
 

 

Chefsuppdragets tre roller 

Rollen som arbetsgivare innebär att: 

Vara tydlig budbärare och omsätta arbetsgivarpolitiken i det 
dagliga arbetet. 

Rollen som verksamhetsansvarig innebär att: 

Utifrån uppdrag och förutsättningar organisera en effektiv 
verksamhet för att uppnå bästa resultat. 

Rollen som ledare innebär att: 

Skapa ett arbetsklimat som ger personalen vilja och kraft att 
prestera goda resultat. 

 

 

 

 

 
 
En kvalitetsmässig och strukturerad chefsintroduktion och en plan för fortsatt chefsutveckling 
är en av de viktiga organisatoriska förutsättningarna för kommunens chefer. Genom rätt och 
tidig information och presentation av viktiga verktyg för sitt uppdrag blir ny chef tidigt insatt i 
sitt uppdrag och ges förutsättningar för att uppnå kommunens mål med chefs- och 
ledarskapsuppdraget. 
 
Syfte:  
Ge ny chef en bra start i sitt nya uppdrag. Då chefsuppdraget startar från första dag är det extra 
viktigt att chef direkt får kunskap och verktyg för att klara uppdraget i sitt personal-, verksamhets- 
och ekonomiska ansvar. Därför måste en plan för chefsintroduktionen förberedas och vara klar 
innan chef börjar sin anställning. 
 
Mål:  
Uppnå ett chef- och ledarskap som ger förutsättningar för att uppnå en god arbetsmiljö med 
motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till måluppfyllelse för verksamheten. 
 
Ansvar 
Närmaste övergripande chef – ” chef över chef” 
Rekryterande chef är ansvarig för planering och genomförande av chefsintroduktion samt 
förberedelse innan anställning börjar. 
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Chefsintroduktion – processen

 

Steg 1 - Förberedelser 
1. Följande sänds till ny chef börjar 
 Anställningsavtal, lön och andra villkor 

Kompetensinventering, bilaga 2 – fylls i av ny chef och återsänds innan anställning börjar 
Nyanställningsinformation. 

2. Introduktionsplan – enligt bilaga 1 färdigställs och tider bokas in. Bilaga ”Checklista för 
introduktion ny chef”   

3. Överrapportering från avgående chef:  
Rekryterande chef mottar all nödvändig information: verksamhetssituation, ev 
personalärenden, rehab-ärenden, dok gällande medarbetarsamtal, lönesamtal – extra viktigt 
för kommande löneöversyn.  Har inga lönesamtal genomförts uppmanas avgående chef att 
lämna en bedömning för varje medarbetare innan chef slutar 

 
Steg 2 - Introduktionsgenomförande vecka 1-4 

1.  Verksamhet- ansvarig chef  
2. Praktiska chefsfrågor- handledare  
3. Kommunövergripande - kommunchef 
4. HR, Lön, Ekonomi, Kommunsekreterare, kommunikatör 
 

Steg 3 – bilaga 3 - Kommunövergripande introduktion 
Den obligatoriska kommunövergripande chefsintroduktion– heldag genomförs 1-2 ggr per år, vår 

och höst. Under dagen presenterar bland annat kommunchef kommunens uppdrag, och roll. 

Introduktionsdagen handlar om budskap, visioner och förhållningssätt. Den ger inblick i 

styrdokument och styrsystem som gäller hela förvaltningen.  

 
Steg 4 - Uppföljning av introduktion 
Ansvarig chef följer upp introduktionen med ny chef  

Hur har introduktionen fungerat?  

Saknas något – behöver något mer planeras in?  

Återkoppling till övriga medverkande om hur det fungerat 

 
Steg 5 – Fördjupande utbildnings- och introduktionsdagar för nya chefer- 12 månader  

De Fördjupade introduktionstillfällena är högprioriterade aktiviteter och ska genomföras under 

första året som ny chef.  Huvudsakliga områden är arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, 

rekrytering, ekonomi, lönepolitik och lönebildning, budget, kommunikation m.m. Syftet med de 
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fördjupade introduktionstillfällena är att ge kommunens chefer bra förutsättningar i sitt chefskap 

och i sin arbetsgivarroll. Introduktionstillfällena ska också skapa förutsättningar för en gemensam 

arbetsgivarpolitik. De fördjupade introduktionstillfällena erbjuds under året, vår och höst, se 

nedan. En närmare beskrivning och datum finns i kommunens chefsutbildningskalender för varje 

år.  

 

Fördjupande utbildnings- och introduktionsdagar för nya chefer  

 

Grundutbildning Arbetsmiljöarbete – 2 dagar  

 Dag 1 Fysisk arbetsmiljö - Verktyg/systematiska arbetet 
 Dag 2 Psykosocial arbetsmiljö - Verktyg/systematiska arbetet 

Målet är att du efter utbildningen har övergripande kunskap för att praktiskt kunna bibehålla och 

utveckla det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen som är 

nödvändigt för att fullgöra ditt uppdrag som chef.   
 

