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INSTRUKTIONER
Fundera på hur stor del av ditt
chefsuppdrag som du lägger på
respektive roll (i procent). Ligger till
exempel tyngdpunkten på rollen som
verksamhetsansvarig samtidigt som
arbetsgivaransvaret är begränsat?
Uppskatta därefter din kompetensoch kunskapsnivå inom respektive roll.

Ange en siffra från 1 till 5 enligt:
1. Det här är helt nytt för mig
2. Jag har lite hum om det.
3. Jag kan en hel del men behöver
förkovra mig ytterligare.
4. Jag känner relativt trygg i den här
rollen.
5. Detta kan jag på mina fem fingrar
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Anteckna på baksidan.
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ROLLEN SOM
VERKSAMHETSANSVARIG
Som verksamhetsansvarig har chefen
huvudansvar för att driva den verksamhet som ingår i uppdraget. I detta
ansvar ingår att tillsammans med medarbetarna planera, genomföra, följa upp
och kontinuerligt utveckla verksamheten
utifrån mål, uppdrag och budget.
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ROLLEN SOM LEDARE
Ledarskapet behöver anpassas efter
verksamhetens behov och ska vara
tydligt och transparent. Öppenhet
och respektfullt bemötande av andras
synsätt, kunskap och erfarenheter
skapar ett arbetsklimat som gynnar
självständigt tänkande och utveckling av
verksamheten. Som chef är det viktigt
att ta tillvara medarbetarnas kompetens,

erfarenheter och engagemang för att
få ett bättre beslutsunderlag och skapa
förutsättningar för medarbetarna att
ta ett aktivt ansvar för verksamheten
och sina uppdrag. En ledare värnar om
medarbetarnas kompetensutveckling
och ser den som ett led i att utveckla
verksamheten.
Ledaren ansvarar för en god kommunikation med medarbetarna och
med intressenter inom och utanför
universitetet.

m
sa

ROLLEN SOM ARBETSGIVARE
Som arbetsgivarföreträdare i en
statlig verksamhet har du till uppgift att
utveckla och tillämpa arbetsgivarfrågor
som är viktiga i staten och på Lunds
universitet. Att vara bärare av arbetsgivarrollen innebär att följa gällande
lag och förordningar och stå bakom
och följa fattade beslut och centrala
eller lokala kollektivavtal, policyer och
styrdokument.
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PLAN FÖR UTVECKLING
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