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Söderköpings vision

”Söderköping är en av landets mest åtråvärda  
kommuner att uppleva, leva och verka i.  
Småskalighet, närhet och kvalitet ger oss  

en stark position i den expansiva regionen.”

Övriga dokument:

I dessa dokument finns ytterligare information för dig 
som medarbetare eller chef:

Medarbetarpolicy: Beskriver förväntningarna på dig 
som medarbetare och dina ansvarsområden.

Värdegrunden i Söderköpings kommun: Samman-
fattande dokument över värdegrunden och hur den togs 
fram

Vi-boken: Beskrivning av vad vi menar med vår värde-
grund och medarbetarnas egna tolkningar av den.



Syfte

Syftet är att tydliggöra vilka förväntningar som finns på chefer inom Söderköpings kom-
mun samt skapa en gemensam syn på de värden som är viktiga i chefsrollen.

Tydlighet i rollerna i samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän är en viktig del av 
chefsrollen. Rollerna levandegörs genom en fortlöpande dialog.

Policyn är en utgångspunkt för:

•	 kontinuerlig uppföljningsdialog mellan chef  och uppdragsgivare
•	 en grund vid chefsrekrytering, chefsutveckling och chefsavveckling
•	 en grund för chefens egen reflektion över sitt chefs-/ledarskap

1. Uppdrag

Som chef  inom Söderköpings kommun är man både chef  och ledare
Chef  och ledare är ord som används för att beskriva samma sak men har olika betydelse.

– Chef  är en yrkesroll med en formell position. Här återfinns auktoriteten och ansvaret för 
att tillsammans med medarbetare nå resultat

– Ledarskapet ger uttryck för relationer och samspel mellan ledare och medarbetare. Här 
handlar det om att kommunicera, motivera och inspirera.

Som chef  ska man klara av att både vara chef  och ledare

Ett gott chefskap grundar sig på god självinsikt samt insikt i hur ledarskapet påverkar med-
arbetare, arbetsklimat och möjligheterna att uppnå resultat.

Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina medarbetare genom sitt eget 
beteende och sitt eget sätt att kommunicera. Ledarskapet bygger på ett positivt förhåll-
ningssätt till dem man ska leda.

Ledarskapet är en relation mellan två parter vilket innebär att det inte bara är ledaren som 
påverkar medarbetarna utan också att medarbetarna påverkar ledaren.



2. Chefskapet kännetecknas av att du:

Skapar förståelse för uppdraget hos medarbetarna

•	 Skapar förståelse i verksamheten för de förtroendevaldas uppdrag
•	 Skapar fördjupad förståelse av det gemensamma uppdraget, visionen och målen

Är utvecklingsinriktad

•	 Söker nya möjligheter och är beredd att ta risker för att göra utveckling möjlig och dra 
lärdom av fram-/motgång.

•	 Lär av andra (t ex studiebesök och omvärldsanalyser)

Är trovärdig och förebild

•	 Är en förebild för hur man omsätter visionen och uppdraget i handling
•	 Är intresserad av människor och deras utveckling
•	 Skapar ett öppet, ärligt och tillåtande arbetsklimat

Ser helheten

•	 Ser helheten som något mer än summan av delarna
•	 Samverkar över områdes- och förvaltningsgränserna

Kommunicerar

•	 Skapar möten där utrymme ges för samtal, lärande och gemensamma reflektioner
•	 Ger uppmärksamhet och återkoppling till medarbetarna
•	 Ger medarbetarna möjlighet till återkoppling på chefsrollen.



3. Ansvar

Verksamhets-/utvecklingsansvar

Innefattar att planera, leda och styra verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Chefen ska ansvara för att det i verksamheten finns effektiva verksamhetsprocesser och 
arbetssätt. Det är också viktigt att följa de lagar, avtal och förordningar som reglerar verk-
samheten.

Verksamheten ska präglas av:
•	 helhetssyn
•	 service
•	 respekt
•	 professionalism

Chefen ska ansvara för att verksamheten utformas och utvecklas i enlighet med politiska 
visioner, mål och medel. Det är viktigt att det sker i dialog med medarbetare, brukare, deras 
anhöriga och allmänheten.

Chefen ska ha kunskap om kommunens olika verksamheter och se sin verksamhet som en 
del av helheten.

Medarbetaransvar
Innebär att rekrytera, lämna förslag på lönesättning, utföra årliga löneöversyner och skapa 
förutsättningar för medarbetarnas utveckling genom bl a individuella utvecklings- och löne-
samtal.

Ett viktigt ansvar för chefen är att tillvarata medarbetarnas professionalism och genom dia-
log (utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper) göra dem delaktiga i utveck-
lingen av verksamheten.

Återkoppling är ett sätt att utveckla varandras kompetens. Det är viktigt att i bl a utveck-
lingssamtalet ge återkoppling till medarbetaren och även bereda medarbetaren möjlighet att 
ge återkoppling till dig som chef.

