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Föreningen har bedrivit sitt arbete i enlighet med verksamhetsplanen 2020. Under året var planen att 

fokusera verksamheten i två övergripande teman: Leda i en digital värld och Leda i förändring. 

Ledarnas kansli inledde under slutet av 2019 ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta 

föreningarnas behov av operativt stöd. Denna utveckling avstannade dock tyvärr under 2020, bland 

annat på grund av Covid-19-pandemin. På grund av detta, pandemins påverkan på samhället 

generellt och föreningens egna mycket begränsade möjligheter att på egen hand organisera säkra, 

digitala event har vi 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 

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

Den utvecklingsprocess som utlovades under slutet av 2019 som skulle resultera i en intern 

eventbyrå inom Ledarnas kansli har inte kommit till fullo, vilket gjort att föreningen inte har kunnat 

komma vidare med de planer som fanns inför 2020. Föreningen har inte inlett några externa 

samarbeten i avvaktan på de stödmöjligheter som utlovats från Ledarnas kansli.  
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Samverkan i Offentlig Sektor (SOS) 

SOS – Samverkan i Offentlig Sektor – är ett samarbete som Ledarna inom Offentlig sektor 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.  

 

Demokrati 

Under 2020 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. 

 

Ändamålsenliga föreningar 

Under 2020 initierade förbundsstyrelsen ett antal samtal i syfte att se över föreningsstrukturen inom 

offentlig sektor, bland annat rörande Ledarna inom Offentlig sektor. Denna process är bred och 

fortsätter eventuellt även under 2021 eller ännu längre.  

 

Medlemsutveckling 
Föreningen hade 8836 medlemmar per den 31 dec 2020 - en ökning från 8037, vilket innebär en 

nettoökning med 799 medlemmar, dvs. 9,94 procent.  

 

Föreningens bokslut för 2020 

Föreningens bokslut för 2020 redovisar ett positivt resultat på 1 081 736 kronor. Under 2020 uppgick 
medlemsintäkterna till 1 972 574 kronor och kostnaderna summerades till 890 602 kronor varav 
(590 069) ca. 66 % 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. 
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I slutet av 2019 meddelade förbundsstyrelsen att de kommer att inleda en process för att skapa en 

avdelning inom kansliet som ska kunna stötta föreningarna med operativa uppgifter kopplade till 

medlemsaktiviteter. Denna utveckling har dock inte kommit igång under 2020 vilket lett till att 

föreningen inte kunnat få stöd i att ställa om eller utveckla nya, pandemisäkrade medlemsaktiviteter 

under året.  

 

Övrigt  

Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid elva tillfällen, varav ett fysiskt möte och tio digitala via 

Skype. Styrelsen har redan sedan tidigare aktivt satsat på att minska antalet fysiska möten för att 

minska kostnader och vara mer miljömedvetna. Detta har medfört en enklare övergång till helt digital 

styrelseverksamhet sedan februari 2020.   

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

 

 

Styrelsen för Ledarna inom offentlig sektor: 

 

 

Lars-Olof Uhlin  Robert Winroth  Susanne Andersson   

 

 

 

Karin Wrannvik Linda Wallberg Daniel Kåreda 
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Deltagare

  LEDARNA 802000-1833 Sverige

Påverkare

Gerda Johansson

gerda.johansson@ledarna.se
Leveranskanal: E-post

  LEDARNA INOM OFFENTLIG SEKTOR 802010-9867 Sverige

Signerat med E-signering

Lars-Olof Uhlin

Ordförande

larsolov.uhlin@umea.se

2021-03-29 06:18:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Robert Winroth

Ledamot

robert.winroth@rnw.se

2021-03-30 08:36:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Susanne Andersson

Kassör

susanne.andersson@tullverket.se

2021-03-25 09:54:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Karin Wrannvik

Ledamot

Karin.wrannvik@edu.stockholm.se

2021-03-25 09:35:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Linda Wallberg

Ledamot

linda.wallberg@gmail.com

2021-03-25 10:24:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Daniel Kåreda

Vice Ordförande

daniel@kareda.se

2021-03-25 07:34:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-2507:26:24
                    Gerda Johansson på Ledarna skapade avtalet och bjöd in Lars-Olof Uhlin på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare, Robert Winroth på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare, Susanne Andersson på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare, Karin Wrannvik på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare, Linda Wallberg på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare, Daniel Kåreda på Ledarna inom Offentlig sektor som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2507:34:43
                    Daniel Kåreda på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2507:34:47
                    Daniel Kåreda på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2508:46:10
                    Karin Wrannvik på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2509:35:53
                    Karin Wrannvik på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2509:54:10
                    Susanne Andersson på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2509:54:21
                    Susanne Andersson på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2510:24:12
                    Linda Wallberg på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2510:24:29
                    Linda Wallberg på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:17:49
                    Lars-Olof Uhlin på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:18:10
                    Lars-Olof Uhlin på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3008:36:19
                    Robert Winroth på Ledarna inom Offentlig sektor öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3008:36:26
                    Robert Winroth på Ledarna inom Offentlig sektor signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3008:36:26
                    Alla undertecknare i Ledarna och Ledarna inom Offentlig sektor har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1728987/5063037c2ef523eb1336ff88c0b1210a0b61a287/?asset=verification.pdf

