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Förbundschef annons 

 

Förbundschef till Vårdförbundet Sörmland 
 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Södermanlands 
län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Förbundet 
styrs av en politiskt tillsatt direktion och förbundets kansli ligger utanför Vingåker. 

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem 
för vård och boende och/eller öppenvårdsformer. 

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och 
familjerådgivning.  

Målet är att alla i medlemskommunerna som har en problematik avseende 
alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och 
effektiv vård och behandling. 

 

Arbetsuppgifter 

Som förbundschef har du det övergripande ansvaret för Vårdförbundet Sörmlands 
verksamhet, personal, ekonomi, fastighet och kvalitet och att genomföra de politiska 
målen. Du är direkt underställd ordföranden i förbundsdirektionen.   
 
Förbundschefen ska på uppdrag av förbundsdirektionen: 

• ansvara för att invånarna i medlemskommunerna erbjuds behandling av missbruk av 
alkohol och/eller droger samt familjerådgivning av god kvalitet 

• ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning inom 
vårdförbundet  

• leda, utveckla och följa upp vårdförbundets verksamhet och ansvara för att 
verksamheten tillämpar kvalitetsledningssystem, intern kontroll och har 
en fungerande årsprocess med verksamhetsplan och årsredovisning  

• vara chef för vårdförbundets verksamhets-/enhetschefer 
 

Genom ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt ska förbundschefen leda, utveckla och 
anpassa verksamheten till de krav som finns i centrala regelverk och till de behov som 
politiker och allmänheten har med hänsyn tagen till de politiskt antagna målen. Ett 
helhetstänk när det gäller vårdförbundets verksamhet är en viktig uppgift för 
förbundschefen vilket förutsätter ett brett intresse för det samlade ansvarsområdet. En 
viktig arbetsuppgift är att bryta ner de övergripande strategiska målen som beslutats i 
förbundsdirektionen, till mål och handlingsplaner för verksamhetens olika delar.  

Förbundschefen ansvarar för att utveckla ledarskapet inom organisationen och för att 
fortlöpande utveckla ledningsgruppens arbete och metoder. Regelbunden dialog och 
tydlighet i roller och ansvar ska prägla ledarskapet i vårdförbundet. En viktig del i 
förbundschefens vardag är att samverka med de fackliga organisationerna - i enlighet 
med samverkansavtalet – och medlemskommunernas politiska företrädare och 
tjänstemän. Du förutsätts därför vara van att gästspela på den politiska arenan och röra 
dig i kommunala verksamheter samt att ha ett etablerat och omfångsrikt nätverk främst 
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inom den offentliga sektorn.     
 
Förbundschefens uppdrag innebär också att öka förändrings- och 
utvecklingsbenägenheten inom vårdförbundet. Fokus ska vara att arbeta med ständiga 
förbättringar för att ge bästa möjliga service till en acceptabel kostnad.  
Förbundschefen ansvarar för att budgetprocessen och resultatuppföljningen förfinas och 
ständigt utvecklas. En fortsatt viktig uppgift är arbetet med att delegera det ekonomiska 
ansvaret och öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen.  
 
Du är föredragande i förbundsdirektionen och leder ledningsgruppen. 

 

Kvalifikationer 
För det här uppdraget har vi krav på att du ska ha, för arbetsuppgifterna, adekvat 
högskoleutbildning. Vi vill att du har minst fem års erfarenhet av strategisk styrning med 
fokus på ekonomifrågor, helst inom en politiskt styrd organisation. 

Om du har erfarenhet även av andra uppgifter som ingår i rollen, såsom fastighets-, 
kvalitets-, arbetsmiljö- eller HR-frågor, är det meriterande. Det är även viktigt att du har 
erfarenhet av och förståelse för frågor som rör socialt arbete.  

 
 
Välkommen med din ansökan! 

 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid 
Tillträde i snarast eller enligt överenskommelse. 
 

Ansökan 

Ansök senast: 2020-01-29 
Referensnummer: 1912 
 

Kontakt 

Kontaktperson: Roger Ljunggren, Ordförande, 070-311 15 47 
 

Övrigt 
 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster:  
Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er 
därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.  
 
Länk för att läsa mer om Vårdförbundet Sörmland 

http://vfsormland.se/

