
Styra och leda tillsammans i Sotenäs 

kommun.

15 januari 2019

Lena.lindgren@skl.se



Syfte med dagen

❑ Att öka genomslag och resultat av politiken 

genom att styra och leda bättre tillsammans. 

- Genom ett gemensamt fokus, tydligare 

uppdrag och ett bra samarbete.

❑ Att definiera ”den gyllene zonen” mellan 

ledande förtroendevalda och chefer.

- Ett led i kommunens arbete med den nya 

styrmodellen.
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Politiken

Vad? 

När?

Verksamheten

Hur? 

Vem?

Vilket uppdrag/ansvar har jag som politiker?

Vilket uppdrag/ansvar har jag som chef?



För att uppnå det gemensamma uppdraget och 
för att öka genomslag och resultat av politiken 
är det bra att komma överens om;

1. Vilka mål som är viktigast att fokusera på? 

2. Hur ska vi styra och leda tillsammans?

3. Hur arbetsfördelning ska vara mellan oss? 

4. Hur vi ska samarbeta? 



Framgångsfaktorer

Sammanlänkad 
ledning

Tydlig 
uppdragsfördelning



Program

▪ Fokus på i kommunen 2019-2022

▪ Arbetsfördelningen mellan oss, vem har ansvar för 

vad? 

▪ 12.00 lunch

▪ Hur ska vi samarbeta? 

▪ Hur ska vi styra och leda tillsammans?  

▪ 15.30 slutar vi.



Kontrakt



Mina ”förväntningar”;

➢ Att förbättra ert samarbete för att öka möjligheten för politiska beslut att få 

genomslag och ge resultat för medborgarna i Sotenäs kommun.

➢ Att ni ska bli mer eniga i er berättelse och i det ni gör – ert uppdrag.

➢ Att ni blir mer konkret – vad ska vi göra 2019 och även fram till 2022!

➢ Att ni blir tydligare i era uppdrag om vem som gör vad. 

➢ Att ni blir ännu bättre tillsammans och arbetar mer tillsammans. 



Två nycklar till framgång
för effektiv styrning, ledning och en bättre 

demokrati;

Tydliggöra vem gör 
vad, vem har 

ansvaret

Ett bra samarbete 



Framgångsfaktorer

1. Politisk styrning genom 
visioner, mål och uppföljning

2. Struktur i styrningen och 
uppdragen

3. Dialog

4. Förtroende och tillit

5. En kultur för medskapande 
och förnyelse



Vision 2020
Det goda kustnära livet som
förenar tradition, förnyelse, 

hållbar utveckling och framtidstro



Mål för god ekonomisk hushållning 
1. Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under 

kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent. 

2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - Årets investeringar ska högst uppgå till summan av 

årets avskrivningar och årets resultat. 

3. Krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. 

5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 

6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. 

8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka. 

9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för 

att rekrytera, behålla och utveckla personal. 



Programförklaring för 
mandatperioden 2019–2022 

Hela Sotenäs skall leva

Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där 

fler människor från olika generationer kan bo, leva, arbeta 

och besöka kommunen året om. En förutsättning för detta 

är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi. 



Detta skall uppnås under 
mandatperioden 2019–2022: 

− Skola, utbildning, kultur och fritid

− Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet. Vi är en av landets 

främsta skolkommuner, där alla kan lyckas. Vi har en gemensam pedagogisk vision och 

verksamhetsidé inom skolan. Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och 

fritidsaktiviteter under hela året. 

− Vård och Omsorg

− Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus. Vi värnar den 

enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser. I Sotenäs kommun 

utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen.

−

−



− Hållbarhet och utveckling

− Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö. Vi är Sverigeledande på symbios och 

cirkulär ekonomi med maritim inriktning. Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för 

näringslivets behov av service och infrastruktur. Kommunens infrastruktur är 

ändamålsenlig och hållbar. Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen. 

− Samhällsbyggnad

− Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden. Sotenäs är en trygg 

och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i. Det finns ett varierat utbud av 

bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. Vägarna möjliggör snabba och 

säkra pendlingsresor och godstransporter. Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika 

kommundelarna. 



