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Socialchefsrapporten 2022 – budskap och länkar  

Använd gärna följande budskap och länkar när du sprider rapporten i sociala 

kanaler.  

Socialchefsrapporten 2022: Attraktiv och efterfrågad: Socialchefsrapporten 2022: 

Attraktiv och efterfrågad | Vision 

Bilaga regionala siffror: 9dc10697-0c28-47ce-92b2-a02295c2087e.pdf (tt.se) 

Pressmeddelande (riks): Skyhög efterfrågan på medarbetare till socialtjänsten | Vision 

Artikel TT publicerad i bl a Aftonbladet: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Mo1QBB/allt-tuffare-locka-personal-till-

socialtjansten 

Tweets: https://twitter.com/vision_fack 

Budskap 

• Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat 

dramatiskt de senaste två åren. Det visar Visions Socialchefsrapport. Över sex 

av tio socialchefer upplever att det är svårt att få antalet medarbetare att räcka 

till. Värst är läget i mindre kommuner.  

• Det finns ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade 

svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och 

resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsten bättre 

villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där. 

• För att klara kompetensförsörjningen måste arbetssituationen för 

socialsekreterare och andra som jobbar inom omsorgen förbättras. Det måste 

finnas resurser för att utföra jobbet och arbetsbelastningen måste vara rimlig för 

att göra socialtjänsten mer attraktiv som arbetsplats 

• Vision uppmanar kommande regering samt kommunpolitiker att se till att 

socialtjänsten har tillräckliga resurser för sitt uppdrag. 

Kortare budskap  

• Låt socialtjänsten göra sitt jobb. Orimlig arbetsbelastning och social utsatthet är 

två sidor på samma skrala mynt. 

• Personalkarusellen i socialtjänsten måste sluta snurra. Säkra tillräckligt med 

personal för att socialtjänsten ska kunna förebygga att unga dras in i 

kriminalitet. 

• För lite personal i socialtjänsten betyder för lite förebyggande socialt arbete. 

Förbättra villkoren och därmed socialtjänstens stöd. 

Hashtaggar för twitter:  

#socialtjänst #svpol #Socialchefsrapporten  

Datum: 2022-09-26 

Maria Martinsson 
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Tips: Tagga gärna ansvariga politiker i din kommuns socialnämnd och fråga hur de 

kommer att arbeta för att förbättra villkoren i socialtjänsten och säkra bemanningen.  


