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Sveriges ledande HR- och löneleverantör

BLUEGARDEN PA-KONSULT

NÄR? 

VAR? 

HR?

Att vårda och utveckla sitt humankapital för att därigenom attrahera och behålla kompe-
tent personal, är idag en allt viktigare konkurrensfaktor för många företag. Ett arbete 
som kräver ytterligare resurser av redan hårt ansträngda personal- och HR-avdelningar.

På Bluegarden är vi experter på att frigöra resurser, helt enkelt genom att effektivisera och 
ta ansvar för företagets löne- och HR-administration.

Över en halv miljon anställda, på många av Sveriges största företag och organisationer, 
får idag sina löner och förmåner utbetalda genom våra löne- och HR-lösningar. Därmed 
har vi frigjort resurser som istället kan användas till personalutveckling av både nya och 
gamla medarbetare. 

�ANNONS �
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REPORTAGE

6 Prisade för integration. Kompetensen i för-
sta hand. Inte kön, etnicitet eller ett bra for-
mulerat ansökningsbrev. Det är grunden för
Järfällas nya rekryteringsmodell. Nu har de
fått pris för sitt sätt att jobba.

10 God jul! Dags för chefen att tacka medarbe-
tarna för året som gått, kanske med en jul-
klapp. Men vad kan man ge bort egentligen?
Vi lotsar dig förbi de värsta blindskären.

16 Krav på budget i balans. Chefer som inte
kan hålla sin budget får gå. Beskeden var
tuffa från politikerhåll i Åtvidaberg. Men det
går inte att säga upp en chef bara av det
skälet, säger SKTFs avdelningsordförande.

20 Arbete med kvalitet. Kvalitetscertifiering är
ett sätt att visa politikerna att man jobbar ef-
fektivt och har ordning och reda på sin verk-
samhet. Då kan man också klara sig bättre i
konkurrens mot privata entreprenörer.

26 Ung och chef. Det svåraste med att vara
ung, manlig chef inom social omsorg var
inte att leda kvinnor i medelåldern. Nej, det
tuffaste var att chefa över killar i ens egen
ålder. Det tycker David Lindqvist, biträdande
vårdchef och arbetsledare i Dalarna.
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Chefen har ansvar för krisstöd.
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Ha en plan för generationsväxlingen.
30 BÖCKER

30 FRÅGA DIN OMBUDSMAN

32 KORT FRÅN SKTF

34 MIN KARRIÄR
Inger Lundin balanserar mellan två olika
chefsjobb i Tyresö.
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Marianne Friström och Jonas Fredriksson
reagerar mot tuffa budgetkrav.
Marianne Friström och Jonas Fredriksson
reagerar mot tuffa budgetkrav. SID 16

� Hör av dig! Har du tips, idéer eller synpunkter så
tveka inte att höra av dig. Mejla helena.ingvarsdotter
@chefenifokus.se eller ring 08-789 64 61.

et kom ett mejl till Chefen i fokus från David
Lindqvist, med en färsk utbildning i bagaget och

en stark ambition att sätta igång sin karriär. Han
ville berätta att trots allt tal om behovet av ny 

arbetskraft, är det segt att få jobb som ung chef.

Du möter honom på sidan 26.
SKTFs senaste undersökning, som du kan läsa om på

sidan 4, pekar åt samma håll. Bara hälften av kommunerna arbetar aktivt
för att rekrytera yngre medarbetare.

I samma undersökning får vi veta att endast fyra av tio marknadsför
sig gentemot högskolor. Inte bra, skulle den nybakade traineegruppen i
nordvästra Skåne säga. De har efter avslutat program listat 17 åtgärder

som ska göra kommunerna attraktiva för unga akademiker (samlade i kom
ung! Magazine. Mer om projektet på www.skanenordvast.se). Tip-

sen handlar om att synas ute, bland annat på arbets-
marknadsdagar. Gruppen tycker också att kommuner-
na ska erbjuda ex-jobb, skapa trivsamma miljöer och
ge en ordentlig introduktion. Allt för att klara sig hel-

skinnade ur den pensionschock som väntar.

I det här numret ger vi också några tips om vad
du ska tänka på angående julklappar till anställ-

da. Och du, glöm inte att pusta ut en smula när
du väl har klarat av den saken. Ha det skönt i

kommande jul- och nyårshelg!

D
En ny generation

Helena Ingvarsdotter
Chefredaktör
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� Bara hälften av kommuner-
na arbetar aktivt för att rekry-
tera yngre medarbetare. Fyra
av tio marknadsför sig gente-
mot högskolor.

Som vi berättat tidigare i
Chefen i fokus är rekryterings-
behovet stort i kommuner och
landsting. Ändå är det bara
hälften av kommunerna som
har en plan för hur de ska klara
personalförsörjningen. Det vi-
sar en telefonundersökning
som SKTF har gjort, riktad till
personalchefer.

Det väntas stora pensionsav-
gångar och då gäller det förstås
att fylla på med yngre arbets-
kraft. Sammanlagt väntas rekry-
teringsbehovet för kommuner
och landsting ligga på cirka

50 000 nya medarbetar nästa
år, varav 36 000 i kommunerna
och 13 000 i landstingen.

Trots detta uppger bara
hälften av kommunernas perso-
nalchefer att de arbetar aktivt
för att rekrytera yngre medar-
betare. Och endast fyra av tio
marknadsför sig som arbetsgi-
vare gentemot högskolorna.

Undersökningen visar att stora
kommuner är bättre än kom-
muner med mindre befolkning
på att marknadsföra sig, både
gentemot unga människor och
genom att synas på högskolor.
Stora kommuner är också dukti-
gare när det gäller att skapa stra-
tegier för framtida rekrytering.

Vad är det då för arbetskraft

det kommer att bli brist på? En-
ligt undersökningen finns de
största rekryteringsbehoven
inom vård/omsorg och
skola/förskola. Var sjätte perso-
nalchef säger att det största re-
kryteringsbehovet inom kom-
munen gäller chefer. 

Ett något uppseendeväckan-
de resultat av undersökningen
är att många personalchefer har
dålig koll på framtiden. Mer än
var fjärde personalchef vet inte

hur stora pensionsavgångarna
blir under det kommande året
och ännu fler saknar kunskap
om hur stort rekryteringsbeho-
vet är. �

RESEARCH GERRY ANDERSSON
TEXT HELENA INGVARSDOTTER

GRAFIK CAMILLA BIRKSTRÖM

CHEFSPANELEN

Låg beredskap 
för att rekrytera yngre

Chefen i fokus NR NR 6 � DECEMBER 2007

inkorgen

4

Gå med i vår chefspanel!
Vill du vara med i Chefen i fokus chefspanel?
Skicka ett mejl till svar@chefenifokus.se, med den 
e-postadress du vill bli kontaktad på. Ange även din
yrkestitel. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt.

personalchefer
Andel av kommunerna som har
en plan för personalförsörjningen.

Så gjorde vi undersökningen: 
Undersökningen genomfördes med telefonin-
tervjuer under två veckor i oktober. Över 80
procent (representerande 78 procent av lan-
dets befolkning) av kommunernas och land-
stingens personalchefer har besvarat frågorna.

45%
”Nej”

�ANNONS �

Ledarskap,
arbetsmiljö
och hälsa

i kommuner
och landsting

www.suntliv.nu/ledarskap

54,5%
”Ja”

0,5%
”Vet ej”

55%
”Nej”

44%
”Ja”

1%
”Vet ej”

Andel av kommunerna som arbe-
tar aktivt för att rekrytera ynge.

Tre av fyra socialchefer försöker
minska kostnaderna inom social-
tjänsten. Det visar en ny rapport
från Socialstyrelsen. Socialchefer-
na anser att de bästa sätten att
minska kostnaderna eller kost-
nadsökningarna är att se över ar-
betsmetoder, arbetets styrning och
organisationen. Det är inte särskilt
vanligt att dra ner på verksamhe-
terna men det förekommer oftare i
mindre kommuner än i större.

Kommuner med en hög andel
köpt verksamhet och höga kostna-

der för individ- och familjeomsorg
arbetar i högre utsträckning än an-
dra med att minska kostnaderna.
Socialcheferna, särskilt i större
kommuner, tycker att ansvarsför-
delningen mellan politiker och
chefstjänstemän är tydlig. Två av
tre chefer tycker det är tydligt på
vilka grunder resurserna fördelas.

Fotnot: Hela rapporten, Resursför-
delning och prioriteringar inom soci-
altjänsten finns att ladda ner som
pdf på www.socialstyrelsen.se

Socialchefer ser 
möjlighet att effektivisera
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Chefer kan skämma ut folk bara
genom att säga att de inte gjort 
ett bra jobb. 

Anders Risling, leg. psykolog, om skam som ett hinder i arbetslivet. 
Intervjuad av E24.se.

konferens, kontor & rehabiliteringkonferens, kontor & rehabilitering

GuidenGuiden
Vill du också synas här? Kontakta da-media AB, 
Maria Larsson, 08-786 03 11, maria@da-media.se

�ANNONS �

Att hålla till i stallet på fritiden kan
vara en bra start på en kommande
chefskarriär. Stalltjejer ser sig själ-
va som duktiga och ansvarsfulla
ledare. Det visar en avhandling
gjord av Lena Forsberg på Luleå
tekniska universitet.

Att vara i stallet innebär mycket
praktiskt ansvar och miljön tvingar
tjejerna att bli handlingskraftiga
eftersom det är en utmaning att
klara av så stora och tunga djur
som hästar.

Stallet är en chefsskola

3
AV 
ANS
VÅG
SIN
HA

Volontärarbete inom äldreomsorgen
blir allt vanligare. Det visar en enkät
som SKTF gjort bland 150 enhets-
chefer. Hälften svarade att volontä-
rer gör insatser hos dem och av des-
sa anser en majoritet att insatserna
är en förutsättning för att verksam-
heten ska hålla hög kvalitet.

Volontärerna gör i huvudsak så-
dant som kan beskrivas som ”det
lilla extra”. De promenerar, fikar,
pratar och umgås med de äldre. En-
hetscheferna tycker inte att volontä-
rerna ska ägna sig åt vård, omvård-
nad och omsorg eller sådant som
rör ekonomi och personlig integritet.
Det är uppgifter för professionella
eller möjligen anhöriga.

Omkring hälften av cheferna
uppger att de frivilliga insatserna
inom äldreomsorgen har ökat de
senaste två åren. 

Chefer positiva till
volontärarbete

Chefskörkort, utvecklingsprogram
och ”chefs-drop-in” för alla chefer
samt egen företagshälsovård och
förmånsbilar till de högsta chefer-
na. Det är några delar i Stockholms
nya satsning på chefer.

Politikerna i Stockholms stad an-
ser att konkurrensen om de dukti-
gaste cheferna kommer att öka.
Därför har fullmäktige nu beslutat
att satsa 10 miljoner kronor om året
för att kompetensutveckla sina
egna chefer och bli en attraktiv ar-
betsgivare som får lättare att rekry-
tera nya.

Satsningen gäller alla 1500 che-
fer från den absoluta toppen till
enhetscheferna. Det handlar bland

annat om ettåriga utvecklingspro-
gram för erfarna chefer, chefer i
kommunala bolag samt unga 
chefer.

Chefssatsningen innehåller dess-
utom en rad nya förmåner för de
60 högsta cheferna, det vill säga
förvaltnings- och bolagscheferna.
De ska bland annat få träffa en
pensionsrådgivare en gång om året
och få erbjudande om förmånsbil.
De högsta cheferna ska dessutom
få gå till en egen företagshälsovård.
Det motiveras av att förvaltnings-
cheferna har mycket kontakter med
företagshälsan om sina anställda
och då är det inte alltid lätt att gå
till samma läkare själv.

Stockholm satsar 20 miljoner på chefer

Landstinget i Jönköping byter chef.
Sven-Olof Karlsson slutar efter 19 år
som landstingsdirektör. Han är den
landstingsdirektör som suttit längst.

Landstingen kännetecknas an-
nars av snabba chefsbyten. Under
de senaste sju åren har 52 perso-
ner innehaft de 20 direktörsjobben
i Sveriges landsting och regioner.
Orsaken till de många chefsbytena
kan bland annat vara att direktörer
tvingas sluta vid politiska makt-
skiften eller att ekonomin gått
knackigt.

Sven-Olof Karlssons förklaring
till att han stannat så länge är att
det oavsett politisk tillhörighet
funnits ett förtroende mellan poli-
tiker och tjänstemän i Jönköpings
landsting.

Längste lands-
tingsdirektören
slutar

Män och kvinnor utan barn har
samma chanser att bli chef, men i
och med föräldraskapet ökar pap-
pornas chanser medan mammornas
är oförändrade. Sambandet gäller
även när hänsyn tagits till individers
arbetstid, utbildning, civilstånd och
om individerna jobbar i privat eller
offentlig sektor. Det visar IFAU, Ins-

titutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering, i en ny studie.

På drygt 30 år har andelen
chefer bland de arbetande kvin-
norna ökat från 15 till 20 procent
(1968–2000). Andelen chefer
bland sysselsatta män har samti-
digt legat konstant kring 30 pro-
cent.

Papporna blir chefer – inte mammorna

Tjejer som är i stallet tränar sig i ledarskap, visar en avhandling.Tjejer som är i stallet tränar sig i ledarskap, visar en avhandling.
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J
ärfälla – visar vägen” är kommu-
nens motto. Säga vad man vill om
kommuners reklamslogans, men i
det här fallet kanske den ändå
stämmer. Åtminstone när det gäl-
ler att rekrytera med kompetens i
fokus. 

Det hela började för ungefär fyra år sedan
då EU-projektet Equal gick ut och sökte fri-
villiga deltagare som ville arbeta med en
kompetensbaserad rekryteringsmodell som
heter Fair, Framtidsanpassad inkluderande
rekrytering. 

—Vi kände direkt att vi ville vara med.
Men för oss var utgångspunkten snarare att vi
behövde se över våra kompetensbehov för

Järfälla kommun har fått pris för sitt sätt
att arbeta med rekrytering. Kompetens-
kraven står i fokus under hela processen.
På så sätt ska etnisk bakgrund och kön
inte tillåtas skymma sikten i jakten på 
rätt person för jobbet.

