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Ansökan om tjänst vid länsstyrelsen i Kalmar län 

 

Personligt brev 

Jag vill med detta brev ansöka om tjänsten som länsråd vid länsstyrelsen i Kalmar län.  

Sedan maj 2013 vikarierar jag på tjänsten. Min grundtjänst är utvecklingsdirektör på samma 

myndighet. Sedan tidigare finns mitt CV på myndigheten. 

Under detta år har jag kommit in i tjänsten och upplever att jag har ett förtroende både internt och 

externt. Internt har jag varit ansvarig/delaktig i flera olika processer så som vår 

organisationsförändring, arbetet med värdegrunds- och visionsarbete, myndighetens flytt, 

förbättringsarbetet, vår brukarundersökning mm.  

Att ständigt arbeta med att utveckla våra arbetssätt är något som jag gärna vill fortsätta med. 

Myndigheten kommer i likhet med andra samhällsfunktioner få ökade krav, både från vår 

uppdragsgivare och våra kunder. Det är något som en modern myndighet måste kunna möta.  

Utvecklingen i länet ligger mig varmt om hjärtat. Länet har fantastiska möjligheter om vi bara jobbar 

tillsammans. Länet behöver en hållbar utveckling och tillväxt för att kunna möta konkurrensen från 

omvärlden.  

Under mina 20 år som politiker på nationell nivå, landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun 

har jag fått en gedigen kunskap och insikt om hur länet och kommunerna fungerar och om hur den 

offentliga förvaltningen sköts. Eftersom jag numera har erfarenhet från både kommun, landsting och 

länsstyrelse så kan jag förstå varför det ibland är svårt med samarbete och också förstå hur man kan 

överbrygga det.  

Jag är samhällsvetare i botten och drivs av att vara med i utvecklingen av vårt samhälle och län. 

Myndighetens dubbla uppdrag från regeringen ger oss möjlighet till det. Det här är inget som vi kan 

göra var och en för sig utan kräver att det offentliga, näringslivet, den civila sektorn och 

myndigheterna krokar arm.  

Jag leder gärna grupper, samtal och möten där olika kompetenser möts.  Alla ska känna sig delaktiga 

och få dela med sig av sin kunskap. Genom mitt långa engagemang i länet har jag redan ett flertal 

olika nätverk och jag deltar ständigt i nya möten för att bygga vidare på nätverken. 

Under mitt år som vikarierande länsråd har jag kommit in i arbetet både på den egna myndigheten men 

även i det gemensamma arbetet mellan länsråden i Sverige genom det sk Länsrådsmötet. Jag är 

numera medlem i G3 och har ansvar för Våld i nära relationer. Det har varit väldigt intressant att bli en 

del av länsrådsgruppen. 

Hälsningar 

Malin Almqvist 


