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Webbseminarium
för
skyddsombud

Välkommen till distansutbildningen för 
Chefsombud

Dag 1



Tips vid distansutbildning

Vill du säga något – räck upp handen

Sätt på mikrofonen när du vill prata

Ha mikrofonen avstängd när du inte pratar

Slå gärna på kameran när du pratar

Skriv i chatten

Eget bra tips är…

Välkommen!



Vilka är vi?

Jag heter….

Jag jobbar…

Jag har varit chefsombud sedan….

Mitt första sommarjobb/jobb var….



Trygghet och 
förhållningssätt

I  Ingen fråga är dum
N  Nyfikna på varandra
K   Känslan äger du
L Lyssna och bli lyssnad på
U   Utgå inte från att de andra vet  
D    Delaktighet
E   Engagemang 
R    Respekt
A Alla vi pratar om finns här

…Vad är viktigt för att du ska trivas?



Förväntningar

Jag förväntar mig av utbildningen…

Dela dina förväntningar



Program dag 1

10.00 Inledning 
11.00 Chef i Vision

Vision om ledarskap

Chefsombud i Vision

12.00 Lunch
13.00 Den bra chefen 

Vision Chef  

Vision Chef – vilka kan vara med?

16.00 Reflektion och summering

16.30 Avslut



Vi tar en paus!



Chef i Vision





Vad ser du för fördelar med att chefer kan 
vara med i Vision?

Vad ser du för utmaningar med att chefer 
kan vara med i Vision?

Chef i Vision?



Vision ser chefskap som en profession och anser att chefer 
ska ha goda förutsättningar för att kunna utöva och 
utveckla sitt ledarskap.

Utbildningshäftet för chefsombud, sid 3

Vision om ledarskap



Vision om ledarskap

2022-03-30
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Utvecklande
ledarskap

Konventionellt
ledarskap

Ledarskap för
självorganisering Medarbetar-

utveckling

(-)  Arbetets komplexitet  (+)

Ledarskapsstilar med utgångspunkt i Larsson (2003)
Fritt tolkat och modifierad av Jonas Karlsson, LOY

Antal medarbetare per chef

(kontrollspann)



Den viktigaste fackliga frågan för våra chefer är…

Hur får jag veta vad som är viktigt för ”mina” 

chefsmedlemmar?

Diskussion i grupprum

Dialog och diskussion



Förtroendevald som företräder chefsmedlemmar

Lokal företrädare

Uppdragshandling

Förstå chefers villkor

Dialog med chefsmedlemmar

Vad vill du göra som chefsombud?

Chefsombud i Vision



Dags för lunch!



Hur är en bra chef?

Vad gör en chef till en bra chef? 

Har du någon chefsförebild?

Diskussion i grupprum

Den bra chefen



Vision Chefstest (learnways.com)

Ta pulsen på dina
förutsättningar som chef



Vi tar en paus!



Chefers förutsättningar

Chefers arbetsmiljö

Chefers villkor

Chefers rättigheter och skyldigheter

Chefers rätt att organisera sig fackligt

…

Vilken är den största utmaningen för chefer tror du?

Chefens vardag handlar om



https://vision.se/chef/vart-chefserbjudande/utbildning-och-
natverk/chefsutbildningar/utbildning-chefens-vardag/

E-utbildningen Chefens vardag
Självstudier



Vi tar en paus!



Vision Chef 

Chef Direkt 
0771-360 600

Vision.se/chef

Bättre förutsättningar och villkor genom Visions politik 

Lokalt inflytande - Förtroendevalda driver frågor lokalt

Störst inom välfärden – ger större inflytande

Utvecklande seminarier och utbildningar

Rabatterade utbildningar hos IHM

Karriärtjänster och  rabatter mm

Personlig chefsrådgivning – Chef Direkt

Personlig ombudsman för chefer

Inkomstförsäkring i toppklass

Chefen i Fokus



Vision Chef – det självklara valet
Vilka kan vara med?

Vilka är chefsmedlemmarna 
och potentiella medlemmar?                  

Vad tror du chefsmedlemmar 
och potentiella 

medlemmar vill ha?



Visions hjärtefrågor

”Chefer ska ha de bästa
förutsättningarna för att leda.”