TEXT ANNIKA LARSSON    FOTO YVONNE ÅSELL

prisade FÖR SITT integration

Arnfinn Kleveland och Guillermo Vega har 
arbetat med att ta fram kompetensprofiler
för alla tjänster inom vård och omsorg.
Detta för att inget ovidkommande
ska påverka när man rekryterar,
som den sökandes kön eller
etniska bakgrund.

Arnfinn Kleveland och Guillermo Vega har 
arbetat med att ta fram kompetensprofiler
för alla tjänster inom vård och omsorg.
Detta för att inget ovidkommande
ska påverka när man rekryterar,
som den sökandes kön eller
etniska bakgrund.
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Jag tror inte på avidentifierade 
ansökningar, de aspekterna kommer 
ändå in längre fram i processen.

att vara konkurrenskraftiga, än att vi behövde
bli bättre på att rekrytera personer med olika
bakgrund, kön och ålder, förklarar Arnfinn
Kleveland, chef för Järfälla kommuns verk-
samhet inom äldre- och handikappområdet. 

Och i år när Rådet för integration i arbets-
livet skulle dela ut sitt årliga pris föll valet på
Järfälla kommun.

Rekryteringsmodellen Fair handlar om att
utgå från kompetenskraven under hela re-
kryteringsprocessen. Från ansökningsblan-
ketter till intervjuer och referenstagning. 

På olika förvaltningar har man valt att ta till
sig olika mycket av modellen och på olika
sätt. Inom vård- och omsorgsförvaltningen

har man lagt mycket energi och resurser på att
ta fram kompetensprofiler för alla tjänster.
Tanken var dels att få den översyn man efter-
frågat, dels att få en bild av vilken kunskap som
fattades och vilken som skulle komma att be-
hövas i framtiden. 

—Vi har räknat med att lägga ner arbetstim-
mar motsvarande två miljoner kronor, säger
Arnfinn Kleveland. 

Guillermo Vega är verksamhetschef med
ansvar för socialpsykiatrin i Järfälla. Han har
hittills rekryterat fyra personer med Fair-me-
toden och är väldigt nöjd, både med de perso-
ner han anställt och med metoden i sig.

—Det är fortfarande ungefär lika mycket
jobb att rekrytera, men vi jobbar på ett helt an-
nat sätt. Nu arbetar vi i grupp för att ta fram
en kompetensprofil och någon från arbets-
gruppen är med i hela processen, säger han. 

Att man är två genom hela rekryteringen
tycker Guillermo Vega gör att man kan ha lite
koll på varandra, så att inget ovidkommande
får påverka urvalet. 

När ett jobb blivit ledigt utformas en sär-
skild ansökningsblankett utifrån den kom-
petensprofil som tagits fram för just den
tjänsten. Det kan vara ett fem sidor långt for-
mulär att fylla i. 

—Detta har gjort att vi fått färre ansök-
ningar, men en högre kvalitet på dem som
faktiskt söker vilket underlättat administratio-
nen. Är man inte intresserad tröttnar man
när man måste fylla i en sådan här blankett,
säger Arnfinn Kleveland. 

Han menar att förmågan att skriva ett
bra personligt brev i många fall är helt oin-

tressant. I början av formuläret kommer
istället frågor baserade på de kompetenskrav
som tagits fram för tjänsten. Inte förrän på
slutet fyller den sökande i namn och kön. 

—Jag tror inte på avidentifiering av an-
sökningar, de aspekterna kommer ändå in
längre fram i processen. Men på det här sät-
tet får jag inte reda på förrän i slutet om per-
sonen har annan etnisk bakgrund eller om
det är en man eller kvinna, säger Arnfinn
Kleveland. 

När ett lagom antal kandidater valts ut för in-
tervju tar chefen och medrekryteraren till-
sammans fram frågor, återigen med kompe-
tensprofilen som grund. Är kravet att man
ska kunna hantera konflikter kan frågan till
exempel lyda: ”Berätta om en situation då
du hamnat i konflikt.”. 
—Både chefer och medarbetare har utbild-
ats i den speciella intervjutekniken. Vi har
haft rollspel och jobbat med case, men det är
inte samma sak som i verkligheten. Det be-
hövs mycket träning och vi är långt ifrån fär-
diga, säger Guillermo Vega. 

Men de sökande har i många fall verkat
oförberedda på den krävande intervjun. Det
har både Arfinn Kleveland och Guillermo
Vega märkt. De har varit tydliga med att de job-
bar enligt Fair, men vissa har haft väldigt
svårt att hantera intervjusituationen. Detta
måste man ta hänsyn till och ge dem tid att tän-
ka under intervjun, utan att stressa dem, tip-
sar de. 

Efter intervjun rankar chefen och medre-
kryteraren var för sig de sökandes kvalifika-

onsarbete

mångfald

�
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tioner på alla de områden som angetts i krav-
profilen. 

—Då blir det konkret. Man kan inte bara gå
efter vem som är trevlig utan man tvingas att
faktiskt se om personen har den kompetens vi
efterfrågar, säger Guillermo Vega.

Att varje kompetensområde ska rankas är
en av anledningarna att försöka begränsa sig
i kravprofilen. Ett annat är att kraven inte får
skena iväg och bli orimliga. Det är också bra
att tänka igenom vad den sökande måste
kunna och vad som går att lära sig.

Sista ordet vid rekryteringen ligger fortfa-
rande hos chefen, men för en del av dem har
det varit ovant att släppa in andra i en process
de tidigare skött själva.

—Man kanske tänker att man är bra på att
rekrytera och då kan detta uppfattas som ett
ifrågasättande. Men det handlar inte om det.
Därför är det viktigt att prata om detta innan,
säger Arnfinn Kleveland. 

I Järfälla har kommunledningen nu beslu-
tat att hela kommunen ska fortsätta arbeta
med Fair. Järfälla är en kommun med många

nationaliteter och att kommunens anställda
speglar kommuninvånarna är en prioriterad
fråga. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen ska de
noga genomarbetade kompetensprofilerna
nu vara underlag för medarbetarsamtal och
även för att ta fram utvecklingsplaner för de
anställda. Allt för att kunna möta de krav
kommuninvånarna ställer. 

—Vi är konkurrensutsatta. Om våra bru-
kare inte är nöjda vänder de sig till någon an-
nan. Att jobba med det här är en överlev-
nadsfråga för oss, konstaterar Arnfinn Kle-
veland. �

Webbtips: www.paraplyprojektet.se

8 Chefen i fokus NR 6 � DECEMBER 2006

Tips � från Arnfinn Kleveland och Guillermo Vega
� Ta stöd av konsulter som kan metoden. 
� Tänk igenom organisationens behov. Varför
gör vi det vi gör? 
� Håll er till metodiken. 

� Få med hela organisationen, det gör det lät-
tare i senare skeden. 
� Avgränsa kompetensprofilerna. 
� Det måste finnas chefer som brinner.

�

Guillermo Vega och Arnfinn Kleveland ger rådet
att se till att få med hela organisationen i arbetet
med kompetensbaserad rekrytering.

Guillermo Vega och Arnfinn Kleveland ger rådet
att se till att få med hela organisationen i arbetet
med kompetensbaserad rekrytering.

mångfald
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Är du attraktiv
som arbetsgivare?
Vi på Mongara vet att det krävs arbete och engagemang för att vara en

attraktiv arbetsgivare. I över 15 år har vi arbetat med dessa frågor, och

haft förmånen att få jobba med ett flertal företag som antagit utmaningen

att utvecklas som arbetsgivare.

Vill du veta mer, besök oss på www.mongara.se eller ring 08-650 61 20.

» Medarbetarskap

» Ledarskap

» Kommunikation

» Projektarbete

» Medarbetarsamtal

» Lönesamtal

» Värderingar

» Kultur

» Medarbetarskap

» Ledarskap

» Kommunikation

» Projektarbete

» Medarbetarsamtal

» Lönesamtal

» Värderingar

» Kultur
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NÄR CHEFEN BNÄR CHEFEN B
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In

Inst
Julen står för 

dörren och det har
blivit dags att tacka

medarbetarna för årets
arbetsinsats. Men hur
ska man tänka för att

hitta rätt gåva? Och vad
får man ge bort? Chefen

i fokus lotsar dig.

TEXT FATIMA GRÖNBLAD  

ILLUSTRATION ROBERT HILMERSSON

N BLIR TOMTEN BLIR TOMTE
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nu är det jul igen

Uppgiften för den som ska välja ut julgåvan
är inte lätt – gåvan ska passa hundratals an-
ställda, män såväl som kvinnor, i alla åldrar
och med vitt skilda intressen.

Inte konstigt då att det blir fel ibland. Att
julklappen åker raka vägen långt upp i ett
skåp, slås in i papper igen och ges vidare till
en avlägsen släkting eller kanske till och med
slängs i soptunnan i vredesmod. 

Att alla ska bli själaglada över klappen är
nog en illusion. Men förhoppningsvis kan
man undvika de värsta fällorna – att ge julskin-
ka till en troende muslim, en elektronisk pryl
med krånglig bruksanvisning till en teknikrädd
eller en planeringskalender till någon som
håller på att bli utbränd. 

Ingela Engman är vd på Felestad trading,
ett av alla företag som specialiserat sig på
presentreklam. Hon tycker att en julklapp
först och främst ska vara användbar. Och så får
den gärna vara trendig också. 

De senaste åren har designade saker till
hemmet legat i topp i julklappsförsäljningen,
berättar Ingela Engman. Förpackningarna
med lax och ål som var vanliga på 80-talet är
nästan borta. Istället märks ett uppsving för
delikatesslådor med italienska eller franska in-
fluenser.

—Det märks att det blir ett lyxigare tänk när
det är högkonjunktur. 

Fast generellt är offentliga arbetsgivare
försiktigare med lyxen. De håller sig till mer re-
jäla och tidlösa saker än privata arbetsgivare. 

De flesta offentliga arbetsgivare köper julgå-
vor för runt 150 kronor per anställd, enligt
Ingela Engman. Många är noga med att julk-
lappen verkligen ska bli en överraskning, så
hon försöker vara noga med att adressera
orderbekräftelse och faktura direkt till den
hon haft kontakt med.

—Annars är det risk att det läcker ut och går

som en löpeld genom organisationen.
Arbetsgivare runt om i landet spenderar

mångsiffriga belopp på julbord och julklappar
till sina anställda varje år. Frågan är vad det
ger – ökar motivationen att engagera sig i
jobbet? Får det de anställda att känna sig sed-
da och uppskattade? 

Tommy Wahlström på Hewitt löneanaly-
ser AB, ett företag som hjälper arbetsgivare att
utveckla belöningssystem, tror att generosite-
ten vid jul har marginell effekt.

—Om man inte har haft en sådan tradition
förut och chefen meddelar att verksamheten
gått så bra att han eller hon vill bjuda på julfest,
då kan det fungera. Men när man upprepar
något gång på gång klingar belöningsfaktorn av.
Det blir mer som en hygienfaktor – något som
måste finnas på plats för att folk inte ska bli sura.

Tommy Wahlström tycker sig se en ökad
tendens att arbetsgivare väljer att hoppa
över prylarna och istället skänker pengarna till
någon ideell organisation. Det tror han kan
stärka gemenskapen och organisationens va-
rumärke.

—Då kan alla få känna att de ger något, det
kan vara lika betydelsefullt som något annat.

Även om inte julfesten höjer motivatio-
nen ger den tillfälle för personal i olika delar
av organisationen att få träffas. Och att möta
sina chefer under otvungna former.

JULKLAPP
MED BRASKLAPP
� Julklappen till de anställda är en tradition nästan lika
stark som trekaffet. Varje år vållar det spekulationer bland
anställda, huvudbry för personal- och inköpschefer och
jämförelser mellan familjemedlemmar och vänner med
olika arbetsgivare.

Enligt Lagen om offentlig upphand-
ling ska alla upphandlingar annon-
seras i offentligt tillgängliga upp-
handlingsdatabaser så länge de
inte är av mindre värde. Lagen an-

ger dock inga beloppsgränser för
detta, istället får varje upphandlan-
de enhet bedöma vad som är rim-
ligt. För kommuner och landsting
ligger gränsen ofta mellan fem och

sju basbelopp, vilket motsvarar
200 000 till 280 000 kronor.

Generellt är det en fördel att
vara så specifik som möjligt i be-
skrivningen av vad man vill köpa,

gärna genom att ange material,
mått och färger. Då slipper inköpa-
ren bli översvämmad av anbud och
får lättare att jämföra offerterna.
Det brukar också löna sig att vara
ute i god tid, då blir priserna lägre.

När måste julklapparna upphandlas offentligt?

�
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enkät � Julklappar för alla
Kerstin Ederlöf-
Olofsson, 
kanslichef i 
Härjedalens 
kommun

Hur uppmärksammar ni era an-
ställda i jul?
–De får en reflexväst och halk-
skydd. Och så bjuder varje förvalt-
ning på julbord.

Tror du inte att de anställda
tycker att det är lite torrt att få
halkskydd i julklapp?
–Det är mycket möjligt att det
finns de som tycker det. Men då
kan de ju ge bort det till sin mor-
mor eller så. 

Hur tänkte ni när ni valde?
–Vi lever ju i det stora mörkret här
uppe så det är en gåva som kan
uppmuntra till att röra sig ute. Vi
försöker att inte ge skålar och va-
ser och sådant, utan vill uppmunt-
ra till ett aktivt liv. Tidigare år har
vi till exempel gett en ryggsäck, en
kikare och gångstavar.

Vilken är den mest lyck-
ade julgåvan ni givit?
–En termos. Den var
riktigt uppskattad,
vilket förvånade oss.
Jag tror att den kom-
mer till användning
hos de flesta – oavsett
om man går på fjäll-
vandring eller bara åker
bil några mil.

Den sämsta?
–Det var nog en picknickfilt vi köpte
in för några år sedan. Provet var väl-
digt fint men sedan när de kom var
de som plastpresenningar. De kän-
des inte bra att ge bort.

Brukar ni ha en logotyp 
på gåvan?
–Ja, det står alltid ”Härliga Härje-
dalen” på dem. Jag tycker att det
är trevligt, då kan man känna igen
varandra om man till exempel ser
andra på stan med en likadan
ryggsäck.