SKL lyfter fyra stora utmaningar 
för framtiden.
1.Digitaliseringens betydelse för välfärden – möjligheterna. 

2. Hur möter vi de finansiella utmaningarna, med den 

demografiska utvecklingen och ökade förväntningar - hur 

prioritera och effektivisera? 

3. Så attraherar och leder vi morgondagens medarbetare –

ungas värderingar, skapa attraktiva arbetsplatser och vad 

krävs av framtidens chefer.

4. Hur klarar vi välfärdsuppdraget – att samverka för att 

möta framtida utmaningar. 



Uppdraget att styra och leda är mer 
komplext



Att erövra demokratin varje dag!

▪ Hur bevarar vi och utvecklar förtroendet 

för demokratin? 

▪ Vilka utmaningar står demokratin inför? 

▪ Hur kan medborgarnas delaktighet 

stärkas? 

▪ Att bära andras människors förtroende –

vad innebär det idag? 

▪ Hur kan vi skapa en modern demokrati?

Utmaningar;

o Bygga tillit lokalt

o Skapa resultat  - Prioritera,

o Demokratins kärna är att alla inte kan få som dom vill.

o Polariserat samhälle

o Hätskt debattklimat

o Högerextremistiska grupper

o Toppolitiker betraktas som elit lokalt – avståndet ökar.

o Integration - delaktighet i samhället

o Digitalisering – många står utanför.

o Att skapa delaktighet för helheten.



Tre delar i uppdraget som politisk 
ledare.

Service/tjänsteuppdra

get

1. Tillhandahålla tjänster

2. Rättssäkert

3. Rättvist

4. Inom rimlig tid

5. Revision och 

ansvarsprövning 

−

Demokratiuppdraget

1. Legitimitet

2. Förståelse för 

prioriteringar

3. Transparens

4. Dialog/inflytande 

5. Rättssäkra val 

Samhällsuppdraget

1. Komplexa frågor

2. Utveckling

3. Samverkan

4. Digitalisering

5. ?



13 trender som påverkar Sverige 
fram mot år 2030.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvali https://youtu.be/B30suFW3qQ0 

tetstyrafoljaupputveckla/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13tr

ender.14908.html

https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html


Vad ska vi prioritera och fokusera 
på 2019;

1. Vilka är våra största utmaningar? 

2. Vad är viktigast att genomföra - vad vill vi göra 2019 

och 2020? Varför?

3. Hur vill vi göra? Vem?

Var konkret och skriv punkter på blädderblock!



Politiska ledningen 

Medborgarfokus

Ledande chefer

Medarbetarfokus

Tydlig och 
stark 

ledning

Ett gemensamt uppdrag 

för medborgarnas bästa



Dialog

VERKSAMHET FÖRTROENDEVALDA

BRUKARE

INVÅNARE

BESTÄLLNING/MÅL

UPPFÖLJNING/

ANALYS

VÄRD

E



”Skapandet av en professionell 
samspelsrelation mellan ordförande 
och direktör” – senaste forskningen.

I er profession 

har ni olika 

uppdrag och 

ansvar

I er samspelsrelation 

skall ni underlätta för 

varandra att realisera 

era olika uppdrag



Samspelsrelationen har varierande 
förutsättningar

Etablering

Vardag

Reglering



Framgångsfaktorer

1. Politisk styrning genom 
visioner, mål och uppföljning

2. Struktur i styrningen och 
uppdragen

3. Dialog

4. Förtroende och tillit

5. En kultur för medskapande 
och förnyelse

”Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2012”



Det gemensamma arbetet;

−Tydliga uppdrag

−Hålla sig inom systemets ramar

−Samarbeta
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Politiken

Vad? 

När?

Verksamheten

Hur? 

Vem?

Vilket uppdrag/ansvar har jag som politiker?

Vilket uppdrag/ansvar har jag som chef?