Tyst reflektion på egen hand under 2 minuter

? ! …
Lyft i storgrupp något

? Du undrar över

! Du reagerat över

… Du vill veta mer om

Reflektion och summering
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Webbseminarium
för
skyddsombudDag 2

Välkommen till distansutbildningen för 
Chefsombud



Reflektion



Program dag 2
10.00 Inledning och reflektion 

10.30 Att företräda och coacha chefsmedlemmar 

Hur företräder Vision chefer?

Företräda chefer i praktiken 

12.00 Lunch

13.00 Den friska chefen 

Visions stöd till chefsmedlemmar

Coacha chefsmedlemmar

Ledarskapets förutsättningar

Chefens dubbla roller

Uppdraget chefsombud

16.00 Reflektion och summering

16.30 Avslut



Att företräda och coacha 
chefsmedlemmar del I

Som enskild

Individärenden



Gruppdiskussion 20 minuter

En tidhållare

En presentatör

En trivselskapare

15 – 20 minuters diskussion i grupprum

Att företräda chefsmedlemmar
Praktikfall



Dags för lunch!



Kloka ord från förr…

”Det är visserligen berömvärt att hjälpa 
de sjuka att bli friska, men det är lika 
berömvärt att förmå de friska att förbli 
friska” 

Hippokrates 400 f.v.t.

Den friska chefen



Friskfaktorer för god 
arbetsmiljö

Positiva, tillgängliga och rättvisa 
ledare 

Rolltydlighet med tydliga 
förväntningar och mål 

Positiv socialt klimat

Allas delaktighet

Utvecklad kommunikation, högt i tak

Hjälp att prioritera vid knappa 
resurser

Möjligheten att utvecklas och växa 
i arbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
införs strukturerat i verksamheten
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Diskutera

Vad vill du göra när du 
kommer till din arbetsplats?

Hur vill du utveckla din roll 
som chefsombud och bidra till 
att skapa bra förutsättningar för 
chefer?



Vi tar en paus!



Chefsombud

Personliga ombudsmän för chefer

Chef Direkt

Fackliga företrädare

Skyddsombud

Chefsstrateg

Förbundsordförande

Visions stöd till chefsmedlemmar



Kurser och seminarier



Att coacha 
chefsmedlemmar del II

Som enskild Som grupp

I samverkan – MBL – AML

I vilka olika situationer kan chefsmedlemmar behöva stöd?
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Enskilda 
avtal

Lokala 
kollektivavtal 

Centrala kollektivavtal 

Sveriges rikes lag –

arbetsrättsliga lagar

EU – EG-rätten, direktiv och

förordningar

Skillnader mellan lag 
och avtal

Börja, sluta, lön, semester

Arbetstid, medbestämmande etc

OB, övertid, bilersättning, försäkring, 
pension, trygghetsråd eller motsvarande

Jämställdhet, semester, sjuklön, 
anställningsskydd, medbestämmande, 
arbetsmiljö etc
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Chefskap med ett tydligt mandat 

Förankrade i arbetsgivarens lönepolitik

Goda förutsättningar, t.ex. rimligt antal underställda?

Utbildning i löneprocessen 

Stöd från personal/HR-funktion

Stöd av sin egen fackliga organisation 

Mod och självinsikt

2022-03-30

Ledarskapets förutsättningar
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Vilka förutsättningar har cheferna hos er?

Vilket stöd behöver våra chefer för att klara sitt uppdrag?

Vilka krav har Vision på våra chefer?

Är chefernas mandat tydligt?

Vad kan vi kräva av arbetsgivaren för att stödja cheferna i    
processen?

2022-03-30

Chefen som företrädare 
för arbetsgivaren
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Har vi dialog med chefsmedlemmarna om deras lönesamtal?

Vem företräder chefsmedlemmarna?

Finns det en chefspolicy?

Har cheferna haft samtal med sin chef?

Finns det specifika lönekriterier för chefer?

2022-03-30

Chefen som anställd
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Uppdraget
Chefsombud
Enskilt arbete efter utbildningen

1. Läs igenom uppdragshandlingen.

2. Prioritera två områden du börjar 
arbete med. Ta stöd av 
handlingsplanen.

3. Planera in din 
kompetensutveckling

4. Ta kontakt med din lokala 
styrelse och samverka kring 
chefsfrågor
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Kontakt med personlig 
ombudsman för chefer

Regionala träffar

Min handlingsplan 

Uppdraget
Chefsombud



Kursintyg





https://vision.se/chef

Tack och lycka till!


