
 

 

Kommunchef Surahammar  

arbetsbeskrivning. 
Det händer saker i Surahammars kommun och man befinner sig mitt i ett aktivt förändringsarbete för 

att nå kommunens vision med hållbar utveckling för invånarna i kommunen! 

När nuvarande kommunchef ska gå i pension under 2021 så söker vi nu dig som i rollen som 

kommunchef vill leda detta förändringsarbete i nära samspel med kommunstyrelsen, kommunens 

ledningsgrupp och övrig verksamhet. Vill du få möjlighet att vara med och forma och utveckla en 

kommun? Då vill vi veta mer om dig.  

ansvarsområden. 
Kommunchefens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att den 

bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut. Du kommer att arbeta nära politiken och 

är ytterst ansvarig för att ta fram beslutsunderlag i olika frågor. 

 

Som kommunens ledande tjänsteman företräder du Surahammars kommun inom och utom 

kommunen. I uppdraget ingår också att verka för en kommunal ekonomi i balans och att skapa 

trovärdighet inom och utanför organisationen.  

Som kommunchef leder du koncernledningen och kommunkansliet med fokus på en trygg, hållbar 

och stark utveckling av hela kommunen. Det systematiska arbetet med att driva värderingsarbete blir 

en viktig del av ditt arbete. Med fokus på effektivitet och hög kvalitet bidrar du till ett framgångsrikt 

kompetensförsörjningsarbete och en organisationskultur som främjar innovationskraft.    

 

kvalifikationer. 
Vi söker dig med ett genuint samhällsintresse. Du har gedigen erfarenhet från strategisk ledande 

befattning där både ekonomi- och resultatansvar har ingått. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att 

leda förändringsarbete och värdegrundsfrågor. Har du dessutom erfarenhet av samhällsplanering ser 

vi det som starkt meriterande. Vi tror även att det är viktigt att du från ett tjänstemannaperspektiv, har 

erfarenhet av demokratisk styrd organisation samt förståelse för dess komplexitet. Du har relevant 

utbildning från högskola eller motsvarande, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och viss 

juridisk kompetens är meriterande. 

Surahammars kommun lägger stor vikt vid din personliga kompetens. Vi söker en trygg och 

demokratisk ledare som har förmågan att skapa delaktighet och inspirera sina medarbetare att arbeta 

för kommunens övergripande mål. För att lyckas bör du vara både lyhörd och pedagogisk samt även 

lösningsorienterad och drivande. Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde vilket betyder 

att vi har ett särskilt ansvar att värna om det finska språkets ställning. För oss är det viktigt att all 

kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. 

Tjänsten som kommunchef är säkerhetsklassad. 

Välkommen med din intresseanmälan! 

 



 

 

intresseanmälan. 
Vi vill ha din intresseanmälan senast 18 april.  

För information: Ann-Catrine Nilsson Gärd,  Rekryteringskonsult, ann-

catrine.nilsson.gard@randstad.se och Malin Brock, Rekryteringskonsult, malin.brock@randstad.se 

 

om Surahammars kommun. 

Surahammar ligger i centralt placerat med ca 10 000 invånare i Västmanlands län med goda tåg och 

bussförbindelser. Våra bruksmiljöer erbjuder vackra miljöer med smedjor, slussar och konsthallar i 

Surahammar, Ramnäs och Virsbo.  
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