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Som medlem i Ledarna är du också medlem i en av Ledarnas 18 branschföreningar. Ledarna inom 

offentlig sektor är en av dessa. Vår förening är en branschförening för dig som är chef inom 

kommun, stat och landsting. Vi vill utveckla ledarskapet inom politiskt styrda organisationer. 

Vi bildades under våren 2013 och har inför 2020 ca 8000 medlemmar. Föreningen jobbar för alla 
modiga och professionella chefer i offentlig sektor. Det gör vi genom att lyfta frågor som berör 
förutsättningar och möjligheter för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Vår vision är att 
Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor! 

Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med 
kollegor med liknande branschintressen. 

Ledarna inom offentlig sektor samlar chefer verksamma inom statliga myndigheter, kommuner 
och landsting. Här finns också chefer inom Svenska kyrkan samt verksamheter som är offentligt 
finansierade och utförs av privata aktörer. 

Föreningens uppgift enligt stadgarna är att: 
 Bevaka och följa sina branschfrågor. 

 Stå för kunskap om branschen och dess arbetsplatser samt omsätta kunskapen till 
medlemsnytta. 

 Svara för medlemmarnas inflytande i Ledarnas representativa demokrati. 

 Medverka i centrala avtalsförhandlingar. 

 Medverka i medlemsrekrytering.  

Vision och verksamhetsidé 
Offentlig sektor är en grundpelare i välfärdssamhället. Chefer är en nyckelgrupp för välfärdens 

kvalitet och utveckling. Föreningen belyser därför vikten av ett professionellt och hållbart 

ledarskap. 

Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor! 

Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse väljs av föreningsstämma. Styrelsen består i enlighet med föreningens 

stadgar av minst fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Föreningsstyrelsen är, mellan 

stämmorna som hålls vart fjärde år, föreningens högsta beslutande organ. 

Valberedning 
Föreningsstämman utser valberedning som består av tre personer för en mandatperiod om två 

år. 

Föreningsstämma 
Föreningsstämman är medlemsdemokratins främsta forum. Ledarna inom offentlig sektor håller 

ordinarie stämma vart fjärde år i enlighet med stadgarna. På föreningsstämman följs de två 

föregående årens verksamhet upp och beslut om kommande verksamhet tas. Likväl har 

medlemmar möjlighet att skicka in motioner om de olika frågor som de vill ska tas upp för vidare 

beslut inom föreningen. Vid stämman väljs även styrelse. 

 
 



Styrelseengagemang 
Ledarna inom offentlig sektor är representerade i Ledarnas förhandlingsdelegation som är 

verksam i samband med villkorsförändringar i de avtal där våra medlemmar finns. Föreningen är 

representerad med en suppleant i Ledarnas arbetslöshetskassa och en ledamot i föreningens 

styrelse är också vald som ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse.  

Föreningen deltar vid Ledarnas branschdagar.  

Föreningen samverkar med andra branschföreningar inom Ledarna, främst genom SOS - 

Samverkan inom offentlig sektor. Syftet är att identifiera samverkansvinster genom gemensam 

profilering, gemensamma budskap och gemensam opinionsbildning. 

Föreningens arbetssätt 
Ledarna inom offentlig sektor har valt att tillsammans med Ledarna pröva ett nytt arbetssätt där 

huvuddelen av aktiviteterna och verksamheten planeras och skapas från Ledarnas kansli. Detta 

utan att styrelsen avsäger sig inflytande, ansvar eller medverkan i de aktiviteter som sker. 

Huvuddelen av aktiviteterna ska vara synliga för föreningens medlemmar och svara mot deras 

aktuella behov. De aktiviteter som genomförs ska vara intressanta för befintliga medlemmar och 

samtidigt attrahera nya medlemmar att gå med i Ledarna inom offentlig sektor. Föreningen ska 

dra nytta av Ledarnas ordinarie utbud och kunskap för att bli en tydlig och aktiv del i 

medlemmarnas vardag.  

 

Föreningens medlemsaktiviteter ska genomföras på platser och på ett sådant sätt att många 

medlemmar kan delta nära sin hemort. Medlemmar som befinner sig utanför dessa områden ska 

känna att föreningen verkar även för dem. Aktiviteterna som genomförs ska inte direkt likna 

Ledarnas ordinarie utbud, utan istället sträva efter att leverera nytta till specifikt föreningens 

medlemmar. 

 

Aktiviteterna som genomfördes under 2019 ska ses som en bas för de aktiviteter som planeras 

för 2020. Det är viktigt att skapa en tydlig och realistisk bild av föreningens årliga aktiviteter och 

samtidigt locka medlemmar att delta och engagera sig i aktiviteterna. Styrelsens arbetsinsats 

inriktas på att styra arbetet framåt enligt den plan som styrelsen beslutat. I den samverkan som 

sker med Ledarna ska styrelsen för Ledarna inom offentlig sektor kontinuerligt vara informerade 

om arbetets fortskridande, för att kunna ta väl underbyggda beslut. Partnerskapet med Ledarna 

är en process som ständigt behöver växa och utvecklas, precis som föreningens interna 

arbetssätt och metoder. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med detta under 2020 och 

uppdatera vår plan allt eftersom processen fortskrider.  

Övergripande teman 
De teman styrelsen har valt att arbeta med under verksamhetsåret 2020 är: 

 Leda i en digital värld 

 Leda i förändring 

 

 



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? 

Övergripande inriktningar 
Styrelsen ser att för att på ett trovärdigt sätt kunna bidra till utveckling kopplat till förändring och 

digital utveckling behöver vårt erbjudande vara närvarande, digitalt och relevant ur ett 

erfarenhetsutbytande perspektiv. Styrelsen ser därför ett behov av att i samband med 

aktiviteterna under 2020 hitta lösningar för att ha simultana och delade aktiviteter på flera ställen 

över landet, enskilt och organiserat i grupp. Kommunikation mellan dessa grupper är nödvändigt 

för att få den dynamik och det utbyte som efterfrågas av medlemmarna.  

Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta arbeta för att skapa relevanta lokala nätverk för 

chefer inom offentlig sektor, men även att motivera chefer inom offentlig sektor att möta chefer 

från andra branscher för att utbyta erfarenheter. Styrelsen ser därför mycket positivt på 

Ledarnas arbete med att skapa lokala närverk och vill bidra till detta genom föreningens 

aktiviteter.  

 


