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Ledningsdeklaration  
Burlövs kommuns centrala ledningsgrupp deklarerar härmed följande för perioden 2021–2022. 

Uppdrag 
Vårt uppdrag är att utifrån våra olika professioner och uppdrag bidra med olika perspektiv på kom-
munkoncernens gemensamma frågor. Vi arbetar tillsammans och tillitsbaserat. Vi driver kommunö-
vergripande frågor för såväl förtroendevalda och medarbetare som medborgare. 

Hållbarhet är en ledstjärna för det goda livet i Burlöv och för ledningsgruppen. 

Utgångspunkt 
Med utgångspunkt i vårt kommunala kärnuppdrag och utifrån kommunens vision och värdegrund 
arbetar Burlövs kommuns centrala ledningsgrupp med gemensamma krafter för att nå Burlövs 
kommuns mål. 

Fokusområden 
Kommunens centrala ledningsgrupp ska aktivt bidra till att nå målen: Attraktiva Burlöv, Hållbara 
Burlöv, Trygga Burlöv och Tillgängliga Burlöv. Under de kommande åren kommer ledningsgruppen 
att fokusera på: 

• tillväxt i och utanför kommunen 
• förändringsledning 
• varumärket Burlövs kommun 

Ledningsgruppen gör detta genom att särskilt arbeta med: 

• ett nära ledarskap 
• gränsöverskridande samarbeten 
• digitalisering 

Förverkligande 
Var och en av oss tar ansvar för att ovanstående fokusområden är synliga i våra respektive verk-
samhetsplaner och drivs aktivt under perioden. Vi sätter dessa frågor högt i de gemensamma pro-
jekt som ledningsgruppen driver. Vi stödjer varandra och andra i arbetet med fokusområdena och i 
att nå kommunfullmäktiges mål. 

Vi vårdar den närhet som finns i vår kommun, det förtroende vi visar varandra i organisationen och 
är förebilder i vår organisation. Våra ledord är kommunikation, förändring och samverkan. 

Uppföljning 
En gång om året utvärderar vi det interna arbetet och aktiviteterna följs upp i samband med upp-
följning av verksamhetsplanerna. 
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Burlövs kommun 2021-08-02 

 

 Lars-Åke Ståhl  
 Kommundirektör 
 
Charlotta Delin Wemme Mats Jönsson   
Kanslichef Förvaltningschef 
 Utbildnings- och kulturförvaltningen 
 
Elisabeth Marcusson Ola Nyberg 
Kommunikationschef Ekonomichef 
 
Maria Popoola Charlotta Tinghammar 
Socialchef Tf HR-chef 
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