Vision
Ett gott liv i en
nyskapande
kunskapsregion
med internationell
lyskraft

Chefspolicy
Som chef i Region Uppsala har du en betydelsefull
roll för att tillsammans med dina medarbetare driva
en framgångsrik utveckling av verksamhet och
organisation, alltid med kvalitet och med fokus på
våra kunder/patienter/brukare och länsinnevånare.
Du har respekt för den demokratiska processen och
tillvaratar medborgarnas intressen inom den egna
verksamheten med utgångspunkt från de politiskt
uppsatta målen.

Den dagliga verksamheten måste styras och ledas
av chefer som skapar en trygghet i organisationen.
Bra chefer och ledare är en förutsättning för att
verksamheten styrs i rätt riktning. I grunden handlar
det om att skapa en långsiktighet i verksamhetens
förutsättningar. Som chef får du stöd i din chefsroll av
andra chefer och du har rätt till tydliga uppdrag med
rätt befogenheter.

Som chef och ledare i Region Uppsala bidrar du till att vi når vår vision genom att:

Ha helhetssyn

Skapa delaktighet

•

Ha helhetssyn och förstå värdet av
samverkan och koncernnytta

•

Skapa delaktighet kring de
ekonomiska målen

•

Verka för god produktionsplanering
och se till att verksamheten har
effektiva flöden

•

Ta ansvar för ekonomin och ge utrymme
för utveckling både på kort och lång sikt

•

Analysera, följa upp och omprioritera

•

Arbeta strategiskt för att integrera
forskning och främja utvecklingen av
en lärande organisation

•

Ha kvalité i fokus och säkerställa att
resurserna används på bästa sätt

Ha mod
•

Ha mod, vara coachande och utöva ett
situationsanpassat ledarskap

•

Aktivt arbeta för en arbetsplats fri från
diskriminering och trakasserier

•

Ta ansvar och verka för en
hälsofrämjande arbetsplats

•

Agera som en god förebild och vara en
ambassadör för regionen

Policyn är beslutad av regionfullmäktige den 27 mars 2016

Vara innovativ och utveckla
verksamheten
•

Vara innovativ och arbeta aktivt med
ständiga förbättringar

•

Värna om kompetens och få varje
medarbetare att växa, utvecklas och
bidra till en utveckling av verksamheten

•

Ha ett ledarskap som främjar gott
bemötande, god tillgänglighet och
säkerhet