Ger ni samma gåva till alla?
–Ja. Det blir för svårt att ge olika
saker som ska upplevas ha samma
värde. Det är en liten ort där över
tio procent av befolkningen jobbar
i kommunen, så det blir lätt att
man jämför sig med varandra.

Får tjänstemän i kommunen
julklappar från leverantörer?
–Det är nog mer på den tekniska
sidan i så fall. Men jag tror att det
har blivit mycket mindre i och med
att man blivit mer medveten om
lagstiftningen kring muta och be-
stickning.

Margareta Rehn,
personalchef i
Vårgårda 
kommun

Hur uppmärksammar ni 
era anställda i jul?
–Vi bjuder in alla våra cirka tusen
anställda på en stor julfest. Och så
får de glöggmuggar.

Varför gjorde ni det valet?
–Vi ser festen som ett sätt att ska-
pa samhörighet över förvaltnings-
gränserna. Glöggmuggarna är del
av en liten kollektion, tidigare år
har de fått ett sillkrus och en se-
napsskål i samma serie.

Hur är festen 
upplagd?

–Tidigare har vi ordnat
mycket själva, arbets-
marknadsavdelningen
har kört stolar och
bord och köpt julgra-
nar. Men de har svårt

att hinna med, så i år
bestämde vi oss för att

handla upp hela festen.
Det blir mat, underhåll-

ning och dans. Men vi bju-
der inte på alkohol, det
känns fel att använda
skattepengar till det.

Vilken är er mest
misslyckade julgåva?
–Ett år gav vi en cykel-
dator som man skulle
montera och ställa in för att
kunna använda den. Jag tror
många tyckte det var jobbigt. En bra
julklapp ska gå att använda direkt.

Har julgåvorna förändrats un-
der din tid i Vårgårda kommun?
–Ja, jag tror det beror mycket på
den som köper in. Tidigare var det
jag som var ansvarig för att ta fram
förslagen, då blev det handdukar
och andra praktiska saker. Den nu-
varande personalsekreteraren väl-
jer sådant som signalerar lite mer
flärd.

Har julgåvorna uteblivit någon
gång för att det inte funnits
pengar?
–Nej, men budgeten är kärv och
det kommer upp till diskussion
varje år. Hittills har politikerna va-
rit tydliga med att det ska finnas
både julklapp och julfest.

Inger Kandert
Malmberg, 
ekonom på stads-
byggnadskonto-
ret i Uppsala
kommun

Hur uppmärksammar ni 
era anställda i jul?
–Alla i vår förvaltning och i bygg-
nadsnämnden får en handgjord
korg med rättvist producerade livs-
medel som te, kaffe, marmelad,
choklad och torkad frukt. Vi bjuder
också på en jullunch.

Hur tänkte ni när ni valde gåva?
–Vi ville satsa på något som kän-
des bra, som gör att människor kan
leva på sin lön även i andra länder.

Tror du era anställda blir glada?
–Ja. Dels tror jag att fler och fler
tänker globalt och vill att alla ska
ha det bra. Dels tror jag många
tycker det är trevligt med något att
stoppa i munnen. 

Vad kännetecknar en 
bra julgåva?
–Att den kan användas av alla. Och
så får den gärna vara överraskan-

de, något man inte hade
förväntat sig.

Är det rimligt att
ge julklappar när
folk redan har så
mycket prylar?

–Visst är det ett
enormt överflöd av

saker. Vi producerar mer
än vi har behov av. Samti-

digt är det en tradition att ge julk-
lappar. Och äta och dricka måste
vi, så jag tycker att sådana presen-
ter är bra. 

Vad tror du skulle hända om ni
slutade?
–Många skulle nog bli besvikna
även om en del säkert skulle ha
förståelse för det. Jag tror att alla
vill ha någon form av uppskattning,
även om det bara är något litet.

�

Julgåvor är skattefria för de an-
ställda om värdet inte överstiger
400 kronor inklusive moms. Skat-
tefriheten gäller inte för julgåvor
som lämnas i pengar, däremot ac-
cepteras presentkort.

För julfester gäller att arbetsgi-
varen får göra avdrag för högst två
personalfester per år. Avdrag
medges för 90 kronor exklusive
moms per person för maten samt
ytterligare 180 kronor per person
för kringkostnader som exempel-
vis underhållning.

Vilka skatte-
regler gäller för
julklappar och
julbord?
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Det här är vi bra på.
Det kan du också bli.
Chef- och ledarprogrammet
Organisationer ställer olika krav på sina chefer. Chefer kan ha olika befogenheter 
och begränsningar, olika möjligheter och skiftande förväntningar på sig – och 
inom sig. Men, gemensamt för alla chefer är att de har ansvar. Ansvar att nå ett 
resultat. Ansvar att leda människor och organisationer. Ansvar att skapa en så 
hög effekt som möjligt – inom ramen för sitt uppdrag. Bästa sättet att uppnå 
effekt är att chefen tillämpar ett gott ledarskap. Då kommer effekten genom de 
människor chefen leder. Människorna i organisationen växer – och effekten ökar. 

Karin Grehn, affärsområdeschef, öppna kurser

Mindset Stockholm | Mäster Samuelsgatan 60 | Tel. 08-5272 8870
Mindset Göteborg | Vasagatan 43B | Tel. 031-802 902
www.mindset.se | kurs@mindset.se

För mer information, startdatum och bokning se www.mindset.se
eller ring våra utbildningsrådgivare 08-5272 8870.

10 dagar

�ANNONS �

nu är det jul igen

—Jag tror det är viktigt att cheferna är
med på festen. Om det finns hierarkier i orga-
nisationen till vardags kan man ta chansen
att visa att man är en bland andra.

Därför får chefen gärna släppa loss och
bjuda på sig själv, menar Tommy Wahlström.

—Till exempel genom att stämma upp i
första snapsvisan. Ju falskare chefen sjunger,
desto roligare. �

�

Julen är också en tid då leverantö-
rer, medborgare och tacksamma
patienter kan komma med gåvor.
Vad får man då ta emot som tjäns-
teman? Lagen om muta eller an-
nan otillbörlig belöning anger inga

beloppsgränser, men Torbjörn Lind-
he, jurist på Institutet mot mutor,
tror generellt inte att en åklagare
skulle väcka åtal för gåvor värda
mindre än 400 kronor. Allt beror
dock på sammanhanget och vilken

typ av tjänst man har. De som job-
bar med myndighetsutövning, inköp
eller inom vården bör vara extra för-
siktiga. Om gåvorna dessutom ges i
samband med myndighetsutövning
eller en upphandlingsprocess bör de
inte tas emot alls. 

Torbjörn Lindhe betonar att

domstolen inte måste bevisa att
gåvan fått konsekvenser för motta-
garens tjänsteutövning för att ut-
färda en fällande dom. Det som
har betydelse är huruvida det finns
en risk för att gåvan kan påverka.

–Därför ska man framförallt tän-
ka på hur gåvan upplevs utifrån.

Vad är okej att ta emot?

Populära julklappar 
Jullunch
Julfest
Fleecepläd
Knivblock
Skärbräda
Ljusstake/ljuslykta
Glasskål

Brandvarnare
Teater/biobiljetter
Förkläde
Regnjacka
Chokladask
Låda med ostar
Familjesällskapsspel
Stegräknare

Handduk
Ryggsäck
Halsduk
Kompass
Kikare
Reflexväst
Ekologiskt kaffe
Rättvist kaffe
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Första hjälpen handlar om att
kunna ta hand om skadade eller
akut sjuka personer. Det kan
vara att hålla en person vid liv
tills ambulansen kommer. På
varje arbetsställe ska det finnas
personer som kan ge första hjäl-
pen. Hur många beror på vilka
risker som finns.

På arbetsplatsen ska det fin-
nas anslag med uppgifter om
var utrustningen för första hjäl-
pen finns och vem som kan ge
första hjälpen. Det ska finnas te-
lefonnummer till larmtjänst och
taxi samt adress och eventuellt

färdbeskrivning till arbetsstället.
För att kunna nå anhöriga till

en skadad är det bra att ha en lis-
ta med telefonnummer till anhö-
riga dagtid.

Krisstöd innebär att omedel-
bart ta hand om en person som
hamnar i kris samt eventuella
professionella insatser efteråt.
Som chef eller arbetsledare ska
du ha tillräckliga kunskaper om
krisstöd för att kunna planera och
ordna detta på ett lämpligt sätt.

Företagshälsovården kan an-
litas både för riskbedömning,
utbildning och planering av åt-

gärder för första hjälpen och
krisstöd. Den kan oftast även ge
konkret hjälp när det behövs
professionella insatser vid kris-
stöd.

En kris är en händelse där ti-
digare erfarenheter och inlärda
reaktionssätt inte räcker för att
kunna förstå och hantera situa-
tionen. Exempel på situationer
som kan utlösa krisreaktioner är:
� arbetsplatsolyckor och allvar-
liga tillbud
� våld och hot om våld
� arbetskamraters död eller
svåra sjukdomar

� olyckor och katastrofer utan-
för arbetsplatsen
� yrkesspecifika plötsliga
och/eller extrema påfrestningar.
Till exempel att ta hand om
svårt sjuka, skadade eller om-
komna (särskilt barn). Kan gälla
inom sjukvård, socialtjänst, kyr-
ka, räddningstjänst med mera.
� andra förhållanden i arbetet
som kan innebära stark psykisk
påfrestning. Till exempel krän-
kande särbehandling eller upp-
sägningar.

Källa: Arbetsmiljöverket

lagar & regler

Första hjälpen
och krisstöd

� 2§ Med första hjälpen avses
1. de hjälpåtgärder som vid olycks-
fall och akut sjukdom omedelbart
måste vidtas på plats för att åter-
ställa och upprätthålla livsviktiga
kroppsfunktioner eller hindra vida-
re skadeutveckling,
2. de åtgärder i form av ögonspol-
ning och nödduschning som måste
vidtas för att hindra vidare skada ef-
ter stänk, översköljning eller dylikt,
3. de åtgärder som behöver vidtas
för att så snabbt som möjligt få
den skadade eller sjuke under me-
dicinsk vård.

� 3§ Med krisstöd avses det psy-
kiska och sociala omhändertagan-
det som behöver vidtas i samband
med olyckor, akuta krissituationer
och liknande allvarliga händelser
som kan utlösa krisreaktioner.

� 4§ Första hjälpen och krisstöd
ska planeras, ordnas och följas
upp med utgångspunkt från en be-
dömning av riskerna för ohälsa och
olycksfall i arbetet.

� 6 § Med hänsyn till verksam-
hetens art, omfattning och de

särskilda risker som finns skall
det finnas tillräckligt antal perso-
ner, som kan ge första hjälpen, till-
gängliga på arbetsstället. Åtgärder
skall vidtas för att kunskaper och
färdigheter i första hjälpen hålls
aktuella.

� 7 § Chefer och arbetsledande
personal skall ha tillräckliga kun-
skaper om krisstöd för att kunna
planera och ordna detta på ett
lämpligt sätt.

Ur Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första
hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7

Så säger lagen � Första hjälpen och krisstöd

� Vem ger första hjälpen?
� Vem tillkallar ambulans eller
kontaktar sjukvård?
� Vem tar hand om dem 
som varit med vid händelsen?
� Vem kontaktar anhöriga?
� Vem ger information om 
händelsen?
� Vem ser till att krisstöd 
ordnas?

Checklista
Här är en checklista för 
planering av vad som behöver
göras efter en olycka eller 
allvarlig händelse

� Grundläggande i arbetsmiljöarbetet är förstås att
förebygga ohälsa och olycksfall. Men det kan inte 
alltid undvikas att människor drabbas. Om något 
händer ska du som
chef kunna planera
och ordna krisstöd.
TEXT HELENA INGVARSDOTTER   

ILLUSTRATION NICKAN JONASSON
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—När jag hörde om uttalandet gick jag i ta-
ket, säger Marianne Friström, områdeschef
inom hemtjänsten.

Hon har varit chef i kommunen i 29 år och
har sett det mesta, och hennes spontana reak-
tion handlade inte om rädsla att förlora jobbet.

—Nej, den handlade mer om att det var en
så trist signal, som fick en att fundera på hur
politikerna ser på oss chefer. Har de inte för-
troende för att vi sköter våra jobb efter bästa
förmåga?

Hon betonar att alla chefer självklart vill göra
ett bra jobb och att det inkluderar att hålla
budgeten.

—Men det är inte alltid så lätt. När det gäl-
ler min ”bransch”, vård och omsorg, beror
många ekonomiska beslut på yttre omstän-
digheter. Vi ska följa lagar och vi kan med
väldigt kort varsel få nya stora ärenden som
kräver resurser.

—Så har det ju alltid varit och vi har, tyck-
er jag, ett fungerande system för hur vi ska han-
tera eventuella budgetöverdrag. Enkelt ut-
tryckt flyttar vi upp frågan en nivå i organisa-
tionen och går problemet inte att lösa där
flyttar vi upp en nivå till. Och till slut hamnar
problemet på politikernas bord. 

Marianne Friström har inga problem med
att det ställs tuffa krav på chefer i en kommun
men hon efterlyser också stöd och utveckling.

—Jag tror inte att någon av cheferna här är
ekonom, själv är jag sjuksköterska i botten, och
vi kanske behöver mera kunskaper i ekonomi,
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”HÅLL BUDGET ELLER A
� Det beska beskedet fick
cheferna i Åtvidabergs kom-
mun från kommunalrådet
Sverre Moum (m) för en tid
sedan. Uttalandet väckte en
del ilska i chefsleden.

TEXT JAN-ERIK GÖRANSSON    

FOTO LASSE HEJDENBERG

politikermakt

Marianne Friström, områdeschef inom hemtjänsten, blev upprörd
över det som hon uppfattade som politikernas indirekta hot mot
cheferna i Åtvidaberg. Hon tycker att de borde stötta i stället.

Marianne Friström, områdeschef inom hemtjänsten, blev upprörd
över det som hon uppfattade som politikernas indirekta hot mot
cheferna i Åtvidaberg. Hon tycker att de borde stötta i stället.
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R AVGÅ!” 

När SKTFs ordförande i Åtvidabergs kom-
mun, Jonas Fredriksson, fick höra om kom-
munalrådets uttalande tog han kontakt med
personalchefen.