Grundutbildning - Arbetsrätt  - 2 halvdagar  

 Arbetsrättslig hantering utifrån LAS 
 AB – grund 
Här får du en översiktlig bild av arbetsrätten, med sikte på rättigheter och skyldigheter utifrån 

anställningsförhållandet. Vem gör vad och när, vilka lagar och avtal som styr arbetsrätten, 

hantering av medarbetare som missköter sig under pågående anställning samt avslut av 

anställning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Andra dagen går vi in på vårt 

kollektivavtal Allmänna bestämmelser. 

 
Grundutbildning Uppföljning personal – nyckeltal/utdata - 0,5 dag   
Syftet med utbildningen är att få kunskap i uttag av nyckeltal och viktig utdata för att i tidigt 
stadium planera för behov av insatser och åtgärder vad gäller chefens ansvar för 
bemanningsplanering och rehabilitering. 
  
Grundutbildning i Rehabiliteringsprocessen -  0,5 dag  
Syftet är att utifrån Försäkringskassans rehabiliteringskedja öka kännedomen om 
vad rehabilitering är och vilket rehab-ansvar chefen har. Syftet är även att få kunskap om vikten 
av tidig bedömning av arbetsförmåga och återgång i arbete.    
 

Grundutbildning i Rekryteringsprocessen, Offentliga Jobb – 0,5 dag  

Utbildningen syftar till att med utgångspunkt från kommunens rekryteringsprocess ge 

grundläggande kunskap om rekrytering. Under två dagar kommer möjlighet ges till fördjupning av 

olika moment i rekryteringsprocessen, så som behovs- och kompetensanalys, kompetensbaserad 

intervjumetodik, kompetensbaserad referenstagning m.m. 

 
Grundutbildning i Löneöversynprocessen – information i ledningsgrupp – 0,5 dag  
Syftet med utbildningen är att ge lönesättande chefer förutsättningar och verktyg för att arbeta 
med lönebildning enligt kommunens lönepolitiska riktlinjer och lokala kollektivavtal (LOK).  
 

Ingående samtal – 0,5  dag  

 Medarbetarsamtal 
 Lönesättande samtal (lönekriterier) 
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Syftet med utbildningen är dels att skapa förståelse för utvecklingssamtalet och lönesättande 

samtal som arbetsmetod och ledningsverktyg och dels att öka förmågan att leda och anpassa 

samtalen efter varierande förutsättningar och behov. Målet är även att du ska få inspiration och 

verktyg som kan bidra till att utveckla ditt kommunikativa ledarskap 

 

Grundutbildning i hantering av konflikter och ”det svåra samtalet ” -1 dag 

 Det svåra samtalet 
 Konflikthantering 

 
Grundutbildning i Ekonomi – 2 halvdagar  

 Budget, utfall 
 Månadsrapportering 
 Ekonomisystem - Raindance 

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om vad den budget som chef ansvarar för innehåller 
samt vilka underlag som kompletterar denna. Vidare få kunskap i de verktyg som används för att 
ta del av ekonomiinformation såsom budget och utfall.  Chef ska känna till vilka ramar som finns 
avseende verksamhetens kostnader, förstå vilka förväntningar som finns på chef avseende 
månatliga rapportering av olika typer av information. Chef ska känna sig trygg i den rapportering 
som chef förväntas göra.  

 
Grundutbildning Kommunallag. Offentlighet och sekretess – 2 halvdagar  

 Kommunlagen, förvaltningslagen 
 Offentlighet sekretess 
 Politisk organisation  
 Nämndadministration ärendehantering 
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Checklista för introduktion - Ny chef    Bilaga 1 

Namn Personnummer Anställningsdatum 

Befattning Ansvarig chef:  

 Handledare:  

 

Före tillträde – Ansvarig chef Genomföras Klart 

Upprätta anställningsavtal i god tid   

Hemsänt: Anställningsavtal, Info-material, bilaga kompetensinventering    

Utse handledare   

Introduktionsplan   

Överrapportering från avgående chef   

Informera alla kollegor om aktuellt datum   

Ordna med behörighet till aktuella IT-system (via intranät)   

Boka in aktuella utbildningar utifrån ifylld kompetensinventering   

Ställ ordning och kontrollera arbetsplatsen   

Förbered nycklar, passerkort, telefon    

Förbered blanketter: Sekretess och Anmälningsplikt   

Inbokning av nyckelpersoner – Avgående chef, Personalavdelningen, Ekonomi, 

Kansli, Kommunchef 

  

Skapa en lista över aktuella kontaktpersoner och telefonnummer    

Bestäm med ny chef – tid och plats första arbetsdagen   

Uppföljning – Ansvarig chef   

Efter 2 månader bokas ett uppföljningsmöte    

Återkoppla till övriga funktioner i introduktionsplanen   

Ytterligare behov av: 
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Introduktion vecka 1- 4   Verksamhet Genomföras/

datum 

Klart 

Ansvarig chef – genomgång av: 