I medarbetaransvaret ingår även effektiv personalplanering samtidigt som tid för reflektion 
och stöd medges. Aktuella policies och riktlinjer inom personalområdet är vägledande i 
arbetet.



Ekonomiskt ansvar

Innebär att verksamheten ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Chefen har 
ansvar för budget, uppföljning och analys för sin verksamhet. Chefen ska i enlighet med 
gällande rutiner lämna prognoser för sin verksamhet och vidta åtgärder vid eventuella av-
vikelser.

Övrigt ansvar
Innebär bl a att till de förtroendevalda bistå med fakta, sakkunskap, alternativ och kon-
sekvensbeskrivningar inför politiska ställningstaganden.

Chefen ska se till att verksamheten och alla medarbetare utvecklas mot kommunens vi-
sioner och prioriterade mål. Chefen ska också medvetandegöra, förtydliga och skapa accept 
för målen

4. Som chef/ledare kan du förvänta dig:

Uppdraget

•	 att uppdraget är tydligt och definierat
•	 att du ger och får tillit, stöd och återkoppling från din närmaste chef
•	 att du har ett verksamhets- medarbetar- och ekonomiskt ansvar för den verksamhet du 

leder, det ska råda balans mellan ansvar och befogenheter.
•	 att du har ett anpassat administrativt stöd för att kunna utföra ditt chefsuppdrag

Ledarutveckling
•	 att du får en adekvat introduktion utifrån ditt behov
•	 att du får kontinuerlig utbildning
•	 att handledning, mentorstöd ska vara en naturlig del

Arbetstider
•	 att du har förtroendearbetstid, ingen övertidsersättning utges



5. Vägen vidare

Chefsuppdraget är inte alltid livslångt. Chefen måste få möjlighet att skifta roller/uppgifter 
och även kunna få uppdrag i olika verksamheter.

Kommunen ser det som angeläget att ta tillvara den kompetens och erfarenhet du som 
chef  har, även inom andra områden än som chef.

Det ska finnas möjlighet för dig som chef  att inför pension eller andra skeden i livet ha ett 
annat uppdrag.

Vid rekrytering av nya chefer ska alltid extern rekrytering tillämpas för att få ett bredare 
rekryteringsunderlag. Interna sökande söker naturligtvis på samma villkor.

6. Förvaltningschefers specifika uppdrag

För förvaltningschefen gäller ovanstående krav men även:

Förvaltningschefen är inför sin nämnd och kommunstyrelsen ytterst ansvarig för förvalt-
ningens verksamhet, ekonomi och medarbetare.

Förvaltningschefen ska i samarbete med politiken utveckla politiska beslut. Det är väsentligt 
att förvaltningschefen följer den politiska inriktningen inför sina beslut.

Förvaltningschefen ska verka för ett förtroendefullt förhållande mellan den politiska led-
ningen och förvaltningen.

I sitt stöd till nämnden har förvaltningschefen ansvar för omvärldsbevakningar, att göra 
strategiska bedömningar och ta nödvändiga initiativ som underlag till nämndens ställnings-
tagande.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla verksamheten i samklang med beslutade visioner, 
prioriterade mål, riktlinjer samt avsatta resurser.

Förvaltningschefen tar en aktiv del i det kommungemensamma ledningsarbetet på uppdrag 
av kommunstyrelsen och kommunchefen. Hon/han ska verka för en helhetssyn.

Förvaltningschefen är normgivande i sin organisation och har ett ansvar för att skapa ett 
öppet och tillåtande klimat som ger förutsättningar för kreativitet och utveckling.

Förvaltningschefen har ett ansvar för att tillförsäkra resurser för behövlig kompetens-
utveckling.

Förvaltningschefen har ansvar för att beslut verkställs så att avsedda resultat uppnås.



7. Kommunchefens specifika uppdrag

För kommunchef  gäller ovanstående krav men även:

Kommunchefen ska verka för en helhetssyn utifrån hela den kommunala verksamheten.

Kommunchefen ska tillsammans med ledningsgruppen leda kommunförvaltningsorganisa-
tionen mot gemensamma mål.

Kommunchefen ska fungera som en länk mellan den politiska organisationen och verksam-
heten och verka för ett förtroendefullt förhållande till både politiker och förvaltningschefer.

Kommunchefen ska ha förmåga att implementera politiska beslut så att de kan föras ut i 
organisationen och verkställas.

De krav som ställs specifikt på en kommunchef  är att:

•	 Ha förmåga att leda organisationen
•	 Förmå skapa ett samarbetande klimat
•	 Förmå skapa förtroende hos förtroendevalda, förvaltningschefer och stabschefer
•	 Arbeta strategiskt och leda utvecklingsarbetet med hänsyn till omvärldsfaktorer
•	 Förankra politiska beslut
•	 Arbeta processinriktat och skapa helhetssyn
•	 Vara ansiktet utåt, företräda kommunen