Hålla sig inom systemets 
ramar

Förtroendevald Ledare

Medborgare Medarbetare



Gemensamt uppdrag

❑ Komplext uppdrag som kräver improvisation

❑ Klara uppdrag som båda uppfattar likadant

❑Agera klokt och vist – lyssna på varandra

❑Respektfull interaktion – hjälpa varandra.

❑Kommunicera samma budskap.

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Vad behöver vi göra för att 
tydliggöra våra uppdrag?

1. Vad ska politikerna göra och vad är deras ansvar?

2. Vad ska cheferna göra och vad är deras ansvar?

2. Detta är svårt;

3. Förbättringsområden; 

- Skriv punkter på blädderblock



Enas om viktiga strukturella 
principer

❑ Behovet av reglering

❑ Synen på linjen – vem bestämmer, tydliggöra linjen. 

❑ Hur smal eller bred ska gråzonen tillåtas att vara?

❑ Vem ska sköta ”utrikespolitiken” ( tex klippa band)

❑ När använder vi våra strukturella principer? (Förändring är normaltillståndet – politiken har 

mandatet) 

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Hur vill vi att vårt samarbete ska 
vara för att uppnå målen för 
medborgarnas bästa?

1. Vad ska vårt samarbete byggas på? - Så här ska vi samarbeta

2. Vad kan vi förbättra? – Förbättringsområden;

- Skriv punkter på blädderblock
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”Att vilja varandras framgång”

”Att skickliggöra 

varandra”

”Hur kan jag leda mina 

politiker så att dom 

kan styra mig bättre””Gå armkrok med 

varandra”



Förslag på ”Gemensam samarbetsstrategi 
mellan ordförande och chef”.
För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken är det bra att 
komma överens om och formalisera; 

o Tydliggör och beskriv det gemensamma 

ansvaret för bl.a. visionen och målen. Samt 

att konkreta uppdrag årligen specificeras i 

budgeten och följs upp. 

o Formalisera; ”För att skapa genomslag och 

resultat av politiken leder vi 

regionen/kommunen tillsammans”. 

o Beskriv ordförandes uppdrag och ansvar 

och direktörens uppdrag och ansvar. 

o Beskriv kontaktvägarna - vem har huvudansvaret 

för kontakterna; till medborgarna, chefer, 

medarbetare, till media, till oppositionen, 

näringslivet, civilsamhället och andra. 

o Enas om mötesrutiner, frekvens och innehåll. 

Tänk på att mötena bör länkas till politiska och 

förvaltningens beslutsprocesser. 

o Formulera hur ni ska samarbeta och vad det ska 

kännetecknas av. 

o Tillgängligheten för varandra och förhållningssätt 

gentemot varandra. 

o Kommunicera samma budskap. 

o Skriv under strategin och utvärdera den.



Enas om viktiga processaspekter

❑ Prata er samman om hur ni vill ha era uppdrag/roller

❑ Enas om återkoppling och feedback på era uppdrag

❑ Enas om mötesrutiner, frekvens och innehåll

❑ Hur ska mötena länkas till politiska och förvaltningens beslutsprocesser?

❑ Kommunicera samma budskap.

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Råd på vägen

❑ Är strukturen tillräckligt stabil för improvisation? 

❑Är det kris eller vardag?

❑Gör ni det ni säger?

❑Har ni förtroende för varandra?

❑Sätter ni av tid för reflektion om ert samspel?

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Förhållningssätt som bygger 
förtroende

Transparens:

att snabbt informera varandra om sådant som kan förväntas vara relevant för den andre. 

Lyssnande:

att anstränga sig för att förstå hur den andre ser på viktiga frågor. 

Tydlighet: 

att vara ärliga mot varandra om hur/vad man tycker och tänker.

Tillförlitlighet: 

att hålla vad man lovat eller berätta om man inte kan hålla det. 

Positiv återkoppling

att visa uppskattning för den andres kvaliteter och prestationer. 

”Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2012”



För att tydliggöra och förbättra 
samarbetet;

▪ Bestäm hur ofta ni ska träffas och när.

▪ Bestäm när ni ska vara tillgängliga för varandra.

