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Vill du bli morgondagens chef över chef? 
 

Sugen på en ny utmaning som chef? Vill du använda dina nuvarande kunskaper i ett nytt 

sammanhang? Vill du bli chef för andra chefer? 

 

Du ska vara tillsvidareanställd i Göteborg Stad och har minst fyra års chefserfarenhet varav två 

inom Göteborgs Stad. Har du dessutom en utbildning motsvarande 180 nya högskolepoäng är 

programmet Morgondagens chef för chefer något för dig. Göteborgs Stad arrangerar 

återkommande ett utvecklingsprogram för dig som uppfyller dessa krav.  

 

 

Programmet genomförs som en uppdragsutbildning av Göteborgs Universitet, GU, om 15 

högskolepoäng (hp). Dessutom innehåller programmet ”Göteborgsdagar” med praktiska 

tillämpningar samt en skuggningsperiod.  

Programmet finansieras via kommuncentrala medel. 

 

Målet med programmet är att du ska kunna: 

• Leda, utveckla och ta ett övergripande ansvar för ett verksamhetsområde 

• Kunna hantera olika perspektiv 

• Verka genom andra i organisationen 

• Koppla samman de strategiska perspektiven med det dagliga arbetet 

• Skapa resultat genom andra chefer 

 

Efter att du gått programmet ska du 

• Förstå villkoren för operativt respektive strategiskt ledarskap 

• Kunna tillämpa begrepp, modeller och teorier i praktiska sammanhang utifrån ett 

lednings- och förändringsperspektiv 

• Ha inblick i Göteborgs Stads särart kunna använda staden som en arena för 

erfarenhetsutbyte 
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Innehåll: 

Programmet omfattar 15 högskolepoäng, 17 utbildningsdagar och pågår under 1,5 år. 

Utbildningsprogrammet ” Från operativt till strategiskt ledarskap” innehåller följande teman: 

• Strategi och organisering  

• Kommunalt ledarskap i ett strategiskt perspektiv 

• Politiskt styrda verksamheter 

• Kommunala framtidsbilder 

• System- och effektivitetstänkande i kommunalt perspektiv  

• Strategiutveckling, förändring och utveckling  

• Uppsatspresentation, rapportseminarier och litteraturstudier 

• Utöver högskoledelen ingår  

• Tio dagars skuggning av en högre chef inom Göteborgs Stad 

• Coachande förhållningssätt och mötesledning, 4 dagar 

• Facklig samverkan/Min egna utveckling, 1 dag 

 

Urvalet går till så här: 

Ansökan (personligt brev samt CV) skickas till förvaltningen/bolagets HR- chef  

HR intervjuar och gör ett första urval  

HR nominerar kandidater vidare för testning på Center för Ledarutveckling (CLU) 

CLU genomför testning och bedömning  

Förvaltningen/bolaget beslutar vilka som ska nomineras till programmet  

Bekräftelse på deltagande, program mm skickas ut  

Programstart  

 

Frågor om programmet besvaras av: 

 

Mette Myrin, stadsledningskontoret, 031-368 01 50,  

mette.myrin@stadshuset.goteborg.se  

 

Annika Andersson, stadsledningskontoret, 031-368 00 16, 

annika.2.andersson@stadshuset.goteborg.se   
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