
Vi ska åstadkomma de allra bästa tjänsterna och servicen gentemot de privatpersoner, 
företag och organisationer som vi finns till för. Vi arbetar på uppdrag av våra politiker och 
finansieras till stor del av skattepengar. 

Vår vision och vägen dit
Vår vision är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. För att ta oss dit 
arbetar vi enligt fyra utpekade strategiska områden med tydliga mål. Örebro ska vara en 
plats där människor vill bosätta sig och företag verka. 

Vår verksamhetsidé
Vi ska ständigt arbeta med att förenkla, förnya och förbättra oss i vårt uppdrag. För att 
lyckas behöver vi lära av varandra och samarbeta. Vi jobbar långsiktigt och hållbart för 
att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en 
enklare vardag för alla. 

Detta är utgångspunkten för våra uppdrag och grunden för vår medarbetarplattform  
och ledarplattform.

Därför finns vi som kommun.

FÖRENKLA
FÖRNYA

FÖRBÄTTRA



Örebro kommun har höga förväntningar och tilltro till att du klarar ditt uppdrag. 
Vårt löfte är att ge dig rätt förutsättningar och undanröja hinder! 

Initiativrik utvecklare 
Utvecklar och spanar

Du förväntas
• driva och utveckla verksamheten
• omvärldsbevaka
• ta initiativ – nyttja handlingsutrymmet
• våga pröva nytt och utvärdera
• uppmuntra kreativitet

Klar ledare
Bygger relationer och sociala samspel

Du förväntas
• organisera och leda 
• förmedla budskap och skapa  

delaktighet
• vara nära och inge förtroende
• ge och få feedback
• vara förebild och ambassadör
• stärka och utveckla medarbetare

Säker chef
Ansvarar för personal, 
ekonomi och verksamhet

Du förväntas
• styra och påverka
• företräda arbetsgivaren
• fatta och verkställa beslut
• följa gemensamma överenskommelser 

och nyttja organisationens möjligheter
• förvalta uppbyggt värde och kvalitet

Du är en del av en helhet 
Du skapar värde för medborgarna genom att

Förenkla – Förnya – Förbättra
orebro.se

Du är uthållig och personligt mogen Du är modig och nyfiken Du är kommunikativ och generös

SVERIGES 
VIKTIGASTE 
CHEFSJOBB.