—Jag ville veta vad som gäller, säger han.
Vem ska sägas upp eller omplaceras? Räcker
en kronas överdrag eller krävs flera miljo-
ner? Ska den chef som alltid hållit budget,
men misslyckas en gång, tvingas gå eller
krävs upprepade missar, eller vad? Det var
många frågor som dök upp.

Jonas Fredriksson fick inga direkta svar
på sina frågor, men han och personalchefen var
tämligen överens om att det inte går att säga
upp eller omplacera någon på så lösa boliner.

—Det är rätt självklart, egentligen. Det
finns inget lagstöd för att sparka eller ompla-
cera en chef för att han eller hon inte håller

budgeten. Det ensamt räcker i alla fall inte. Det
krävs grovt slarv, nonchalans, att han eller
hon struntat i att göra uppföljningar, använt
pengar på helt fel saker eller liknande. 

Jonas Fredriksson betonar att SKTFs inställ-
ning är klar när det gäller eventuella upp-
sägningar eller omplaceringar av cheferna i
Åtvidaberg.

—Vi kommer inte att acceptera något an-
nat än det som de arbetsrättsliga lagarna sä-
ger. Ska någon sägas upp ska det vara av arbets-
brist eller personliga skäl, och ska någon
omplaceras ska det finnas saklig grund för
det också. Och de erbjudanden om annat
jobb som kan komma ifråga ska vara skäliga.

—Om det ställs på sin spets kommer vi att
ogiltigförklara och driva tvister så långt det går.

� Det går inte att säga upp en chef bara för att han 
eller hon drar över budgeten. Det anser SKTFs 
ordförande i Åtvidabergsavdelningen.

TEXT JAN-ERIK GÖRANSSON    FOTO LASSE HEJDENBERG

ARBETSRÄTTEN GÄLLER

ÄVEN FÖR CHEFEN

Det finns ingen författning som re-
glerar förhållandet mellan tjänste-
män och politiker i en kommun.
Kommunallagen är allmänt hållen
och ger inget svar på frågan hur
mycket en politiker får/bör lägga
sig i detaljarbetet i sin kommun.
Det är i princip upp till politikerna

att själva bestämma.
Lite filosofiskt kan man säga att

politikerna får i uppdrag av väljar-
na att utföra en stor mängd upp-
drag som de inte kan klara på egen
hand (sköta vägunderhåll, undervi-
sa i skolorna och så vidare). Därför
behöver de anställda som verkstäl-

ler de beslut som politikerna fattar.
Förutom att verkställa beslut är

tjänstemännens uppgift att bereda
ärenden så att politikerna kan fatta
beslut på goda grunder. Dessutom
ska tjänstemännen själva besluta
om sådant som de fått delegation
på från politikerna.

Varje kommuns politiker får själ-
va formulera hur rollfördelningen
ska vara. Det sker i delegationsbe-
slut och liknande. Där kan exempel-
vis också formuleras vilket ansvar
chefer har för att budgeten hålls.

Det är dock alltid politikerna
som har det yttersta ansvaret för
kommunens verksamhet och eko-
nomi.

Lagen: Förhållandet mellan politiker och chefer

�

exempelvis. Det är ju viktigt att arbetsgivaren
stöttar chefernas utveckling, det tror jag ger
bättre resultat än indirekta hot.

Hot?
—Nja, den här politikern menade kanske

inte att hota, men många chefer uppfattade det
så, och det bidrar ju inte till någon ökad arbets-
glädje direkt. 

—Det leder ju också till att de anställdas för-
troende för politikerna minskar, eftersom
det som sägs uppfattas som oseriöst.

Marianne Friström framhåller att cheferna i
Åtvidaberg i högsta grad är medvetna om att
kommunen har det kärvt ekonomiskt. Be-
folkningen, och därmed skatteunderlaget,
minskar och det ställer stora krav på såväl
anställda som politiker.

—Men vi kan inte bara prata om ekonomi. Vi
måste prata om vad vi gör också, om de lagar som
styr mycket av vår verksamhet och hur vi ska
uppfylla intentionerna i dem till exempel.

Trots att hon har en hel del kritik mot hur
politikerna förhåller sig till kommunens che-
fer tycker hon att det har blivit bättre efter det
senaste valet.

—Den nya majoriteten med moderater
och socialdemokrater i samarbete är tydliga-
re i sina beslut och det känns som det är bätt-
re ordning. Under förra mandatperioden var
det rätt stökigt med ett missnöjesparti som var
med och styrde.

—Och jag har förståelse för att det inte är
så lätt att vara politiker heller på en så liten ort.
De får många synpunkter ”på byn” från med-
borgare som förväntar sig att de ska ta tag i allt
mellan himmel och jord. �

Jonas Fredriksson, SKTF-ordförande i
Åtvidaberg, accepterar inte att man
går utanför de arbetsrättsliga lagar-
na när det gäller chefers anställning.

Jonas Fredriksson, SKTF-ordförande i
Åtvidaberg, accepterar inte att man
går utanför de arbetsrättsliga lagar-
na när det gäller chefers anställning.
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Nu tror han inte att det kommer att gå så
långt. Han ser kommunalrådets uttalande
mest som ett klumpigt sätt att visa hand-
lingskraft och inget som omedelbart ska sät-
tas i verket.

—Fast vi får väl se när vi gör bokslut för
2007. Då kommer det säkert att visa sig att en
och annan chef har dragit över sin budget.
Det ska på sätt och vis bli roligt att ställa frå-
gan om vad som ska hända då.

Annars är Jonas Fredriksson överens med
Marianne Friström om att det blivit bättre
ordning på kommunalpolitiken i Åtvidaberg
sedan den nya majoriteten bildades. Organi-
sationen är modernare och politikerna de-
taljstyr inte lika mycket som tidigare.

—Men vi i SKTF efterlyser bättre stöd till
cheferna i form av resurser, utbildning, kom-
petensutveckling. Det är mycket en chef i en
kommun ska leva upp till, och visst är en del
av det att hålla budgeten, men en förutsättning
är att arbetsgivaren ger chefen möjligheter
att göra ett gott jobb. 

Åtvidaberg har nyligen tagit fram en chefspo-
licy. Den är acceptabel i många stycken, an-
ser Jonas Fredriksson, men den kunde ha
varit bättre.

—Tyvärr kom den uppifrån, cheferna har
inte fått vara med om att utforma den. Det
hade gjort den bättre, det är jag rätt säker på.
Exempelvis innehåller den väldigt mycket
om vad som förväntas av en chef i kommunen.
Det är formulerat ungefär som en annons där
chefen beskrivs som en nära nog perfekt
människa. Däremot finns nästan inget om
vad som erbjuds, vad som ska locka någon att
bli chef i kommunen.

—Det kunde ha stått att i den här kommu-
nen får cheferna stöd, utbildning, kompe-
tensutveckling och bra lön, exempelvis. 

Det senaste året har samtliga chefer på
förvaltningsnivå bytts ut i Åtvidaberg. Det
ger anledning till eftertanke, menar Jonas
Fredriksson.

—Visst kan det vara en slump, men frågan
borde i alla fall ställas om det finns något i or-
ganisationen eller kulturen som stöter bort
chefer från kommunen. �

�

–Bra chefer ska ha bra betalt,
dåliga chefer ska göra något
annat.

Så säger kommunalrådet
Sverre Moum (m) i Åtvida-
berg, som satte igång debat-
ten om chefernas ställning i
kommunen.

Han står fast vid sitt utta-
lande om att den som inte
håller budget bör gå, men till-
lägger att det inte handlar om
att få sparken. Däremot kan
man förlora sin chefposition
och bli omplacerad.

–Uttalandet ska ses som en
signal. Åtvidabergs kommun
har en genomusel ekonomi,
och det gäller att få till en kul-
turförändring, där man inser
att man är en del av helheten
och som chef skyldig att hålla
sin budget.

–Sedan finns alltid extraor-
dinära händelser och då får
man förstås utvärdera vad

som hänt. 
Har kommunens chefer varit
dåliga på att hålla budget?
–Det har varit en kultur att
när man missat sin budget så
händer det ingenting, inte ens
ett samtal där man får förkla-

ra sig or-
dentligt. 

–Vi i den
nuvarande
politiska
majoriteten,
socialdemo-
krater och
moderater,

gick till val på att sanera eko-
nomin. Och vi har fått väljar-
nas mandat att genomföra
det. Då måste vi få förvalt-
ningsorganisationen att jobba
efter det naturligtvis.
Är ”hålla budget” ett kriteri-
um på om man är en bra chef
eller inte?
–Man får titta på vad som

gäller för tillfället. Just nu
handlar det oerhört mycket
om att få ordning på ekono-
min. Och vårt enda verktyg är
vår egen organisation. Vi
måste se till att varje del fun-
gerar.
Vad tycker du i allmänhet om
cheferna i Åtvidabergs kom-
mun?
–De flesta är bra men en del
behöver säkert fundera över
sin situation.
Hur ser du på att kommunen
bytt ut alla förvaltningsche-
fer på ett år?
–Allmänt sett är det bra med
friskt blod. Den gamla ord-
ningen att man sitter i tio, tju-
go, trettio år som chef är inte
det normala idag. En chef som
fungerar bra kanske stannar
5–6 år och byter sedan. 

–Det är ingen mänsklig rät-
tighet att vara chef. �

”Viktig signal om ansvar för ekonomin”

Sverre Moum

politikermakt

Jonas Fredriksson efterlyser en 
bättre chefspolicy i kommunen. Den

borde tas fram i samråd med cheferna
i stället för att komma uppifrån.

Jonas Fredriksson efterlyser en 
bättre chefspolicy i kommunen. Den

borde tas fram i samråd med cheferna
i stället för att komma uppifrån.
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I praktiken har kommunchefer
stort inflytande över politiska
beslut och en starkt politisk
roll. Men det vill varken chefer-
na eller politikerna erkänna. I
stället klamrar de sig fast vid en
förlegad syn på makt i kommu-
nerna, ett gammalt ideal, från
början av 1900-talet, från stats-
vetaren Max Weber, där tjäns-
temännen är politiskt maktlösa
och bara verkställer de beslut
som politikerna fattat. Det me-
nar Örjan Högberg som just
disputerat på avhandlingen
”Maktlösa makthavare. En stu-
die om kommunalt chefskap”
vid Linköpings universitet.

—Det är ett ideal som är för-
bisprunget, det räcker inte för
att förklara det vi ser idag, sä-
ger han.

Men i praktiken är det inte
så lätt att dra gränsen mellan
politiker och tjänstemän, vilket
leder till osäkerhet och otydlig-
het. Det är inte ovanligt att poli-
tiker petar i administrativa de-
taljer och att chefstjänstemän
påverkar politiken. En gråzon
uppstår och det leder till pro-
blem med förljugna problem-
presentationer, orealistiska 
beslut eller irritation över att
behöva spela ett spel för att få
nödvändiga anslag.

Politikerna är beroende av tjäns-
temännen, och chefstjänste-
männen agerar allt oftare på
politikernas områden.

—Att icke demokratiskt valda

påverkar innehållet i de ideolo-
giska besluten är ett demokrati-
problem, säger Örjan Högberg. 

Därför har han analyserat
relationen mellan politiker och
kommunala chefstjänstemän
med utgångspunkt i makt, det
vill säga politisk makt.

—Makt brukar förknippas
med rätten att styra över andra,
att peka med hela handen. Man
har ”makt över” någon eller nå-
got. Men makt kan utövas sub-
tilare. Man kan ha ”makt att”
påverka utan att ha de formella
befogenheterna.

En chefstjänsteman kan på-
verka de politiska besluten på
flera sätt, till exempel genom
att i beslutsunderlagen som
presenteras för politikerna läg-
ga fram olika problembilder
och konsekvensbeskrivningar
som visar vilka följder besluten
kan få. Men också när det gäller
att påverka vilka ärenden som
ska tas upp till behandling.

—Det är också fråga om ti-
ming, dels när en viss fråga eller
ett förslag förs fram, dels genom
att påskynda eller fördröja kom-
munens ärendehantering.

Kommuncheferna är med i
hela den politiska processen:
initiering, beredning, verkstäl-
lighet och utvärdering. Förvalt-
ningarna är stora och speciali-
serade, politikerna är beroende
av förvaltningarnas kunskap.
Dessutom har kommunchefen
en omedelbar tillgång till le-
dande politiker.

Örjan Högberg menar inte
att chefstjänstemännen är
maktfullkomliga.

—De håller inte på med makt
för egen vinning. Jag har inte
hittat några snaskigheter eller
något maktmissbruk. Om de på-
verkar beslut är det för förvalt-
ningens skull.

Kommuncheferna är också bero-
ende av politikernas förtroende.
Deras makt bryts omedelbart
om det inte finns.

De kommunchefer Örjan
Högberg träffat håller med om
att utrymmet finns för dem att
påverka politiken.

—De är väldigt pragmatiska i
sin inställning. De säger: ”Det
behövs ibland att man går in
och tar ett tomt utrymme”, till
exempel vid politisk turbulens.
Men de pratar ändå väldigt tyst
om det. ”Väck inte den björn
som sover”, menar de.

Men Örjan Högberg anser
att det är dags att vi erkänner
att chefstjänstemännens reella
politiska inflytande finns, i stäl-
let för att låtsas att den gamla
idealbilden gäller.

—Relationen mellan politi-
ker och chefstjänstemän känne-

tecknas av konflikter och otyd-
lighet. Om man erkände att
chefstjänstemännen i praktiken
har makt att påverka politiken
skulle konflikterna kunna vän-
das till samverkan. Kommun-
cheferna borde erkännas som
politiska aktörer. Först om man
erkänner att det är så kan man
föra en vettig diskussion om
hur förhållandet ska se ut.

Idag finns ingen reglering av re-
lationen mellan kommunchefen
och kommunstyrelsens ordfö-
rande eller av kommunchefens
arbete.

—Kommunchefen är hierar-
kiskt sett jämförbar med en vd
på ett stort företag. Men föru-
tom det är allt annat olika.
Kommunchefen har ingen re-
glerad arbetssituation i förhål-
lande till sin styrelse. En vd har
beslutanderätt över organisa-
tionens inriktning, som kom-
munchef kan du inte fatta stra-
tegiska beslut.

