
Välkommen som chef
Varberg- Västkustens kreativa mittpunkt



Varmt välkommen till din nya anställning som chef i Varbergs kommun. 
Jag hoppas att du ska trivas med uppdraget och kommunen som arbetsgivare. 
I den här broschyren hittar du som ny chef information om den introduktion som 
väntar dig samt de chefsutbildningar vi genomför för alla nya chefer. 

Varberg har en vision inför framtiden, Vision 2025 – Västkustens kreativa mitt-
punkt, och en verksamhetsidé – ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera 
dem att uppnå sina drömmar”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, 
kunskap och mod och vi arbetar alltid utifrån våra förhållningssätt hållbarhet och 
delaktighet. Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt 
samma håll, den ska prägla vårt ledarskap och den lägger också grunden för en 
god och framgångsrik kultur. 
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Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå 
sina drömmar.

Förhållningssätt

Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhåll-
ningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och om-
tanke.

För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.
VÅR VISION



Läs mer om vår vision, 
Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt 

på varberg.se

Vi vill att du ska trivas på jobbet, känna dig trygg i ditt 
ledarskap och få möjlighet att kontinuerligt utveckla 
dig och din kompetens.

Utbildning för nya chefer

Som ny chef hos oss blir du inbjuden till vårt chefsprogram. 
Programmet består av två delar, introduktion och chefsutbild-
ningar med fokus på olika områden. Syftet med utbildningarna 
är att förenkla vardagen för dig som är ny chef i kommunen 
samt ge dig inblick i de verktyg och sammanhang som påverkar 
rollen. 

Programmet pågår under dina första två anställningsår och 
består av cirka två veckors effektiv utbildningstid. Du kommer 
automatiskt att bli kallad till de obligatoriska utbildningarna.

Efter att du genomgått hela chefsprogrammet tilldelas du bevis 
på detta i form av ett diplom och kursintyg.
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Varje förvaltning ansvarar för introduktionen på arbetsplatsen och i förvaltningen. Detta är betydelsefullt för 
att ge varje chef en bra start i det nya arbetet. Detta görs genom enskilda möten eller program som riktar sig till 
grupper av chefer. Insatserna syftar till att ge ett konkret stöd i hur du kan hantera vardagen och löpande upp-
komna frågor som rör ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Introduktionen syftar också 
till att ge en helhetsbild av förvaltningens mål, uppdrag och arbetssätt. Kommungemensamma stödfunktioner 
inom till exempel HR medverkar ofta aktivt vid dessa introduktioner. När så är möjligt kan vissa av dessa insat-
ser genomföras gemensamt över förvaltningsgränserna.

Under det första anställningsåret som chef förväntas du vidare delta i några grundläg-
gande kurser inom olika områden. Dessa kurser leds av kommunens egna medarbetare. 
De kurser varje chef ska delta i under det första året är; arbetsmiljö, MBL och samverkan, 
lönebildning, kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, arbetsrätt, rehabi-
litering, rekrytering samt ekonomi och internkontroll. Personalkontoret ansvarar för att 
berörda chefer bjuds in. 

Introduktion för nya chefer
För att alla nya chefer ska få en god start i sitt uppdrag genomförs ett antal olika introduktionsaktiviteter under 
den första tiden. En strukturerad introduktion är viktig för att du som chef så fort som möjligt ska bli införstådd 
med dina nya arbetsuppgifter och komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Insatsen har stor betydelse för 
såväl den enskilde som arbetsgivaren/verksamheten. Introduktionen genomförs i tre steg, vilka du kan läsa om 
nedan.

Introduktion

Förvaltningsintroduktion - på din egen arbetsplats

För att få behörighet att utföra viktiga administrativa åtgärder såsom lönehantering, fakturahantering med mera 
behöver du som chef utbildning i våra administrativa system. De är uppdelade i två moduler och ska genomgås i 
direkt anslutning till att anställningen påbörjats.

