arbetsvardag för medarbetare.

Praktiska utföraren

Vill att det ska vara enkelt att
kommunicera ut info

Specialiserad Service

Vill jobba förebyggande
Vill jobba effektivare och minska
arbetsbördan
Vill kunna samarbeta enkelt