Örjan Högberg påpekar att
man aldrig kan delegera det po-
litiska ansvaret. Tjänstemännen
kan inte bli politiskt ansvariga
gentemot medborgarna. Men
det hindrar inte att det går att
samverka mellan politisk ideo-
logi och administration. Man
borde organisera relationen ut-
ifrån ett samspelsideal och låta
de tjänstemän som har politiker
närmast över sig, ha en politisk
roll, menar Örjan Högberg.

—Cheferna ska inte ha nå-
gon politisk färg, men tillåtas
tycka till om politiska frågor,
utifrån sin administrativa, eko-
nomiska synvinkel. Då skulle
det bli en produktiv relation,
vilket skulle gynna hela led-
ningen. Det skulle bli en kon-
sensusrelation i stället för en
konfliktrelation. �
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”Chefen har politisk makt”
� Dra upp huvudet ur sanden och erkänn
att kommunchefer har politiskt inflytande.
Det uppmanar Örjan Högberg som skrivit
en avhandling om makt i kommunerna.

TEXT HELENA INGVARSDOTTER  

Örjan Högberg.
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M
ålet var att kvalitets-
säkra verksamheten
enligt den interna-
tionella standarden
ISO 9001 och för att
nå dit krävdes en
långsiktig process

där hela personalen måste vara engagerad.
—Förändringar som kommer ovanifrån är

inga bra förändringar, säger Kerstin Eng-
dahl, avdelningschef på fastighets- och in-
köpskontoret i Kalmar. 

—Utvecklingsarbetet gör vi tillsammans.
Det var dialogen och diskussionerna som
gjorde att vi nådde målet. Vi kunde visa att vi
i vår förvaltning jobbar effektivt, med ord-
ning och reda, och med fokus på kunden. 

År 1996 fick fastighets- och inköpskonto-
ret i Kalmar det eftertraktade certifikatet,
och blev den första kommunala förvaltning-
en i landet som kvalitetscertifierades. Några
år senare miljöcertifierades kontoret enligt
ISO 14001. 

Processen tog ett par år. Alla anställda utbild-
ades i studiecirklar där man kartlade svag-
heter och styrkor, både i den egna verksam-
heten och hos konkurrenterna. Begreppet
kvalitetsbristkostnad introducerades.

—Strul som kostar pengar, förklarar Kers-

tin Engdahl, och tar exemplet att en repara-
tör åker fem mil till en skola i kommunens yt-
terkant för att laga en vattenläcka. Först när
han kommer fram får han veta att han måste
ha ritningar för att kunna göra något åt felet.
Så han får köra tillbaka till kontoret och
hämta ritningarna. 

—När strul kostar måste man ta reda på
orsaken. Det gäller att rannsaka sig själv och
fundera på var kvalitetsbristen finns. Ibland
kan det också vara nödvändigt att åsidosätta
sin yrkesstolthet. Ta en snickare som fått en
arbetsorder att laga en trasig fönsterruta.

När han kommer fram tycker han att kar-
marna är i så dåligt skick att han renoverar hela
fönstret. Det han inte vet är att byggnadens alla
fönster ska bytas ut om ett halvår.

Studiecirklarna enade personalen, fram-
tidstron ökade och yrkesstoltheten hos de
anställda stärktes, inte minst när kontoret
uppmärksammades i medierna i och med
certifieringarna. 

—Satsningen gav effekt, konstaterar Kers-
tin Engdahl. Vårt kommunala städbolag fick
tillbaka uppdragen vi förlorat. I dag städas
alla Kalmars skolor och förskolor av oss.
Dessutom har fler arbetstillfällen skapats
inom förvaltningen. Vi har återfått politiker-
nas förtroende. 

I kvalitetsarbetet ingick även att se på klago-
mål på ett positivt sätt. Personalchefen från
en hamburgerrestaurang bjöds in till studie-
cirklarna.

—Han lärde oss att klagomål är gratis
verksamhetsutveckling, säger Kerstin Eng-
dahl. Synpunkter som framförs på ett värdigt
sätt är ju något positivt. På hamburgerre-
staurangen klagade ett äldre par på att barnen
i bollhavet var så stojiga. Kunde man inte sät-
ta upp en barriär, en vägg eller gröna växter,
så att andra gäster inte stördes. Med en sådan
enkel åtgärd kunde restaurangen locka fler

Hon kallar det en förfärlig tid. På två år var hon tvungen att
säga upp 70 lokalvårdare eftersom allt fler uppdrag gick till 
privata städbolag. Kerstin Engdahl bestämde sig för att satsa 
på kvalitet. Kommunens egna städbolag skulle bli så effektivt
att det kunde konkurrera ut de privata bolagen. 

TEXT HELENA STRÖMBLAD    FOTO KRISTINA WIRÉN

ordning OCH
reda GER kvalitet

�

fakta � Kerstin Engdahl
Ålder 59 år  Yrke Avdelningschef för städav-
delningen med omkring 100 anställda samt
kvalitets- och miljösamordnare för Kalmar
kommuns fastighets- och inköpskontor.  
Familj Man och utflugna barn.  
Gör på fritiden Renoverar ett gammalt hus i
Segerstad på sydöstra Öland. Där ska vi bo
när vi blir pensionärer, nära naturen och Alva-
ret.  Bästa ledaregenskap ”Borde du fråga
mina anställda. Men jag tycker att förändringar
är inspirerande och har alltid känt mig nyfiken
på att jobba på nya sätt. Som chef försöker
jag att vara tydlig och rättvis. De konflikter jag
får kännedom om tar jag tag i.”  Motto ”Livet
kan bara förstås baklänges, men det måste le-
vas framlänges" (Sören Kirkegaard).

utvecklingsarbete
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En sak som Kerstin Engdahl tycker är
viktigt i kvalitetsarbetet är att ta
vara på klagomål. ”Det är gratis
verksamhetsutveckling”, säger hon.

En sak som Kerstin Engdahl tycker är
viktigt i kvalitetsarbetet är att ta
vara på klagomål. ”Det är gratis
verksamhetsutveckling”, säger hon.
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äldre personer och paret som klagat belöna-
des med några gratis hamburgermåltider.

Studiecirkeln ser Kerstin Engdahl som en
utmärkt utbildningsmetod, den är demokra-
tisk för alla kommer till tals. Som cirkelleda-
re utsågs förvaltningschefen, fackliga före-
trädare, avdelningschefer och en fastighets-
skötare. Att arbetsledare ledde cirklar var ett
medvetet val, utvecklingsarbetet riskerade
annars att upplevas som något oviktigt, eller
något som belastade medarbetarna. Det som
kom fram i studiecirklarna sammanställde
Kerstin Engdahl i något hon kallar rutinbe-
skrivning, ett dokument som ständigt upp-
dateras och revideras.

—För att jobba så effektivt som möjligt
måste du känna att det finns ett syfte med ar-
betsuppgiften, du måste veta vem som har
ansvaret och vilka dina befogenheter är. Det
måste också finnas en beskrivning för hur
uppgiften ska genomföras. Rutinbeskrivning-
en blir som en uppslagsbok och så länge den inte
skrivs om, är det den som gäller. Men när be-
skrivningen blir mossig arbetar vi om den.

För att få behålla de eftertraktade kvalitets-
och miljöcertifikaten granskas verksamhe-
ten ett par gånger om året. Dels utförs inter-
na revisioner, dels kommer en revisor från
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
kontrollerar att kvalitets- och miljökraven
fortfarande uppfylls.

—Den senaste externa revisionen hade vi
i september, berättar Kerstin Engdahl. Revi-
sorn från SP gav oss mycket beröm och han an-
såg att företagets ledningssystem var väl inte-
grerat. Sex mindre avvikelser kom fram vid re-
visionen. De handlade om strul, kvalitets-
bristkostnader som vi måste rätta till. Som
att lånebilar inte lämnas tillbaka i tid, eller
att bilen lämnas med tom bensintank.

Minsta brist tas på största allvar, förklarar
Kerstin Engdahl, som betonar hur viktigt det
är att ständigt vara inställd på att förbättra
och förändra.

—Mitt motto är att livet måste levas fram-
länges. Det var väl så han sa Sören Kirkegaard,
livet kan bara förstås baklänges, men det
måste levas framlänges. �

� Kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljö-
standarden ISO 14001 är internationella stan-
darder som ges ut av organisationen Interna-
tional organization of standardization.
� Ett certifikat visar att företagets kvalitets-
eller miljösystem uppfyller de krav som finns i
standarden.
� Antalet företag som låter kvalitetscertifiera
sin verksamhet blir allt fler. År 2000 var anta-
let ISO 9001-certifikat drygt 400 000 fördela-
de på 158 länder. Det kan jämföras med
knappt 28 000 certifierade företag år 1993. 
� Standarden är uppdelad i en mängd krav
som täcker hela verksamheten, kvalitetssyste-
met ska innefatta allt från att identifiera kun-
dens behov till den slutliga användningen.
� Ordning och reda är viktigt för att kvalitets-
systemet ska fungera. Företag som certifierar
sig brukar utarbeta en kvalitetspolicy och ruti-
ner som beskriver hur systemet är uppbyggt
samt hur ansvar och befogenheter är fördela-

de. Dessutom skrivs arbetsinstruktioner för
vars och ens arbetsuppgift.
� Certifieringen innebär att företaget måste
låta hela verksamheten granskas.
� För att få behålla certifikatet granskas före-
taget minst en gång om året av en extern revi-
sor. I Sverige görs de externa revisionerna av
företag som exempelvis SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut eller BMG Trada.
� I Sverige är det SWEDAC, Styrelsen för ac-
kreditering och teknisk kontroll, som i sin tur
kontrollerar och kompetensprövar företagen
som gör revisionerna.
� SWEDAC har dels en myndighets- dels en
uppdragsverksamhet. Den senare finansieras
med avgifter.

Källor: SWEDAC, www.swedac.se, SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut www.sp.se samt "Kvalitetscertifiering – En fokusering
på de problem som uppstår vid implementering av ISO
9000:2000 för småföretag", examensarbete av David Bladfält och
David Henriksson, institutionen för industriell ekonomi och sam-
hällsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet

� Kvalitets- och miljöcertifiering 

�

Alla anställda på fastighets- och inköpskontoret i
Kalmar har deltagit i arbetet med att utveckla
verksamheten. Här samspråkar Kerstin Engdahl
med Rosita Johnrén, assistent och informatör.

Alla anställda på fastighets- och inköpskontoret i
Kalmar har deltagit i arbetet med att utveckla
verksamheten. Här samspråkar Kerstin Engdahl
med Rosita Johnrén, assistent och informatör.

utvecklingsarbete
�
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Trivs du
bäst på jobbet?

Vilka vardagssysslor väljer du bort för att du älskar ditt jobb?

Berätta på:

Med hälsningar från SKTF – en del av TCO

�ANNONS �
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Hur många kommer att gå i
pension under de närmaste åren
på din avdelning? Vet du vilka
kunskaper ni kommer att behö-
va i framtiden? Problemet är
inte bara den enskilda chefens,
det här är en större fråga som
alla verksamheter måste ta tag i. 
Örebro kommun är ett exempel,
där personalchefen Carola Lilja
leder Fram-projektet, Framti-
dens administration. De ser över
allt administrativt arbete i kom-
munen, där många kommer att
behöva ersättas inom de när-
maste åren.

—Samtidigt erbjuder ny tek-
nik möjligheter att arbeta med
kommunala e-tjänster av olika
slag både för medborgarna och
för medarbetarna. Det här inne-
bär mycket förändringar för den
berörda personalen.

Både medarbetare och chefer
har hjälpt till med omvärldsspa-
ning.

—När cheferna ber mig om

hjälp med en plan för kompe-
tensöverföring måste jag bolla
tillbaka frågan om vilken kom-
petens de tror sig behöva. Det är
inte lätt att svara på, men icke
desto mindre nödvändigt. 

De flesta chefer står mitt i
sina akuta ersättarproblem, hur
fixar jag Lenas sjukskrivning och
Lasses föräldraledighet? För att
lyfta blicken flera år framåt i ti-
den behöver cheferna stöd. Frå-
gorna måste aktualiseras i hela
verksamheten, som i Örebro.

Vattenfall är ett annat exempel.
Berndt Degerfalk initierade som
personalchef för Vattenfall Ser-
vice Nord med 600 anställda
flera idéer för att säkra kompe-
tensförsörjningen i bolaget.

Han är mån om att påpeka att
det inte är enstaka projekt utan
tankar och åtgärder som inlem-
mats i den ständigt pågående ut-
vecklingen av verksamheten.

—Vi arbetar med service, un-

derhåll och förnyelse av företa-
gets anläggningar inom ett stort
geografiskt område. Medelål-
dern är hög, runt 50. Sjukfrån-
varon har också varit det. Samti-
digt är rekryteringsbasen här i
glesbygden inte jättestor. 

Följaktligen är det viktigt för
bolaget att så många som möj-
ligt vill och kan jobba så länge
som möjligt, vilket gäller hela
koncernen. Vattenfall erbjuder
anställda över 57 år 80-90-100-
modellen, som innebär att med-
arbetaren arbetar 80 procent,
får 90 procent i lön och 100 pro-
cent i pension.

Ett 25-tal personer har hit-
tills, när arbetet så tillåtit, fått
den möjligheten i Vattenfall Ser-
vice Nord. En del har återgått
till heltid efter en tids återhämt-
ning, andra fortsätter troligen
med kortare arbetstid fram till
pensionen.

Klart är att sjukfrånvaron
minskat och prestationerna
ökat. Vattenfall har utvärderat
modellen och den har visat sig
klart lönsam.

—Det är viktigt att få förståel-
se och acceptans även hos de
yngre för speciella lösningar för
äldre, säger Berndt Degerfalk,
som numera arbetar som bola-
gets säkerhetschef och rådgivare

gör det själv

� Många kommer att lämna arbetslivet
inom de närmaste tio åren och ta med sig
mycket kunskaper och erfarenheter. 
Förbered dig i tid. Gör en plan.