 Anställningsvillkor och lön 

 Arbetstider, Sjukanmälan 

 Arbetsplats och kontor 

 Telefon, mobil, IT 

 Presentation: medarbetarna och kollegor 

 Överrapportering – personal, verksamhet, Ek 

 Mötesagenda 

 Bil- och lokalbokning 

 Genomgång av introduktionsplan 

 Boka in behov av utbildningar utifrån kompetensinventering 

 Verksamhetens organisation, verksamhetsplan och MÅL 

 Budgetansvar och budgetprocess 

 Delegationsordning (fördelning av arbetsmiljöuppgifter) Ansvar, roller 

 Säkerhetspolicy 

 Lagar som styr verksamheten 

 Överrapportering från tidigare chef, övrigt 

  

Handledare – genomgång av rutiner och IT-system kring: 

 Personal, lön  

 Ekonomi  

 Verksamhetssystem  

 APT – genomförande, samverkanssystem, facklig företrädare, skyddsombud 

 Medarbetarsamtal, lönesamtal  

 Bemanningsrutiner 

 Systematiskt AM-arbete och brandskyddsarbete 

 Sociala medier 

 Övrigt 

  

Introduktion vecka 1- 4   Kommunövergripande   

Möte med kommunchef - genomgång av: 

 Exempelvis vid en lunch – lära känna  

  

Inbokning med stödfunktioner – egna checklistor för introduktion: 

 Ekonom 

  

 HR-specialist   

 Systemförvaltare: Personec, Time Care   

 Kansli – nämndsekreterare   

 Kommunikatör   
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Kompetenskartläggning - Ny chef    Bilaga 2 

Namn Personnummer: Anställningsdatum 

Befattning Ansvarig chef: 

Kompetensbehov 

Verksamhet Behov av Genomföras/datum Klart 

Verksamhetsinnehåll    

Lagar som styr verksamheten    

Organisation    

    

Ekonomi     

Ekonomi och budgetuppföljning    

Ekonomisystem - Raindance    

    

Offentlig verksamhet    

Politisk styrd organisation och rutiner    

Kommunallag, förvaltningslag    

Offentlighet och sekretess    

    

HR (Personal)    

Rekryteringsprocess – System: Offentliga jobb    

Anställning – System Personec    

Lön – Lönesystem Personec    

Schemasystem – Time care    

LAS-regler och process vid tidsbegränsad anställning    

Arbetsmiljö – ansvar – och system    

Rehabiliteringsprocess    

Arbetsrättsliga lagar och hantering    

Samverkanssystem och MBL    

Genomföra arbetsplatsträffar - APT    

Medarbetarsamtal och Lönesamtal    

Löneöversynsarbete    
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Annat    
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                   Bilaga 3   

Checklista för planering och genomförd grundutbildning - för ny chef    

Utbildning Datum  

2017 

Genomfört År 1 

Chefsintroduktion för nya chefer – heldag 9-16 2016- 30 nov - H 

2017- 30 nov –H 

2016 – 6 dec- V 

2017 - 7 dec - V 

 

Arbetsmiljöarbetet – 2 heldagar   

Dag 1 Fysisk arbetsmiljö - Verktyg/systematiska arbetet 12 jan 9-16  

Dag 2 Psykosocial arbetsmiljö - Verktyg/systematiska arbetet 19 jan 9-16  

Rehabiliteringsprocessen – 0,5 dag  9 febr 8.30-12  

Grundutbildning i Ekonomi – 2 halvdagar   

Dag 1 - Budget, utfall och ekonomisystem Raindance 9 mars  8.30-12  

Dag 2 – Uppföljning och arbete i Raindance 22 mars 8.30-12  

Grundutbildning Kommunallag. Offentlighet och sekretess  – 

2 halvdagar 

  

Dag 1 – Kommunallagen, förvaltningslagen 
 

6 april 8.30-12  

Dag 2 - Offentlighet sekretess 
 

27 april 8.30-12  

Arbetsrätt  -  Samverkan - Samtal   

Samverkan, MBL, APT, verksamhetsförändring– 0,5 dag 11 Maj 8.30-12  

Arbetsrättslig hantering utifrån LAS - 0,5 dag 1 Juni 8.30-12  

Ingående samtal – 0,5 dag 

Lönesamtal, lönekriterier, Medarbetarsamtal 

24 Aug 8.30-12  

AB – grund - 0,5 dag 14 Sept 8.30-12  

Övriga inom HR   

Grundutbildning Uppföljning personal – nyckeltal/utdata - 
0,5 dag   

28 sept 8.30-12  

Löneprocessen – information i ledningsgrupp – 0,5 dag Oktober   

Rekryteringsprocessens olika steg, Offentliga jobb – 0,5 dag 19 okt 8.30-12  

Grundutbildning i hantering av konflikter och ”det svåra 

samtalet ” -1 dag 

16 Nov 8.30-12  
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