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Klart med ny HR-direktör i Landstinget Sörmland
Kajsa Fisk heter Landstinget Sörmlands nya HR-direktör. Hon kommer närmast från
Huddinge kommun där hon arbetat som personalchef och tidigare Trosa kommun där
hon var vård- och omsorgschef. Arbetet i landstinget börjar till sommaren.
– Genom rekryteringen av Kajsa Fisk får vi en person med stora kunskaper och erfarenheter
till en mycket central funktion i Landstinget Sörmland. Jag ser fram emot att arbeta
tillsammans med henne, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.
– Det är jättekul och fantastiskt spännande. Jag är glad för att ha fått uppdraget, säger Kajsa
Fisk.
Utmaningarna för Landstinget Sörmland, och övriga landsting och regioner, är stora inom
personalområdet. Kajsa Fisk tycker att det redan finns ett stort fokus på frågorna men att det
såklart går att göra mer.
– Som jag upplever det vill man mycket inom Landstinget Sörmland med HR-frågorna, det
finns en vilja också från politiken och det är klart att det är extra angeläget att säkra behoven
som finns inom bemanning och arbetsmiljö, säger hon.
Kajsa Fisk bor i Nyköping och har redan en viss kunskap om Landstinget Sörmland som
organisation.
– Jag vet att det finns mycket där vi behöver hugga i och jag tycker vi måste vara oerhört
lyhörda och engagera personalen i alla led för att bli en ännu bättre och mer attraktiv
arbetsgivare. Vi måste bli bättre på att rekrytera, personalen ska må bra och också prestera i
sin vardag. Intentionen i HR-arbetet är god men det finns såklart alltid mer att göra.
Kajsa Fisk börjar sitt arbete senast den 1/8 och får en månadslön på 81 000 kronor.
Nuvarande HR- direktör Solveig Lampe och Kajsa Fisk kommer att under en
inledningsperiod att gå dubbelt för att överlämningen ska bli så smidig som möjligt.
För mer information kontakta:
Jan Grönlund, landstingsdirektör, 070-522 12 96
Kajsa Fisk, tillträdande HR-direktör, 070-633 21 15
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