Modul 1 Personal- och lönesystem
Modul 2 Ekonomi, fakturahantering och system för mål och uppföljning

Utbildning i administrativa stödsystem

Välkomstdagar för nya chefer
Du bjuds tillsammans med övriga nyanställda chefer in till tre gemensamma förmiddagar. Syftet är, förutom att 
träffa och nätverka med nya kollegor även att ge en inblick och förståelse i hur kommunen styrs, är organiserad 
och uppbyggd. Vår vision spelar precis som i vår vardag en viktig roll under dessa dagar. Du kommer att få veta 
mer om viljan bakom den och om hur vi gemensamt kan arbeta för att uppnå våra mål och vår verksamhetsidé. 
Vidare ges en övergripande bild av kommunens gemensamma stödprocesser och hur de bedrivs, t ex inom områ-
dena ekonomi, HR, IT och kommunikation.
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Introduktion Chefsutbildningar

Chefsutbildningar för nya chefer

Samtliga nya chefer i Varbergs kommun deltar i ett kollegialt nätverk. Nätverket möts vid sex tillfällen under 
den första tiden, cirka en gång i månaden. Metodiken innebär att gruppen leds av en samtalsledare samt att 
inriktningen är reflektion och träning utifrån vardagssituationer och frågeställningar som är kopplade till de 
utbildningar cheferna deltar i. Metodiken handlar också om att skapa en atmosfär av tillit och grupptillhörighet 
och att bidra till ett individuellt lärande för varje deltagare.

Under de två första åren som chef deltar kommunens nya chefer i ett antal grundläggande chefsutbildningar 
inom olika områden. På så sätt skapas förutsättningar för att ha en god bas för hur uppdraget hanteras på bästa 
sätt. Här koncentrerar vi oss på att utveckla den kompetens varje chef behöver för att kunna göra ett bra jobb 
i vardagen och bidra till en god och ändamålsenlig verksamhet. Dessa utbildningar leds av kommunens egna 
specialister. 

Kollegialt lärande 
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Kommungemensam chefsintroduktion

Chefsforum
En gång per år möts alla chefer i det vi 

kallar för chefsforum. Det syftar till att 

skapa utrymme för att fördjupa oss i 

utvalda ämnesområden samt möjligheter 

till input och inspiration genom extern 

input/omvärldsbevakning. I chefsforum 

ges möjlighet att konkretisera visionen så 

att en gemensam kultur stärks. 

Kunskap, nätverk och inspiration
-Tillsammans bygger vi världens bästa Varberg

Gemensamma chefsträffar

Chefsnätverk
Tre gånger per år möts vi för att att stärka 

förutsättningarna för samarbete över 

förvaltnings- och bolags gränser kring 

strategiska och särskilt viktiga frågor. 

Här delges också goda exempel från 
verksamheterna. 

Tre gånger per år samlas samtliga 

chefer i ett frukostmöte. Syftet är att ha 

ett gemensamt mötesforum för kommun-

koncernens alla chefer där strategiska 

frågor blir belysta och kommunicerade.

Chefsfrukost 

Varje år möts alla chefer i vid flera tillfällen för att utbyta erfarenheter, inspireras och uppdatera sig på viktig 
information om kommunkoncernen. De gemensamma forumen syftar till att stärka relationer och bygga nätverk 
mellan kommunkoncerenes alla chefer. Detta görs i tre olika mötesformer vilka du kan läsa om nedan.



Kommungemensam chefsintroduktion

Du behöver inte anmäla dig till några utbildningar då du automatiskt blir kallad. Vi vill dock understryka att det 
är mycket viktigt att du meddelar oss via e-post till kursanmalan@varberg.se om du inte kan komma vid något 
tillfälle, senast 7 dagar innan. Detta för att kursledaren ska kunna planera på ett optimalt sätt samt möjliggöra 
avbokning av din förbokade mat och plats.

Frågor eller funderingar?

Utbildningar och innehåll: 
Maria Hall: maria.hall@varberg.se

Praktiskt:
Behöver du boka om en utbildning till en annan dag? Meddela specialkost eller andra praktiska funderingar, 
tveka inte att kontakta oss på:
kursanmalan@varberg.se

Anmälan & frågor

Vad händer nu?
-Vi har gjort det enkelt för dig
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