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Tillit som ledningsfilosofi
Norrköpings kommun tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning. Att leda med tillit innebär att anamma 
en ledningsfilosofi som betyder att vi väljer att lita på att medarbetare i kärnverksamheten har kunskap, 
omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning. Ledarskapet är stödjande 
när det behövs, och har fokus på att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare 
och kommuninvånare.
    Med tillitsbaserad styrning menas en styrning som både tydliggör vad som skall uppnås och ger ett 
stort handlingsutrymme till den som ska utföra verksamheten. Fokus ska ligga på helheten, minskad 
detaljstyrning och dialogbaserade uppföljningar. En tillitsbaserad styrning förändrar styrrelationen och 
bygger in inslag av närhet och beroende.

Uppdraget  

Ditt chefsuppdrag består av både ett verksam-
hetsuppdrag och ett arbetsgivaruppdrag. 
Verksamhetsuppdraget kommer från verksam-
hetsnämnden och tydliggör målet med verksam-
heten. Arbetsgivaruppdraget utgår direkt från 
kommunstyrelsen, som är anställningsmyndighet 
för all kommunal personal, och innebär att före-
träda kommunen som arbetsgivare.  
    Du får ditt chefsuppdrag av din närmaste chef  
och ger i din tur dina medarbetare sina respek-
tive verksamhetsuppdrag. Som chef måste du ha 
kunskap om och förståelse för den demokratiska 
processen likväl som att kunna förmedla den till 
dina medarbetare. 
    Som chef har du ett sammanhållet ansvar för 
verksamhet, ekonomi och personal. I personal-
ansvaret ingår ansvaret för arbetsmiljön. Verk-

samhetsuppdraget är styrande i dina val som 
chef. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta 
är alltid vägledande för ditt ledarskap.

Den offentliga kontexten

Som chef i en politiskt styrd organisation är du 
en väktare för demokratin och agerar i enlighet 
med den offentliga etiken. Offentlighetsprincipen 
är central och du är öppen med information om 
kommunens  verksamhet. 
    Du förstår hur den del av verksamheten som du 
ansvarar för är relaterad till hela kommunen och 
till andra utanför den kommunala organisationen. 
Din samarbetsförmåga är av central betydelse. 
    Du företräder kommunen som arbetsgivare,  
är en del av Norrköpings kommuns ansikte utåt 
och har ansvar för att bidra till ett attraktivt  
Norrköping.

”Tydliga mandat och tillit till medarbetares kunskap och kompetens 
skapar trygghet, delaktighet och engagemang. Medarbetare är trygga 
med att fatta beslut och misstag ses som en möjlighet till lärande och 
verksamhetsförbättring. Beslut fattas i så stor utsträckning som möjligt 
av medarbetare och första linjens chefer i organisationen. Organisations-
strukturen är flexibel och transparent för att underlätta verksamhets- 
beslut och utveckling utifrån identifierade behov i verksamheten. Det 
finns en tydlighet kring ansvar och befogenhet samt vilka beslut som  
fattas av vem och på vilken organisationsnivå.  
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Leda medarbetarna och utveckla 
verksamheten tillsammans

En välfungerande verksamhet förutsätter samarbete 
och dialog mellan chef och medarbetare.  Ett gott 
ledarskap utgår från verksamhetens uppdrag och 
bygger på att chefen skapar förutsättningar för 
medarbetarna att göra ett bra arbete. Ledarskapet 
bygger på att du är tydlig med vad som ska utföras 
och att du ger förutsättningar för medarbetarna 
att ha inflytande, ta ansvar och kunna agera 
självständigt. En öppen och regelbunden dialog 
bidrar till detta, förslagsvis genom arbetssättet 
Hur gör vi på jobbet?. När alla förstår målet och 
syftet med verksamheten, är med och bidrar till 
uppdragets utförande utifrån sina professioner och 
kompetenser, ökar det motivation och engagemang 
samt kvalitén i arbetet.
    Du ser vikten av samverkan med de fackliga 
organisationerna och upprätthåller den anda som 
finns i det gemensamma samverkansavtalet.
    Du är förebild och normsättare vilket innebär 
att vad du säger och vad du gör påverkar din 
omgivning och medarbetarnas sätt att handla. 
Du lyssnar och litar på dina medarbetare, du visar 
respekt för allas lika värde, ser värdet av och  
verkar för mångfald i kommunen.

Förutsättningar för dig  
som chef

Norrköpings kommun vill skapa en kultur där  
chefer har förutsättningar att leda på ett hållbart 
sätt för att stärka medarbetarskapet och möjliggöra 
måluppfyllelse och välmående. Där medarbetarna 
mår bra, känner sig engagerade och fortsätter skapa 
värden för samhället. 
    I ditt uppdrag har du stöd av HR-konsulter och 
av andra specialister inom bland annat ekonomi, 
IT och juridik. 
    Det är viktigt att du arbetar med din egen 
utveckling och tar ansvar för din egen hälsa. 
Tillsammans med din chef planerar du hur ditt 
behov av kompetensutveckling, både inom 
verksamhetsområdet och inom ditt personliga 
ledarskap, ska tillgodoses. 
    Som ny chef genomför du chefsintroduktions-
programmet på kommunövergripande nivå,  
parallellt med den verksamhetsnära introduk-
tionen. Du erbjuds att utveckla och utmana ditt 
ledarskap genom kommunens ledarutvecklings-
program och olika kompetenshöjande insatser.
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År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med  
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar  framtidstro. 
I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som 
med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt 
ett näringsliv och universitet i toppklass. 
 
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är 
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.  
 
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi  
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING


