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Ny som chef  inom offentlig sektor 
Vad är viktigt under ditt första år som chef  eller om du bytt eller ska byta organisation? Vad 
behöver du tänka på för att bli handlingskraftig och produktiv? Hur värna medarbetarnas 
arbetsmiljö och hälsa?

Offentlig sektor står inför ett stort generationsskifte bland sina chefer, omsättningen är stor. 
Hur kan du som ny chef  ges bästa förutsättningar för att klara av chefsuppdraget? Hur kan din 
nya organisation/ledningsgrupp dra nytta av och växla upp med dig som ny chef  och använda 
dina friska ögon? Häng med på vår dag för att få vägledning och inspiration! 

Varje ny chef  måste veta var i organisationens livscykel han/hon befinner sig och inte bara 
reflektera över vad som händer i stunden. Känslan av samhörighet och delaktighet kan stärkas 
med kunskaper om hur chefsrollen bör utformas för bästa resultat. Annars är risken stor att du 
översköljs av allt det nya och inte kan hantera ditt nya uppdrag. 
Har du 100 dagar på dig att åstadkomma något, som det ibland uttrycks? Inte alls, dagens med-
arbetare förväntar sig delaktighet och det skapas inte med direktiv och quickfix. Här behövs 
något annat…

Du får under denna dag: 
• Verktyg som stöd för att du som ny chef  eller nyanställd chef  ska lyckas med ditt uppdrag. 
• Möjlighet att bearbeta dina egna frågor och utmaningar oavsett om du idag är chef  eller 

på väg att bli. 
• Pröva på prioriteringsverktyg som framgångsrika chefer använder
• Idéer på hur din arbetsgivare kan lyckas med stöd och introduktion för dig 

(särskilt program, mentor m.m).  
• En genomgång om hur du skapar den personliga ledarskapsstilen ”Mitt Jag AB”. En 

ledarskapsstil som utgår från att du ska vara den du är och inte låtsas vara någon annan.  
• Öva på att hålla ditt presidenttal och hur du följer upp presidenttalet.
• Se hur det salutogena och lösningsfokuserade förhållningssättet blir en tillgång då du 

möter dina medarbetare i utvecklingsarbetet
• Tankar om hur offentlig sektor kan lyckas med att göra chefsuppdragen attraktiva för den 

nya generationen som har andra förväntningar. 

Vi varvar teori med praktiska övningar.

28 MAJ |  HOTEL TYLÖSAND HALMSTAD  

Denna konferens är en del av Tylösandsveckan – en viktig mötesplats för kompetensutveckling 
och möten för dig inom offentlig sektor. Välkommen den 26-28 maj till Tylösandsveckan 2014, 
www.tylösandsveckan.se



Regionförbundet södra Småland 
Videum Science Park, 351 96 Växjö 

tfn: 0470-77 85 00, e-post: kurs@rfss.se, www.rfss.se

Tid och plats
28 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

Hålltider
08.30-09.00 Kaffe och registrering
09.30 Kursstart
10.30-10.50 Fruktpaus
12.00-13.00 Lunch
14.30-15.00 Kaffe
16.20 ca Avslutning

Målgrupp
Nya chefer eller chefer som har bytt eller ska byta arbetsplats. 
HR-chefer, HR-specialister, utvecklingsledare, och rekryterare 
har också behållning av dagen.

Medverkande
Stefan Arbratt, Ledarliv, www.nysomchef.net är författare till boken 
Ny som chef  inom vård och omsorg och fick sitt första chefs-
uppdrag vid 24 års ålder. Tio år senare bloggar han för nya 
och blivande chefer samt organisationerna som ska genomgå 
den stora utmaningen att generationsskifta sina chefer. Stefan 
driver ledarskapsnätverket MAST där personer intresserade av 
att fördjupa sig inom ledarskap ingår. Han är även sedan 2011 
regelbunden krönikör i Tidningen Vision. I sitt dagliga arbete 
som enhetschef  i Göteborgs stad lägger han stor vikt vid att 
skapa delaktighet hos medarbetarna för att på så sätt nå bästa 
resultat. Det grundläggs genom ledarskapstriangeln ledarskap 
– relation – förtroende. ”Jag som ledare ska inte visa mig på 
styva linan och bevisa att jag har alla lösningar åt medarbe-
tarna. Jag njuter mer av att se medarbetarna lösa saker själva, 
diskutera sig fram tillsammans. Jag är coachen. De ska lösa sin 
uppgift – med mitt stöd.”

Jan Marklund, Insikten Utbildning & konsult, har arbetat med 
individ- och grupputveckling i mer än 20 år, ofta med inrikt-
ning mot chefer och ledningsgrupper I drygt 10 år har han gett 
individanpassat stöd till nyanställda chefer – erfarna såväl som 
oerfarna. Han har skolledarbakgrund men har också ägt och 
drivit en tidning inom byggbranschen. 
Utgångspunkten för arbetet är det lösningsfokuserade och det 
salutogena (hälsofrämjande) förhållningssättet. Han arbetar 
som coach, handledare, moderator och håller även utbildningar 
i Lösningsfokuserat och salutogent ledarskap.

Avgift
Avgiften är 2 995 kronor per deltagare och inkluderar kostnad 
för kaffe och lunch. Stefan Arbratts bok ingår.

Du är även välkommen att delta i våra gemensamma  
middagar måndag och tisdag kl 19.30 för 360 kronor per kväll. 

Medlemmar i Regionförbundet södra Småland  
erhåller 10% rabatt på konferensavgiften. Alla priser är exkl. 
moms.

Anmälan och bekräftelse 
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se eller via  
anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss tillhanda 
senast 2014-03-26. Efteranmälan i mån av plats. 

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.  
Om du inte har erhållit bekräftelse två veckor före  
kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.

Avanmälan 
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Däref-
ter är anmälan bindande och hela kursavgiften  
faktureras. 

Avanmälan görs skriftligt till kurs@rfss.se  
Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Logi 
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00.  
Rum finns reserverade fram till 2014-02-26. 
Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före  
ankomstdag. Uppge Regionförbundet/kvot C för  
bokning av rum på Hotel Tylösand.

För fler logialternativ se www.tylösandsveckan.se  

Minimässa  
Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösands-veckan 
där du möter intressanta organisationer och företag.

Kvällsaktiviteter
Efter middagen fortsätter vi med mingel och musik nere i 
Leifs Lounge.

Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån. 
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler på 
Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. 
Vänligen meddela Regionförbundet södra Smålands kurskansli 
speciella behov i samband med din anmälan.

Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet samt 
lokalbyte. 

För övrig information kontakta Regionförbundet södra 
Smålands kurskansli, telefon 0470-77 85 00. 

Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på  
www.tylösandsveckan.se och www.rfss.se.

Välkommen!

Program och information

Anmälan!
Klicka här för anmälningsformulär

http://rfss-portal.cloudapp.net/portal.aspx?sid=c39e4ad4-053e-e211-bbc1-d48564519c0b&pid=a9dc3f01-063e-e211-bbc1-d48564519c0b&adv=0f0abde2-e29a-e311-aaf8-d89d676410ec