TEXT JANE BERGSTEDT  ILLUSTRATION NICKAN JONASSON

Generationsväxlingen 
– har du en plan?
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10
punkter på en 

handlingsplan för 
generationsväxling och

kompetensöverföring

1Ta medarbetarna till hjälp med
att omvärldsspana. Vad tror de

om framtiden, vilka kompetenser
kommer att behövas. Vad tror du?
Vilka långsiktiga planer och strate-
gier finns i organisationen?

2Se över åldersstrukturen och
när olika medarbetare kommer

att gå i pension. Vilken kompetens
förlorar ni då? 

3Fundera på vad du kan göra för
att få medarbetarna att stanna

så länge som möjligt. Kompetens-
utveckling, ändrade arbetsuppgif-
ter, kortare arbetstid?

4Samarbeta med andra chefer i
verksamheten när du gör din

handlingsplan. Tillsammans kan ni
hitta lösningar.

5Sätt samman arbetsgrupper av
både äldre och yngre medarbeta-

re för naturlig kunskapsöverföring.

6Åldersmedvetet ledarskap – lär
dig vad åldrandet faktiskt inne-

bär. Ta död på alla myter att äldre
vare sig kan eller vill. 

7Ta upp frågorna i utvecklings-
samtalen, är arbetsuppgifterna

tillräckligt stimulerande, hur ser
medarbetaren på sin arbetsförmå-
ga, sin hälsa och ork.

8Satsa på kompetensutveckling
för alla åldrar. Se till att ingen

tappar sugen.

9Skapa ett positivt och öppet kli-
mat där alla vill dela med sig av

sina kunskaper till varandra. 

10Nestorprogram. Äldre medar-
betare för över kunskaper och

erfarenheter till en grupp av yngre
medarbetare. 

Kärnkraftsäkerhet och utbildning
AB inom Vattenfall har prövat en
modell för kompetensöverföring
som kallas Nestorprogrammet.
En erfaren äldre medarbetare som
arbetar inom ett viktigt kunskaps-
område träffar en grupp om tre –

fyra yngre medarbetare från olika
delar av bolaget en gång i måna-
den från september – juni. Hans
Ehdwall är nestor.

–Det är fantastiskt roligt att få
dela med sig av sina erfarenheter.
Berätta vad jag varit med om, om
kärnkraftens historia, prata om de
olika intressen som styr. Ett antal

områden har i förväg pekats ut
som viktiga, men annars bygger
våra samtal mycket på adepter-
nas frågor. 

Konsulten Jan Asplind, som
lagt upp programmet, understry-
ker att det är viktigt att skapa en
struktur och systematik för kom-
petensöverföring.

Nestorprogram
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till ledningen i utvecklingsfrågor.
Han tycker att inställningen

till äldre och äldres kompetens
måste förändras. Det finns
många myter kring åldrandet, att
man inte kan lära nytt och inte
vill ha några förändringar. Tänk
på allt prat om att det inte går
att lära gamla hundar att sitta.

—Vi satsade på en chefsut-
bildning i åldersmedvetet ledar-
skap kombinerat med informa-
tion till alla medarbetare. Det är
främst den fysiska förmågan
som påverkas, säger Berndt De-
gerfalk. 

Syftet med utbildningen var
att varje chef skulle ta fram en
handlingsplan för sin verksam-

het fram till 2015. Vilka kommer
att gå i pension och vilken kom-
petens försvinner med dem?

—Det gav aha-upplevelser
och cheferna kunde också fun-
dera ut lösningar gemensamt
när de fick klart för sig hur
många som faktiskt närmar sig
pensionsåldern och kan behöva
ändrade arbetsuppgifter. 

Ämnet påtalas numera också
i de årliga målsamtalen. Det är
frågor med arbetsförmågan i fo-
kus, på vilket sätt det går att hit-
ta lösningar för att underlätta
och stimulera till fortsatt jobb
fram till pensioneringen.

Tänk alltid i termer av kom-
petensöverföring genom att

mixa olika åldrar när du sätter
ihop arbetsgrupper och projekt-
grupper. Det handlar inte bara
om att förmedla kunskaper från
äldre till yngre. Unga har med
sig fräscha lärdomar, som också
bör spridas.

Det kräver ett öppet positivt kli-
mat där alla förstår värdet av att
dela med sig. Och det ska byggas
tidigt. Det handlar om lärande
på jobbet och har inte bara med
den kommande generationsväx-
lingen att göra.

Barbro Skoglund arbetar som
konsult med åldersmedvetet le-
darskap och påpekar att detta är
en grannlaga uppgift.

—Det går inte att komma en
viss tid före pensioneringen och
bara be någon tanka ur sig sin
kompetens. Frågan uppstår
omedelbart hos medarbetaren
varför kunskaperna inte var så
viktiga vid senaste lönesamtalet.

Grunden ska läggas nu. Men
vilken kompetens är det som ska
föras över? Tanken måste ju
vara att bygga för framtiden,
inte för det som har varit. 

—Vilken värdegrund och vil-
ka attityder handlar det om?
Viss kompetens kanske bara
konserverar ett felaktigt beteen-
de. Det är många frågor för che-
fen att fundera över. �

25Chefen i fokus NR 4 � SEPTEMBER 2007
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David Lindqvist, 28 år, skulle önska att
fler killar i hans ålder blev chefer inom
den sociala omsorgen.

David Lindqvist, 28 år, skulle önska att
fler killar i hans ålder blev chefer inom
den sociala omsorgen.
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Chefen i fokus NR 6 � DECEMBER 2007

porträttet

BRÅTTOM UT

I CHEFSLIVET
David Lindqvist är 28 år och otålig. Han vill vara chef
och är i full fart med att dra igång sin yrkeskarriär.
Kommunen som arbetsgivare är för seg. I stället har han
fått jobb i privat sektor. Och han har upptäckt att bland
det svåraste med rollen är att tacka nej till kompisskap.

TEXT HELENA INGVARSDOTTER    FOTO THOMAS FAHLANDER

F
örsta gången David Lindqvist
körde sin BMW över sista
backkrönet i björkallén som le-
der fram till Dormsjöskolan,
tänkte han: ”Det här kommer
nog att bli bra”. Här i den lant-
liga miljön norr om Hedemora

i Dalarna, där skolhusen ligger i en klase vid
strandkanten finns ett lugn som han försö-
ker ta till sig. Försöker att bromsa sin egen
energi och ta in att han är på plats, att han
ska stanna ett tag.

Ovanför hans skrivbord på kontoret
hänger ett fotografi taget på en kyrktrappa. Det
föreställer honom själv i bröllopskostym
med en bebis i dopklänning i famnen. Fram-
för honom och nyblivna frun står fyra barn. 

—Vi är en modern familj, förklarar han.
Tre av barnen är frun Sannas från tidigare

äktenskap och det fjärde är Anton, 6 år, Davids
son från ett tidigare förhållande.

Du hade bråttom in i föräldraskapet?
—Äh, jag är från Norrland. Nåt måste man

göra för att hålla värmen.
Men visst är han en person som vill att det

ska gå undan i livet, inte minst i karriären.
Däremot tycker han inte att hans fram-

åtanda tas tillvara av kommunen som arbets-
givare. Han hörde av sig via mejl till redaktio-

nen för Chefen i fokus eftersom han reagera-
de på artiklarna i tidigare nummer om fram-
tida rekryteringsbehov inom kommunerna.
Stora pensionsavgångar väntar och flera
kommuner säger redan nu att de har svårt att
rekrytera chefer. Han uppfattar att offentliga
sektorn är ovillig att ta in friskt blod.

—Kommunerna verkar vara en klubb för in-
bördes beundran, det är väldigt tufft att kom-
ma in som ny, ung chef. Man kan få något vi-
kariat, men inte ett fast chefsjobb. Jobben
verkar tillsatta redan innan annonsen kommer
ut. Om man är i min ålder och har ambitioner-
na att arbeta som chef – om man är en karriär-
människa – så står man inte ut med att vänta.
Dessutom har man 300 000 kronor i studie-
skulder…

Han har pluggat på sociala omsorgspro-
grammet som är en yrkesutbildning för att bli
arbetsledare eller biståndshandläggare. Han är
fokuserad på att bli chef, att vara med och på-
verka. Men det är svårt när lång och trogen
tjänst premieras i första hand, menar han.

—Jag vet inte allting, har inte så mycket i
ryggsäcken. Men jag är flexibel och öppen för
nya idéer. Jag är frisk och sugen på att jobba.

Han har tröttnat på att söka jobb han ändå
inte får, och nu arbetar han i den privata sektorn,
där han uppfattar att det finns en annan öp-

penhet och ett bättre månande om personalen.
David Lindqvist är biträdande vårdchef

och arbetsledare på Dormsjöskolan som är
en grundskola och särskola för pojkar 7–21
år. Det är också ett så kallat hem för vård och
boende. Han har personalansvar för de anställ-
da på två av elevhemmen, sammanlagt ett
tjugotal personer.

Barnen och ungdomarna placeras här av sina
hemkommuner, som betalar för platsen. De
som bor här är placerade antingen enligt
SoL (socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindra-
de) eller också är de tvångsplacerade utifrån

fakta � David Lindqvist
Arbetsplats Dormsjöskolan som drivs som en
stiftelse. Yrke Biträdande vårdchef och ar-
betsledare.  Ålder 28 år  Bor Villa på landet
utanför Västerås. Pendlar en timme i vardera
riktningen.  Familj Fru Sanna, gemensamma
barnet Ellen, 1, fruns barn Isak, 10, Elias, 8 och
Stella, 6 och Davids barn Anton, 6, från tidi-
gare förhållande.  Tidigare jobbplaner Som
pojke polis eller brandman. Ett tag på väg att
bli militär: gick förberedande officerskurs. ”Bra
ledarskapsutbildning men det kändes för inru-
tat.”  Fritidsintressen Familjen. Är med i hem-
värnet. Har en veteranbil, en Volvo från 1977.

�

27
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LVU (lagen om vård av unga).
—Oftast har pojkarna provat ganska

många saker i sin hemkommun innan de
kommer hit. Att de hamnar här är oftast
kopplat till att det inte funkar socialt hemma,
säger han.

Skolan har en antroposofisk inriktning
och undervisningen sker enligt Waldorf-
pedagogik. Personalen jobbar med eurytmi
(dans/scenkonst som används som pedago-

giskt instrument), rytmisk massage, badtera-
pi, sensomotorik (en sorts motorisk träning)
med mera. Många av pojkarna får också me-
dicinsk behandling för psykiatriska funk-
tionsnedsättningar.

Varje morgon tränar eleverna språk, sång
och dans i skolans stora samlingssal. En lokal
som känns nästan som en kyrka. Ren, avska-
lad och med högt till taket. David berättar att
det finns folk utifrån som oroar sig för att
skolan skulle vara som en sekt. Ungdomarna
bor ju på skolan, långt från sina föräldrar.

—Men jag tycker att det verkar bra. Mor-
gonsamlingarna hjälper till att strukturera
dagen för pojkarna.

Den här förmiddagen, en torsdag, har David
och hans medarbetare möte med extra lyx-
igt hembakt fikabröd en trappa upp i det
gamla vita huset som fungerar som kontors-
byggnad. De pratar om kommande konfe-
renser och annat som är på gång. De övriga
runt bordet har varit med ett tag, här finns
mycket erfarenhet. 

Medan David plockar undan efter fikat
och torkar av bordet i det milt gulmålade kö-
ket säger han:

—I den här personalgruppen finns 150 års
arbetslivserfarenhet av att arbeta med män-
niskor. Jag har inte en sportslig chans att lära
mig allt det de kan. Jag måste förlita mig på
medarbetarna. De är experter på sitt område.

Ändå ska han vara chef över dem.
—Jag får jobba lite för att ta den plats som

� krävs för att vara chef och leda. Samtidigt
måste jag vara ödmjuk.

David kommer från en annan tradition,
långt från det alternativa, antroposofiska.
Man kan ana ett slags krock. Det var nog ock-
så tanken när han anställdes. Han och arbets-
ledarkollegan Maria Krantz har nyinrättade
tjänster, i och med dem införs en ny organisa-
tion.

De har kommit för att styra upp saker.

Jag får jobba lite för att ta den plats som
krävs för att vara chef och leda. Samtidigt 
måste jag vara ödmjuk.

på
ed
se

på
ed
se
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—Vi ska skapa struktur och rutiner. Tidiga-
re har en del beslut fattats i korridorerna. Vi
förbättrar ramar kring dokumentationen
och skapar rutinpärmar, säger han.

Dessutom ska personalen få mer tid att
jobba ihop sig så att man gör saker på samma
sätt i hela verksamheten.

—Det vi gör ska bli mer tydligt, både för per-
sonalen och för eleverna.

Det händer att Davids driv och energi blir
ett hinder när någonting ska beslutas.

—Det är ganska stora skepp som ska
svänga när man ska göra något. Jag kan bli otå-
lig och då är jag för snabb. Besluten ska vara
förankrade i personalgruppen, men ibland är
inte alla närvarande och man känner att man
måste ta ett beslut i alla fall. Då kan det hän-
da att jag driver på för mycket i stället för att
vänta två veckor, till nästa arbetsplatsträff.

Han tycker att det är viktigt med pedago-
gik i ledarskapet. Han vill att personalen ska
förstå syftet med allt de gör i verksamheten,
då blir resultatet bättre.

—Jag funderar mycket kring kommunika-
tion: om jag vill att de ska förstå det här – hur
ska jag göra då? Människor är olika, lär sig sa-
ker på olika sätt. Vissa är visuella, andra au-
ditiva.

Drivkraften i chefskapet för honom, det
som är roligt med att vara ledare, är kvalitets-
arbetet. Och det formulerar han ur ett un-
derifrånperspektiv.

—Att föra talan för dem som inte har de rät-
ta förutsättningarna för att kunna göra det
själva. Det är vad jobbet handlar om.

När det är dags för lunch går David tvärs
över gården till ett av elevhemmen. Husmor
har lagat mat och några av killarna sitter i

soffan och väntar på att hon ska komma och
berätta vad det blir. Alla som jobbar på
Dormsjöskolan äter så kallade pedagogiska
måltider tillsammans med eleverna. Det är
hela tiden många vuxna närvarande. När alla
har satt sig kring matbordet inleds lunchen
med en bordsbön där man tackar för maten.

