
 

 

Verksamhetsberättelse för  

Ledarna inom offentlig sektor  
 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Föreningen har fortsatt sitt arbete i enlighet med verksamhetsplanen 2018-2019. Under året var 

planen att fokusera verksamheten i två övergripande teman: Leda i en digital värld och Leda i 

förändring. Tyvärr har inte Ledarnas kansli under det gångna året lyckats svara upp emot det 

partnerskap vi eftersträvat och vi har därför inte kunnat genomföra några medlemsaktiviteter inom 

de två temaområdena.  

 

Leda i en digital värld 
Inom detta tema vill styrelsen stötta chefer att utveckla sitt ledarskap kopplat till den digitala 

förändring som är vardag i dagens chefskap inom offentlig sektor. Att digitalisering och nya 

digitala verktyg är en avgörande framtidsfråga är alla överens om, men hur påverkar detta 

chefer i vardagen och hur påverkar detta det ledarskap de behöver arbeta med. Styrelsen vill 

exempelvis att medlemmarna erbjuds utveckling inom: 

 Hur ser dagens distansledarskap ut, och hur kan det se ut med morgondagens arbetssätt 

och morgondagens medarbetare? 

 Hur leder jag medarbetare med en annan digital mognad än jag själv? 

 Hur skapar jag en hållbar digital utveckling som kombinerar utvecklingsbehov med fokus 

på verksamheten?   

 

Leda i förändring 
Inom temat Leda i förändring vill styrelsen att medlemmarna ska ha möjlighet att utveckla sig 

inte bara inom faktisk förändringsledning utan även inom några av tidens stora förändringsresor, 

exempelvis: 

 Hur arbetar vi med tillit inom offentlig sektor och hur påverkar det mitt ledarskap idag och 

i morgon?  

 Hur leder jag en arbetsgrupp som består av flera olika professioner och 

utbildningsbakgrund? 

 Hur påverkar globalisering, generationsväxling och migrationen det ledarskap jag 

behöver leverera? 

 

Ledarnas centrala aktiviteter 

Partnerskapen med Ledarna har inte givit det utslag under året som föreningsstyrelsen har hoppats. 

Detta i kombination med Ledarnas förtroendeproblematik under början av 2019 och 

målgruppsprojektet för offentlig sektors avslut har Ledarnas kansli gjort väldigt få riktade insatser mot 

Offentlig sektor under 2019.  

Ledarna har funnits med vid mässorna Offentlig chef i Stockholm och Kvalitetsmässan i Göteborg 

tillsammans med ideella från SOS. Ledarna har även stöttat Ledarna inom Offentlig sektor med 

hantering av föreningens Facebooksida.  

 

 

 



Samverkan i Offentlig Sektor (SOS) 

SOS – Samverkan i Offentlig Sektor – är ett samarbete som Ledarna inom Offentlig sektion var med 

att starta under 2016. Samarbetet består av att samla de föreningar inom Ledarna som organiserar 

chefer inom alla delar av den offentliga sektorn, med syftet att öka medlemsnyttan. Deltagande 

föreningar utöver Ledarna inom Offentlig sektor är Ledarna inom Vård och Omsorg, Ledarna inom 

Räddningstjänsten, Kost & Näring samt Ledarna inom Kriminalvården.  

 

Samarbetet fortsätter att utvecklas och förändras. Under 2019 arrangerades ett seminarium om ”Hur 

värderas ledarskap i offentlig förvaltning?” gemensamt av SOS i Almedalen, ett mycket lyckat och 

välbesökt tillfälle som även direktsändes på webben. SOS representerade även vid mässan 

Offentlig chef i Stockholm och på Kvalitetsmässan i Göteborg. 

  

Demokrati 

Under 2019 har föreningsstyrelsen deltagit med 2-3 representanter i tre förbundsråd som Ledarna 

arrangerat under vår och höst. Ledarna har även arrangerat ytterligare dialogforum under året där 

föreningsstyrelsen deltagit.  

Föreningsstyrelsen kommunicerar via sin Facebook-sida regelbundet, efter varje styrelsemöte läggs 

en notis med senaste nytt. 

 

Medlemsutveckling 
Föreningen hade 8037 medlemmar per den 31 dec 2019 - en ökning från 7777, vilket innebär en 

nettoökning med 260 medlemmar, dvs. 3,3 procent.  

 

Föreningens bokslut för 2019 

Föreningens bokslut för 2019 redovisar ett positivt resultat på 768 021 kronor. Under 2019 uppgick 
medlemsintäkterna till 1 818 845 kronor och kostnaderna summerades till 1 050 824 kronor varav 
ca. 55 % procent avser demokratikostnader.  

Styrelsen arbetar aktivt med att efterleva Ledarnas grundstadgar 1§ som skriver att föreningens 

ekonomi så långt som möjligt ska gå jämnt ut under stämmoperioden för att inte bygga upp kapital. 

 

Partnerskap med Ledarna 

Sedan 2016 har Ledarna inom Offentlig sektor arbetat för att skapa ett långsiktigt partnerskap med 

Ledarna. Det partnerskapet hoppas vi ska leda till större genomslag och en tydligare medlemsnytta, 

genom att vi tillsammans kan leverera bättre och starkare erbjudanden till våra medlemmar. 

Partnerskapet innebär att Ledarna utför den operativa verksamheten och leveransen till 

medlemmarna. Föreningsstyrelsen fokuserar på det strategiska arbetet och demokratifrågorna. 

Tyvärr har inte Ledarnas kansli under det gångna året lyckats svara upp emot det partnerskap vi 

eftersträvat och vi har därför inte kunnat genomföra några medlemsaktiviteter. 



I november meddelade kansliet att de inte hade möjlighet att fortsätta arbeta för partnerskapet, men 

detta har sedan dess återupptagits. Vi se med spänning fram emot den nystart som väntar under 

2020.  

 

Övrigt  

Under 2019 har styrelsen sammanträtt vid 10 tillfällen, varav 4 digitala via Skype. Styrelsen satsar 

aktivt på att minska antalet fysiska möten för att minska kostnader och vara mer miljömedveten.  

Kallelser och styrelsens mötesprotokoll finns tillgängliga för styrelse, revisorer och valberedning.  
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