▪ Ta ställning till om det behövs olika typer av möten.

▪ Diskutera vad samarbetet ska kännetecknas av



För att utveckla era uppdrag;

▪ Hur har tiden varit sedan förra mötet?

▪ Finns det något den andre bör informeras om?

▪ Har det funnits incidenter som behöver följas upp och klaras ut?

▪ Finns det olösta frågor som behöver redas ut?

▪ Behöver hanteringen av kommande frågor inom den närmaste framtiden 
stämmas av?



”Etablering” – lärdomar

▪ Förhålla sig till arvet från förr

▪ Hur är det politiska landskapet?

▪ Prata er samman om uppdragsfördelningen, 

formulera en instruktion (minne och tydlighet).

▪ Ordförande sista ordet.

▪ Prio för direktören att etablera en fungerande 

ledningsfunktion

▪ Etablera fast mötesrutiner, agenda (aktuellt, planering och 

uppföljning)

▪ Diskutera öppet era grundläggande värderingar, inte minst 

kring organisation och styrning.

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



”Vardag” – lärdomar 

▪ Samspelet och dess dynamik påverkas av:

▪ organisationskulturen – hur man är och 

hur man gör

▪ ”stark” ordförande och hur den politiska 

mandatfördelningen ser ut.

▪ Beroende av fungerande rutiner och 

organisatoriskt stöd, ex ärendehanteringen

▪ Saker som ”flyter” påverkar politikens realisering negativt.

▪ Samspelsrelationen i kontinuerlig förändring, svår att 

”låsa” och sätta gränser

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



”Reglering” – lärdomar 

▪ Givet styrförutsättningar är en 

förtroendebaserad styrning lämplig

▪ Kan upplevas sluten och inte 

transparent

▪ Mindre lämplig att hantera brott

▪ Instruktion, något att bygga samspelet 

vidare på utifrån vardagens  prio

▪ Viktigt med ömsesidig överenskommelse och leva 

med den i praktiken

▪ Avsätt tid för att diskutera om ni lyckats ”skickliggöra 

varandra” utifrån överenskommelsen

▪ Er samspelsrelation sätter agendan/viktig för 

organisationens förmåga att realisera politik

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Politikens realisering påverkas av

Strukturen/Er spelplan

▪ Organisationens samlade resurser och 

förmågor avgör

▪ Tydliga strukturer och rutiner viktiga

▪ Ärendehaneringen väloljad

▪ Era mötesrutiner fasta

▪ Trogen instruktionens andemening

▪ Vem gör vad fastställt

▪ Passform och överensstämmelse ledord

Processen/Ert samspel

▪ Tillämpa och ompröva er överenskommelse

▪ Prövningar kommer alltid

▪ Möjligt att improvisera

▪ Tydlighet i uppdragen underlättar krishantering

▪ Lyssna på varandra vid vägval

▪ Skyldighet och rätt att ärligt lyfta svåra frågor.

”Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör okt 2017”



Vår gemensamma 

berättelse om Sotenäs 

kommun bygger på 

visionen och målen och 

hur det är idag!



Det här behöver ni som chefer ge mig 
för att vårt samarbete ska fungera!

Det här behöver ni som politiker ge 

mig för att vårt samarbete ska fungera!



Länkar till SKL sidor;

1.Stöd och utbildning för förtroendevalda;

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/stodochutbildningfortroendevalda.382.html

2. Länk till samarbete och arbetsfördelning mellan ledande 

förtroendevald och chefer;

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/samarbetearbetsfordelningmellanpolitikerochchefer.3025.html

3. Omvärldsbevakning och 13 trender

https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarl

dsbevakning13trender.14908.html

4. Poddar om politiskt ledarskap – 10 korta avsnitt.
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/podcastompolitisktledarskap.15588.html

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/stodochutbildningfortroendevalda.382.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/samarbetearbetsfordelningmellanpolitikerochchefer.3025.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/samarbetearbetsfordelningmellanpolitikerochchefer.3025.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/podcastompolitisktledarskap.15588.html