Vid ett av de andra elevhemmen som ligger
några minuters bilfärd bort och där de äldsta
killarna bor, är lunchen just avslutad när Da-
vid kommer dit.

—David, var är mina pengar? ropar en av
dem tvärs över rummet.

En av Davids uppgifter är att hålla ord-
ning på kassan och nu har han med sig ett
skrin som innehåller elevernas fickpengar
som ska delas ut.

Männen som arbetar på elevhemmet kör
igång en jargong om att David är klen som
bara orkar spela en match i innebandy till-
sammans med dem.

—Det räcker med en när man vinner, kon-
trar han blixtsnabbt.

På vägen därifrån berättar David om en
upptäckt som förvånat honom.

—Jag trodde att det skulle bli tufft att leda
kvinnor som är äldre och har helt andra erfa-
renheter än jag. Men faktum är att det svåras-
te är att vara chef över killar i min egen ålder.
Vi har många gemensamma knytpunkter. Vi
har kul men jag kan inte vara kompis med
dem. Jag kan inte heller hålla ett sådant avstånd
att jag verkar dryg. Det är svårt att balansera.

—Kompisskap fungerar inte för förr eller
senare krävs det att jag fattar mindre roliga be-
slut. Jag vet spelreglerna, men det är baksidan
av att vara chef. �
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� David Lindqvist om...
� ...sitt yrkesval
”Jag vill jobba med människor, det är genom-
gående för hela mitt liv. Jag halkade in på han-
dikappomsorg för att det var där jag fick jobb.
Jag har en syster som har en funktionsnedsätt-
ning, så det har alltid varit en naturlig del av
mitt liv.”

� ... nätverk
”Jag skulle gärna vilja skapa ett nätverk för
unga chefer inom social omsorg. Gärna killar
också. Det blir lite ensamt. Jag har varit med
på några chefsaktiviteter som SKTF har ord-

nat, och det är alltid bara jag som är ung och
kille. Den som är intresserad kan mejla mig på
david.lindqvist@dormsjoskolan.com.”

� ... arbetsmiljö
”Jag har jobbat med allt möjligt: staplat sten
som murare, sålt skjortor och slipsar, jobbat
inom äldreomsorgen, kriminalvården, försäk-
ringsbranschen. Jag har jobbat inom SSAB och
där ”finns” bara inte det här med arbetsmiljö.
Om man har sett den typen av verksamhet kan
man bättre uppskatta det man har nu.”

porträttet

David Lindqvists jobb på Dormsjöskolan är
en nyinrättad tjänst, i samband med att en
ny organisation införs. Hans roll blir framför
allt att skapa struktur och rutiner.

David Lindqvists jobb på Dormsjöskolan är
en nyinrättad tjänst, i samband med att en
ny organisation införs. Hans roll blir framför
allt att skapa struktur och rutiner.
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Den omätbara kvaliteten
Redaktör: Lars Strannegård
Norsdtedts akademiska förlag

Vad är kvalitet
och hur skapas
den? Det är ett
svårt begrepp ef-
tersom det inne-
fattar både så-
dant som kan mä-

tas och sådant som är omätbart.
Vi saknar verktyg för att väga in
estetiska, symboliska, miljömäs-
siga och etiska värden. Det är
utgångspunkten för den här bo-
ken som är skriven av författare
från olika discipliner, till exem-

pel filosofi, idéhistoria, littera-
tur, socialt arbete, ekonomi med
mera. Boken vänder sig till alla
som arbetar med kvalitetsfrågor. 

Harmoni och säkra möten
Jörgen Lundälv
Meyers

Inom socialt ar-
bete sker dagli-
gen möten mel-
lan professionella
yrkesutövare och
hotfulla klienter
och patienter.

Vad händer med yrkesutövaren
när hon utsätts? Den här boken

bygger på praktiska erfarenhe-
ter i svenska kommuner där 
yrkesutövare berättar om sina
erfarenheter av våld och hot.
Även autentiska fall och 
övningsuppgifter ingår.

Beslutskraft – konsten att leda
grupper till framgång
Per Åhlström
Liber

Din uppgift som
ledare är inte att
fatta alla beslut
utan att skapa en
kultur i gruppen
som gör att verk-

samheten blir effektiv så att du
känner trygghet i att gruppens
medlemmar tar bra beslut, me-
nar författaren till den här bo-
ken.

När du som chef ska fatta be-
slut gäller det att välja rätt be-
slutsmetod vid rätt tillfälle. I
den här boken presenteras en
metod för detta. De olika be-
slutsmodellerna presenteras och
boken innehåller praktikfall där
man kan öva sig i att välja rätt
beslutsprocess.

ANMÄLARE HELENA INGVARSDOTTER

Socialgrammatik
Om social kompetens eller förmå-
gan att umgås med folk
Gillis Herlitz
Uppsala Publishing House

� RECENSION

Begreppet social kompetens är
relativt nytt men har redan hun-
nit bli utslitet och till och med
hånat. Ibland verkar det som om
folk använder det för att beskri-
va någon som är precis som de

själva. Men
Gillis Her-
litz, som är
antropolog
och etnolog,
vill stävja
missbruket
av begrep-
pet, efter-
som han

tycker att det står för något oer-
hört viktigt. Inte minst på våra
arbetsplatser. Social kompetens

hör ihop med det goda medar-
betarskapet och det goda ledar-
skapet.

I den här boken tar han ett
helhetsgrepp och analyserar be-
greppet bland annat utifrån etik,
empati, människosyn, samar-
betsförmåga, förändringsbenä-
genhet, konflikthantering och
ärlighet.

Några frågor han resonerar
kring i boken är hur mycket
kompis man ska bli med sina ar-

betskamrater och om man ska
driva igenom förändringar man
inte själv tror på.

Boken väcker tankar kring
ens eget och andras sätt att vara,
och föder åtminstone hos mig
en önskan om att bli en bättre
och öppnare människa. Här
finns också många konkreta tan-
kar att ta till sig för den som ar-
betar med att leda andra.

HELENA INGVARSDOTTER

Arbetsgivaren väljer
fritt vem som får jobbet
vid nyanställning

Jag är chef i en mellan-
stor kommun och har

just anställt en socialsekrete-
rare. En av de sökande, som
inte fick jobbet, tycker sig vara
mycket mer meriterad än den
jag/vi valde. Den sökande för
ett herrans liv och väsen, tyck-

er att ”en sådan orättvisa inte
ska få passera” och vill ha job-
bet. Vad gäller? 

Charlotte
Grundregeln är att arbets-
givaren har fritt val vid

nyanställningar. Det går inte att
överklaga tjänstetillsättningar
längre. Det betyder i sin tur att
arbetstagaren inte kan driva
ärendet för att få jobbet.

Om tillsättningen strider mot

någon av diskrimineringslagar-
na kan arbetstagaren driva det
som ett ärende. Då kan han eller
hon dock enbart kräva att få

skadestånd och alltså inte kräva
att faktiskt få jobbet.
Marta Bååt-Larsson, personlig 

ombudsman för chefer

!? � SKTF har sju personliga ombudsmän för chefer.
Som chefsmedlem i SKTF kan du genom din personliga
ombudsman få bland annat en rådgivare och ett bollplank,
hjälp med avtalstolkning, en diskussionspartner i arbets-
miljöfrågor med mera, samt stöd av SKTF vid förhandling-
ar som gäller dina villkor. Läs mer på www.sktf.se/chef

� Har du frågor till din personliga ombudsman? 
Skicka ett mejl till ombudsman@chefenifokus.se. 
Skriv ”Fråga ombudsmannen” i ämnesrutan.

böcker

Marta 
Bååt-Larsson

utgivet NYUTKOMMEN LEDARSKAPSLITTERATUR
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fråga ombudsmannen

Social kompetens på riktigt

071120 chefen i fokus nr6.qxp  2007-11-23  16:22  Sida 30



Avbeställningsskydd erbjuds. Expeditionsavgift 59:-. Endast slutstädning. Med reservation för tryckfel, och utsålda datum.
Sparbeloppet är i förhållande till hotellets ord. riktpris - med reservation för specialerbjudanden

Venedig

Din annonskod: CHEFEN
Ring DTF travel 040-30 30 01 eller klicka in på www.dtf-travel.se

Erbjudande till dig som läser CHEFEN I FOKUS
DU SPARAR UPP TILL 949:- 

2 ÖVERNATTNINGAR MED FRUKOST 
EFTERMIDDAGSKAFFE LÖRDAG
TRERÄTTERS MIDDAG/BUFFÉ INKL. KAFFE 
LÖRDAG KVÄLL

999:-
per person i dubbelrum

699:-
per person i dubbelrum

DU SPARAR 949:-

899:-
per person i dubbelrum

DU SPARAR 201:-
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Herrgårdscharm 
nära Nora

Best Western Åkerby 

Hotell & Konferens 

I vackra Bergslagen, norr om idylliska Nora 

och 30 km från historiska Örebro, ligger Best 

Western Åkerby Hotell & Konferens i en herr-

gårdsbyggnad från 1800-talet. Trevliga utflykter 

går till Åkerby Skulpturpark och Örebro Slott. Bra 

golfmöjligheter i området. Koppla av i fitnessrum 

och bastu.

Upplevelser och sevärdheter 

– Vi rekommenderar:

• Örebro: Närkes största stad. Följ med på

guidad visning på Örebro Slott.

• Gustavsvik: Badland med stor äventyrsdel 

som ger djungelkänsla.

• Friluftsmuseet Wadköping.

Hotellet erbjuder restaurang, bastu, fitnessrum 

och minigolf. Alla rum har dusch, wc, radio, tv 

och telefon.

Ankomstdatum:

Fredagar under perioden 11/1 - 6/6 2008.

Extra dygn med frukost 549:-.

2 övernattningar 
2 frukostar
1 välkomstdrink
1 tvårätters middag/
buffé lördag kväll 

Comwell Hotell Holte 
är beläget i en grön oas i Vaserne,
vid Holte, och bara 20 min bilresa 
från Köpenhamn. Promenera till den 
vackra insjön, Furesø, som ligger nära 
hotellet, eller njut den vackra naturen 
genom hotellets stora glaspartier.

Ankomstdatum: Fredagar 4/1 - 30/5 
2008 & 15/8 - 26/12 2008.
Valfri ankomst 1/6 - 14/8 2008 samt 
vecka 7 och 42.

Nära Köpenhamn
2 övernattningar
2 frukostar 

Quality Hotel Winn Göteborg
är en bra utgångspunkt för en stor-
stadssemester i västkustens huv-
udstad Göteborg, och ligger bara 
5 min från centrum med bil. Hotellet har 
bastu, ångbastu, inomhuspool och bub-
belpool. Upplev Avenyn och inköpscen-
tret Nordstan (2,9 km). Kulturälskare 
bör besöka Göteborgsoperan! Avstånd:
Stockholm 458 km, Malmö 270 km.

Ankomstdatum:
Fredagar 11/1 - 13/6 2008.
Extra dygn med frukost 349:-.

Göteborgs weekend
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25 000 nya chefer efterlyses

Moderaterna har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för kom-
munpolitisk förnyelse. Syftet med förnyelsearbetet är att hitta
nya vägar för att stärka kvaliteten i välfärden och att göra kom-
munerna till attraktiva arbetsgivare. Det är en väldigt bra am-
bition, tycker jag. Vi i SKTF tror att en av nycklarna till en god
kvalitet i välfärden är att ge rätt förutsättningar för ledarskapet.
Genom att erbjuda bättre förutsättningar för chefer blir kom-
munerna också mer attraktiva som arbetsgivare. 

För Sveriges kommuner är det här högst angelägna frågor
med tanke på de stora pensionsavgångar man står inför. De
närmaste tio åren kommer 25 000 kommunanställda chefer
att sluta.  Enligt en undersökning som presenterades av be-
manningsföretaget Poolia nyligen är de flesta kommuner då-
ligt förberedda på de nyrekryteringar som behöver göras. Nära
hälften av kommunerna har ingen handlingsplan för att möta
behovet av nya chefer.

Men det finns undantag. Ett bra exempel på hur man kan
arbeta är Huddinge, Täby och Södertälje som startat ett ge-
mensamt ledarprogram för att bli mer attraktiva som arbetsgi-
vare, men också skapa karriärvägar för befintlig personal. 

Andra sätt kan vara traineeprogram så att nyutexaminerade
får nosa på hur det är att jobba som chef i en kommun. Ge-
nom mentorskapsprogram kan man skapa möjligheter för en
generationsväxling så att äldre chefers erfarenheter tas tillvara
och kan brytas mot unga medarbetares kunskaper och ambi-
tioner. 

Dessutom behöver kommunerna bli kaxigare när det gäller
att beskriva fördelarna med att arbeta i en kommun. Vi behö-
ver lyfta fram att våra chefer på olika sätt bidrar till ett gott liv
för kommunmedborgarna och att det som chef finns möjlig-
heter att inte bara utveckla medarbetarna eller sig själv, utan
också att utveckla välfärden. Kommunerna måste marknadsfö-
ra sig bättre som arbetsgivare och visa vad man faktiskt har att
erbjuda. Med en sådan strategi tror jag att Sveriges kommuner
på allvar kan börja konkurrera med privata näringslivet om
morgondagens unga ledare.

Eva Nordmark
ordförande SKTF

� eva nordmark, ordförande i sktf, tycker:

Enligt lagen om anställnings-
skydd måste arbetsgivaren skriftli-
gen informera arbetstagaren om
anställningsvillkoren, senast en
månad efter det att arbetstagaren
börjat arbeta. Denna regel, som
tillkommit genom EG-rätten är
nog bra, men ännu bättre är för-
stås om arbetstagaren och arbets-
givaren skriftligen kan avtala om
vad som ska gälla i anställnings-
förhållandet. Ett sådant avtal bör
ingås innan anställningen påbör-
jas.

SKTF erbjuder sina chefsmed-
lemmar konkreta förslag på an-
ställningsavtal för chefer. Avtals-
mallarna finns på sktf.se/chef och
där finns också tips på vad man
bör tänka på innan man tillträder
en tjänst som chef. 

