
Boka ett möte med 
ansvarig politiker 
om chefers förut-
sättningar.
Bjud in politiker från den styrande politiska majoriteten till ett samtal 
i frågan. Det är en aktivitet för dig som är förtroendevald i en kommun 
eller ett landsting/region och vill bidra till att förbättra chefers villkor. 

Varför ett möte med politiker?
Den styrande politiska majoriteten i en kommun/landsting/region har stora möjligheter 
att påverka chefers förutsättningar genom tilldelning av resurser och olika typer av mål
dokument. Många viktiga inriktningsbeslut, till exempel om ett mål eller riktmärke för 
antal medarbetare per chef, behöver ofta fattas av den politiska nivån i kommunen, lands
tinget eller regionen. Vanligen tas beslutet av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, 
alternativt den berörda nämnden eller motsvarande i landsting/region.

Vem kan jag kontakta?
Kommunal-/landstings-/regionråd från den politiska majoriteten: Det är bra att börja 
dialogen med politiska företrädare från den styrande politiska majoriteten, förslagsvis 
kommunal/landstings/regionråd eller motsvarande. Finns det flera kommunal/lands
tings/regionråd från majoriteten kan det vara bra att undersöka om något av dem har 
särskilt ansvar för personalfrågor och i första hand vända sig till den personen.

Nämndordföranden och vice ordföranden i majoritet: Vill du börja väcka frågan i vissa 
särskilt angelägna verksamheter kan du vända dig till nämndens ordförande och vice ord
förande inom det aktuella verksamhetsområdet, till exempel vård och omsorgsnämnden. 
I vissa fall kan nämndsordförande också vara kommunal/landstings/regionråd.

Vision har tagit ställning mot Sverigedemokraterna och har som policy att inte bjuda 
in partiets representanter till möten, debatter eller andra forum. Du kan läsa mer om 
det beslutet här: https://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2014/Vision-tar-stall-
ning-mot-Sverigedemokraterna/

Vilken ingång ska jag ha?
En bra ingång för att få gehör hos politikerna är att visa att Vision kan erbjuda viktig kun
skap och bidra med förslag som syftar till att lösa problem som kommunen/landstinget/
regionen brottas med. Använd gärna en gemensam ingång i frågan som engagerar både 
dig och den/de politiker du vill träffa. Det kan vara utmaningar som hög sjukfrånvaro 
eller svårighet att rekrytera personal. Är det en politiker som du vet är engagerad i dina 
frågor visa gärna att du känner till och uppskattar hens engagemang. Ett förslag till hur 
en inbjudan till ett möte med en politiker kring chefers villkor kan formuleras ser du 
nedan.

https://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2014/Vision-tar-stallning-mot-Sverigedemokraterna/
https://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2014/Vision-tar-stallning-mot-Sverigedemokraterna/


Exempel på hur en mötesinbjudan kan formuleras

Hej,

Vi i Vision skulle gärna vilja träffa dig för ett samtal om hur vi kan stärka chefers förut
sättningar att bedriva ett närvarande ledarskap.

Eftersom ett närvarande ledarskap har pekats ut som en viktig faktor för friska arbets
platser där medarbetare stannar tror vi att kommunen har mycket att vinna på att se 
över förutsättningarna för framförallt första linjens chefer, särskilt i de verksamheter där 
sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög.

Vision har sammanställt ett kort underlag med kunskap från forskning och chefernas egen 
bild av situationen samt ett antal goda exempel från en rad kommuner där ett aktivt arbe
te pågår. Jag bifogar det underlaget. 

Vi skulle gärna vilja ses för ett samtal om möjligheterna för ett mer närvarande ledarskap 
här i kommun x och berätta mer om de förslag vi har tagit fram utifrån tankar och idéer 
från Visions medlemmar.

Hoppas du har möjlighet att träffa oss för ett sådant möte.

Med vänlig hälsning
Kalle Karlsson, ordförande för Vision i Kommun X

Om du inte får gehör för alla förslag direkt försök se om det finns något som är möjligt att 
genomföra som ett första steg. Om riktlinjer för antal medarbetare per chef är ett för stort 
steg, kan du till exempel föreslå att arbetsgivaren kan börja se över situationen för chefer 
och förstärka med fler chefer och/eller bättre stödstrukturer där behovet är som störst.

Material och underlag till möte
Kortrapport: I Engagemangskiosken hittar du underlaget Chefers förutsättningar är avgö-
rande för en hållbar välfärd som beskriver Visions förslag samt innehåller en argumentation 
baserad på forskning och undersökningar. Bifoga gärna det som underlag tillsammans 
med din mötesförfrågan.

Powerpoint-bilder: I Engagemangskiosken hittar du PPTbilder med tillhörande tale
punkter som du kan använda som stöd vid mötet om du vill.

Använd gärna egna undersökningar och underlag
Om du har möjlighet att ta fram ett eget underlag om chefers situation i just din kom
mun/landsting/region, eller redan har ett sådant, är det givetvis av stort värde. Ju närmare 
den egna verksamheten och de lokala förhållandena ju mer intressant blir förstås underla
get för den ansvariga politikern.

Har du visat intresse för att få stöd att genomföra en egen undersökning till chefer? 
Om du har anmält intresse att genomföra en undersökning bland chefer med stöd av 
Visions kansli kan det vara en god idé att vänta med att bjuda in till ett möte till dess att 
resultatet är tillgängligt.



Vill du få stöd att genomföra en egen undersökning till chefer? Om du skulle vilja ha 
stöd från Visions kansli att genomföra en egen lokal undersökning bland chefsmedlem
mar, kontakta jonas.karlsson@vision.se

Fler påverkansvägar

Budgetseminarier: När kommunen/landstinget/regionen inleder sina budgetprocesser 
har de ofta olika former av strategiska budgetseminarier eller motsvarande som du som 
facklig företrädare brukar vara inbjuden till. Även här kan du lyfta frågan om chefers för
utsättningar och dina förslag. Betona då gärna varför det är långsiktigt lönsamma förslag 
(till exempel genom minskad sjukfrånvaro och personalomsättning med mera). Budgetse
minarierna för 2018 års budget är på de flesta håll redan genomförda, men håll utkik inför 
2019 års budget.

Kommunal/landstingpolitiska program: Just nu ligger många partier i startgroparna 
för att ta fram kommunal/landstingspolitiska program inför valet. Du kan göra inspel 
gentemot respektive parti om att de bör lyfta in frågan. Du kan till exempel ta kontakt 
med ordföranden i de lokala partiföreningarna eller med den person som leder partiets 
kommungrupp.

Intresseförhandling: Se separat underlag
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