
Hjärtefråga:  

Förutsättningar för chef och ledarskap 

Vision anser att chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna utöva och utveckla sitt 
ledarskap. Det kan handla om väl fungerande verksamhetssystem, personalansvar för ett 
rimligt antal medarbetare, tydliga mandat och administrativt stöd. Chefer ska ha tid och 
resurser att leda och förbättra verksamheten. Deras förutsättningar är en nyckel till 
arbetsplatsens möjligheter att fungera och utvecklas. 

Visions chefsrapport är en del av vårt arbete för att lyfta chefer och ledarskapet.  

Här nedan får du tips på hur du kan opinionsbilda kring rapporten på twitter:  

Hashtags # 

#chef #chefer  #arbetsmiljö  #ledarskap  #mänskligtarbetsliv #medarbetare och  

#Xkommun (dvs den kommun där du vill uppmärksamma frågan. Om kommunen har eget 
twitterkonto kan man också adressera den direkt tex genom ordet PING och sedan kommunens 
twitterkonto. Ordet ”PING” skriver man före någons twitteradress för att uppmärksamma den på 
frågan (lite som ”för kännedom” tex en kommun, lokalmedia eller en person) 

Hur hittar jag min kommuns twitterkonto?  

Skriv kommunens namn i sökrutan, OM kommunen har ett twitterkonto så kommer det att komma 
upp, kopiera sedan adressen (tex @Sundsvall)  till din tweet.   

Värdeladdade tweets 

• Välfärdens #medarbetare behöver #chefer med tid att leda, eller hur 
@Katrineholm_kommun? #arbetsmiljö #mänskligtarbetsliv PING @KatrineholmsholmKuriren 
länk: (se länkar aktuella länkar nedan) 
 

• #Chefer med tid att leda är avgörande för ett hållbart arbetsliv. PING @dagensamhalle länk:  
 

• Ledarskapet är en av nycklarna till friskare arbetsplatser. Det hoppas jag att 
@jarfalla_kommun också tycker. länk: 
 

• #Arbetslivet måste vara mänskligt. Medarbetare behöver #chefer med tid att leda. 
#mänskligtarbetsliv PING @DNSthlm länk: 

Faktatweets 

• Allt fler kommuner sätter tak för hur många medarbetare en #chef kan ha, enl #vision_fack s 
rapport. Hur ser det ut i #Järfälla PING @Botkyrkakommun @P4Stockholm  länk: 
 



• Läs #vision_fack s rapport om att sätta tak för antal medarbetare per #chef. 
@Jarfalla_kommun har satt tak, hur är det med @Huddinge? länk: 
 

• #Chefer i välfärden ansvarar för flest medarbetare på arbetsmarknaden.  @Vision_fack / 
#vision_fack driver frågan, läs förbundets rapport om ett #mänskligtarbetsliv länk: 
 

• #Chefer i välfärden ansvarar för i snitt 30 medarbetare, ibland fler. Ohållbart tycker 
@vision_fack! Vad tycker du? #ledarskapet #mänskligtarbetsliv  länk: 
 

• Ingen #chef bör ansvara för fler än 25 medarbetare, anser #vision_fack länk: 
 

• När ska @Karlskrona sätta riktmärke för antal medarbetare per #chef? #Ledarskap 
#mänskligtarbetsliv Ping@P4Varmland @Värmlandsposten länk: 

 
Länk rapport – Chefers förutsättningar är avgörande för en hållbar välfärd 
http://mb.cision.com/Public/1167/2268946/a220dd2a6ef0df32.pdf 
 
Artikel på vision.se: 
https://vision.se/nyheter/2017/maj/flera-initiativ-for-att-forbattra-chefers-forutsattningar/ 
 
Lokal debattartikel, t e x i Barometern (finns publicerad i en rad andra tidningar) 
http://www.barometern.se/insandare/ge-chefer-tid-att-leda-minska-ohalsan/ 
 
Veronica Magnussons krönika i senaste numret av Chefen i fokus:  
https://vision.se/Yrken/Chef/chefen-i-fokus/arkiv/2017/maj/antalet-medarbetare-spelar-roll/ 
 
I ett tidigare nummer av Chefen i Fokus lyfte vi Nybro kommun där fler chefer ska anställas för att 
minska stressen:  
https://vision.se/Yrken/Chef/chefen-i-fokus/arkiv/2016/november/fler-chefer-ska-minska-stressen/ 
 
OBS! Länkarna bör alltid kortas ned för att utrymmet på twitter på 140 tecken är begränsad.  
Länkarna förkortas genom sidan https://bitly.com/, klistra in länken där så kortas den automatisk och 
då är det bara att kopiera länken och lägga på tweeten.  
 
Tips på twitterkonton som vi kan PINGA i frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö och arbetsliv:  
 

@XKommun   @Xfackförbund 
@Xfackförbundstidning  @Tidningen_Vision 
@chefenifokus   @dagenssamhalle 
@Forumforvalfard   @smartarevalfard   (tillhör SKL) 
@GR_valfrad (för Göteborgsregionen)  @Famna 
@arbetsmarkdep   @socialdep 
@GlobalUT   @Duochjobbet 
@Arbetsmiljo   @suntarbetsliv 
@PreventSE   @motivation_se 
@Skyddsombud24 (för Västmanland) 
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