– Avtalsmallarna och kom-
mentarerna är skrivna utifrån
våra chefsmedlemmars krav och
arbetsgivaren kan givetvis ha syn-
punkter på det och komma med
andra förslag. Förhandlingarna
påverkas av företagets storlek och
tradition, av parternas förhand-
lingspositioner och tidigare vana
vid liknande situationer, säger
Stig Wendefors, ansvarig för
chefsfrågor på SKTF. 

Förutom mallarna för anställ-
ningsavtal finns en omfattande lö-
nestatistik för olika chefsbefatt-
ningar.

Mallarna finns på sktf.se/chef.
För att komma åt avtalsmallar och
lönestatistik behöver du vara med-
lem och inloggad på sktf.se. 

Var noga med skriftliga
anställningsavtal
För chefer är ett skriftligt anställningsavtal extra viktigt. En chef
har nämligen inte lika stark anställningstrygghet som andra
arbetstagare, och chefsrollen är ofta utsatt. Som chefsmedlem i
SKTF har du tillgång till mallar för att underlätta att komma över-
ens om bra anställningsavtal.

Avtalsmallar finns för
Anställd i kommun/landsting
o Chef
o Chef med tidsbegränsat förord-

nande
o Chef i företagsledande ställning
o Chef i företagsledande ställning

med tidsbegränsat förordnande

Privatanställd
o Chef
o Chef i företagsledande ställning

för dig som chef�

På www.sktf.se/chef har vi
samlat allt som vi erbjuder
dig som chefsmedlem i
SKTF!
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Kort från SKTF

på gång�

På gång för SKTFs chefsmedlemmar

Chefskonferenser 2008
Tylösand 15-16 maj, Åre 15-16 september
2008 års chefskonferens i samverkan med Unionen,
ST och Finansförbundet kommer att genomföras på
två orter med samma innehåll. Boka redan nu in de
dagar som passar bäst för dig! Ytterligare information
kommer i nästa nummer av Chefen i fokus.

Många fler chefsaktiviteter
Just nu planeras SKTFs chefsaktiviteter för 2008. I
nästa nummer av Chefen i fokus får du tips på vad
som är på gång nära dig under nästa år.

sktf arrangerar:�

Seminarier, föreläsningar och aktiviteter för dig 
som är chef och medlem i SKTF. Tag chansen
att utvecklas samtidigt som du får träffa andra
chefer i offentlig verksamhet. 

Läs mer om och anmäl dig till SKTFs chefsaktiviteter på www.sktf.se/chef

Beslut om obligatorisk
chefsutbildning för 
kyrkoherdar

För att få tjänst som kyrkoherde måste
den sökande ha gått en specifik utbild-
ning i ledarskap. Det beslutade kyrko-
mötet i Svenska kyrkan i oktober. 

Beslutet innebär ändringar i kyrkoord-
ningen. En präst som blir kyrkoherde
måste numera ha genomgått en kyrko-
herdeutbildning. Kyrkomötets beslut
föregicks av en remiss om kyrkoher-
deutbildning som SKTF svarade på i
våras.

– En obligatorisk kyrkoherdeutbild-
ning är ett steg i rätt riktning. Nu hop-
pas vi att den utbildning som erbjuds
blivande kyrkoherdar får en bra kvalitet.
Från SKTFs sida deltar vi gärna i en
fortsatt diskussion kring utbildningens
innehåll, säger ombudsman Stefan
Sikström, som skrivit SKTFs remissvar.

Jenny tar över uppgiften efter
Lars Holmgren som nu går i pen-
sion.

Jenny har varit ombudsman i
SKTF sedan drygt tre år tillbaka,
och dessförinnan studerade hon
rättsvetenskap på Luleå tekniska
universitet. 

– Det ska bli spännande och
roligt att få fokusera på chefsfrå-
gorna, säger hon. Det kommer att
handla om allt från rådgivning
om ledarskapet, utbildning till
hjälp med avtalstolkning och för-
handlingsfrågor. Jag ser fram
emot att få möta våra chefsmed-
lemmar och diskutera viktiga frå-

gor för dem och på så sätt få möj-
lighet att påverka deras situation.   

Vad är den viktigaste chefsfrågan?

– Det är av grundläggande bety-
delse att chefer har rät förutsätt-
ningar för att vara chefer och
verktyg för att kunna hantera det
system inom vilket de verkar. En
viktig fråga är hur många under-
ställda en chef bör ha för att sam-
tidigt hinna med att uppfylla upp-
satta mål och nå kvalitet i verk-
samheten. En förutsättning är att
chefsrollen är tydlig och att man
känner till ansvar och befogenhe-
ter man har. 

Ny personlig ombudsman för chefer

Jenny Nilsson, Luleå

Jenny Nilsson tar nu över jobbet som
personlig ombudsman för chefer i region
Norr.

Eva Täng Göteborg 
Tel: 031-85 74 69, 0707-19 36 62

Marie Ström Västerås
Tel: 021-15 72 55, 070-666 99 68

Maria Wilhelms Malmö
Tel: 040-664 21 85, 070-620 74 60

Jenny Nilsson Luleå
Tel: 0920-23 78 61, 070-581 35 82

Marta Båth-Larsson Sundsvall
Tel: 060-13 56 64, 070-313 56 64

Sverre Ahlbom Stockholm
Tel: 08-789 64 24, 070-623 98 10

Mats Sjöberg Linköping
Tel: 013-249068, 070-2396906

Kontakta din personliga ombudsman!

Som chefsmedlem i SKTF har du en personlig ombudsman, som ett
stöd i frågor som gäller allt kring din roll som chef. 

Nu förändras facket
Den 9 november startade lanseringen av initiativet FacketFörändras.nu. Med
tre stycken reklamfilmer, som visas i tv och på bio, är syftet att dra trafik till
webbplatsen och stimulera till en diskussion om fackets framtida roll.

TCOs medlemsförbund har, under 2007, satsat 20 miljoner kronor för att
ta fram och lansera det initiativ som ska förändra facket ifrån grunden. Och
göra facket till en kraft att räkna med även i framtiden. Den 9 november var
det premiär av de reklamfilmer, och den webbplats, som utgör en stor del av
initiativet.

– Det här är ingen flashig reklamkampanj, utan en långsiktig investering.
Egentligen borde den gjorts mycket tidigare, säger SKTFS ordförande Eva
Nordmark, till tidningen Resumé.

Var med och påverka facket du med: www.FacketFörändras.nu
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min karriär

� Chefen i fokus nr 1 utkommer den 6 februari 2008 

� Du är både fritidsgårdschef
och biträdande rektor. Hur
kommer det sig?

—I min fasta tjänst är jag chef för Tyresö
fritidsgårdsverksamhet, men för ungefär
ett år sedan blev jag tillfrågad om jag
kunde vara biträdande rektor på halvtid
på Nybodaskolan. Det är en projekttjänst
på tre år. Jag försöker vara två och en
halv dag i veckan på vardera tjänst, men
ibland blir det åt det ena hållet och
ibland mer åt det andra. 

Hur är det att växla mellan två tjänster?

—Det är något av en balansgång. Fritids-
gårdsverksamheten är öppen och frivil-
lig, men i skolan måste ungarna vara.
Man kan säga att det är två olika kultu-
rer med skilda synsätt på barn och ung-
domar. Jag kan tycka att fritidsgårds-
världens förhållningssätt gör att det blir
mer lättarbetat, men båda världarna har
en funktion för ungdomarna. Vi har ock-
så mycket samarbete mellan skola och
fritidsgård, speciellt här eftersom Nyboda fritidsgård har sina loka-
ler i skolan.

Vad gör du på jobbet?

—På skolan ansvarar jag för servicegrupperna det vill säga personal
i matsal, städ och vaktmästeri. Som fritidsgårdschef håller jag ord-
ning på ekonomin, ansvarar för personalen och utvecklar verksam-
heten. I fritidsgårdsverksamheten är det 11 tillsvidareanställda och
15 timanställda, så det gäller att ha en hyfsat god organisation. Dess-
utom har jag kontakt med föräldrar, näringsliv och andra intressen-
ter. Ansvaret för kommunens uppsökande fältverksamhet ligger
också på mig. Jag jobbar ingenting direkt i fritidsgårdsverksamhe-
ten, men jag försöker vara där och hålla mig ajour varje dag.

Hur kommer det sig att du blev chef?

—Jag började arbeta som fritidsledare i kommunen 1986. Efter unge-
fär tio år fick jag ett vikariat som chef och sedan blev jag kvar. Che-
fen över mig måste helt enkelt ha tyckt att jag gjorde ett bra jobb.

Hur är du som chef?

—Jag tycker att det är roligt att få andra
att växa och jag hoppas att jag lyckas
med det. Mitt mål är att personalen ska
få känna ansvar och jag försöker att inte
vara så mycket mitt i allting. Jag ger
uppdrag, men petar inte i allt de gör för
att få det på mitt eget sätt. Det är viktigt
att de får arbetsro och vågar prova sina
vingar själva. I början var det jättesvårt,
men jag tycker att jag blir bättre på det
för varje år. 

Vad har hänt sedan du började jobba?

—Vi har fått mindre pengar att röra oss
med samtidigt som ungdomarnas behov
har blivit allt mer komplexa. Vi fyller en
viktig funktion och trots mindre budget
har vi fortfarande nästan lika mycket
verksamhet som tidigare.

Hur får du det att gå ihop?

—Vi har valt att lägga större delen av
pengarna på personal eftersom vi tror

att det är det som ger ungarna mest tillbaka. I stället för att göra en
massa dyra aktiviteter försöker vi få ungdomarna att vara med och
styra vad som ska hända. 

Vad är speciellt med att vara chef inom ditt område?

—I och med att vi jobbar med ungdomar med varierande behov
måste vi vara öppna för att arbeta på olika sätt hela tiden. Om nå-
gon far illa är det viktigt att vi kommer fram till den lösning som
passar individen bäst här och nu. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

—Att se barn och ungdomar ha roligt eller när någon före detta be-
sökare kommer tillbaka och stolt visar upp sitt eget lilla barn. Det
tycker jag är trevligt. Pappersarbete är inte lika kul, men det går ju.
Däremot är roligt att få vara med där besluten tas och kunna påver-
ka. Målet är att alltid ha ungdomarna i fokus och att vi ska bli så at-
traktiva och intressanta för dem som möjligt för dem. �

fakta � Inger Lundin 
Titel Fritidsgårdschef och biträdande rektor.  Arbetsplats
Tyresö kommun. Har sitt kontor på Nyboda fritidsgård 
som ligger i Nybodaskolans lokaler.  Lön 33 000 kronor i
månaden.  Bostad Hus i området Krusboda i Tyresö.  
Utbildning Fritidsledarutbildning samt diverse chefskurser
och ledarskapsutbildningar.  Familj Två barn, nio och tretton
år gamla. Fritiden Är engagerad inom idrotten tillsammans
med barnen. Domare i handboll, men tiden räcker inte till
för att spela själv.

karriär � Fritidsgårdsverksamhet
� Kommunerna har ingen laglig skyldighet att
erbjuda fritidsgårdsverksamhet, men större de-
len av alla fritidsgårdar i Sverige är kommunala.
Enligt en undersökning som Sveriges kommuner

och landsting gjorde förra året finns det ungefär
1 350 fritidsgårdar i hela landet. Sedan början av
90-talet har runt 200 fritidsgårdar lagts ned. En
trend är att många kommuner väljer att slå ihop

små ungdomsgårdar och samla verksamheten
på större fritidsgårdar eller ungdomens hus.

Källa: Sveriges kommuner och landsting.

Halva veckan är hon fritidsgårdschef och andra halvan biträdande
rektor. Inger Lundin beskriver sina jobb som en balansgång 
mellan två olika förhållningssätt till barn och ungdomar. 
INTERVJU AMANDA SÄFSTRÖM
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Till Mauritius på 2 minuter!

Gör som flera äldreboenden i bland 
annat Stockholm, Vänersborg, Piteå,
Luleå och Emmaboda  – ta med dina 
anställda och vårdtagare på sol-
semester, utan att lämna huset.

Vi på Suntech skapar inte bara unika 

solsimulatorer utan även spännande 

omgivningar.  Det hela går ut på 

stillsam njutning i en miljö som berör 

alla sinnen.  Suntechs koncept gör det 

möjligt för alla att njuta av solen – utan 

att behöva lämna boendet. Gamla som 

unga blir gladare, friskare och får dess-

utom en naturlig mötesplats.  Kroppen 

värms upp inifrån och man får en skön 

känsla av avkoppling.

UPPLEV DET NYA

SOLLJUSET

Suntech Group AB   |  Nygatan 100  |  SE-462 32   |   Vänersborg    |   Phone: +46(0)521-695 45   |  Fax: +46(0)521-15 645   |  www.suntechgroup.se

”Det är första gången 
jag är utomlands”

”Det här kan inte 
ersättas med pengar”

”Är vi verkligen i Sverige?”

”En väldig trevlig upp-
levelse för ögat och själen”

För en trött personal kan en stunds återhämtning ge 
dubbelt tillbaka. Suntechs solanläggning har visat att 
sjukskrivningar kan minskas med upp till 25 procent! 

Röster från 
Källbogården, Piteå

�ANNONS �
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HR
Arbetsrättslig intensivutbildning steg I
Krägga Herrgård 18-20 Februari, 10 -11 Mars 2008

Känner du dig trygg i arbetsrättsliga frågor?

På Thomson Faktas mest eftertraktade och uppskattade utbildning
får du de kunskaper inom arbetsrätten som du behöver i din yrkes-
roll som personalchef. Utbildningen motsvarar 10 universitets-
poäng och kan avslutas med skriftlig examination. 
Föreläsare är arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.

Utbildningen äger rum 18-19-20 februari och 10-11 mars med
examination den 15 mars 2008.

Välkommen!

För mer information och anmälan:
E-post: thomsonfakta.order@thomson.com

Ur utbildningens innehåll:
• Vårt arbetsrättsliga system
• Arbetsmiljörätt
• Kollektivavtal

Seminarierna genomförs på
Krägga Herrgård i Bålsta.

Citat tidigare deltagare:
”Allt var perfekt, föreläsaren, 
innehållet, miljön – allt!”

”Kursen motsvarade alla 
förväntningar!”

”Jag kommer att få mycket 
praktisk användning för det jag 
lärt mig.”

www.thomsonfakta.se/seminarier

�ANNONS �

Posttidning B
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