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Insatser ger resultat – och 
måste fortsätta 
 
Jag blir ofta imponerad över hur hårt många kommuner arbetar för att behålla och 
rekrytera personal. Runt om i Sverige har arbetsgivare tillsammans med Vision lyckats 
hejda, många har till och med vänt, den negativa spiral av hög personalomsättning som 
tidigare dominerat socialtjänsten. 
 
Jag blir glad när jag läser resultatet av Visions socialchefsrapport, Mot en stabil 
personalsituation. Den visar att fler sociala verksamheter nu har balans i rekryteringen av 
medarbetare. Det hårda arbetet har börjat få effekt.   
 
Men förbättringen är skör. För många kommuner är det fortfarande mycket tufft att 
rekrytera och behålla medarbetare i socialtjänsten. I synnerhet inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Insatserna för att förbättra personalsituationen måste fortsätta och 
intensifieras – annars finns stor risk att ljusningen bara blir tillfällig.  
 
Det viktigaste nu är att fortsätta det metodiska arbetet för att ge medarbetarna goda 
förutsättningar att göra ett professionellt jobb. Vi vet att viljan att stanna ökar om man 
upplever att arbetsgivaren bryr sig om och förbättrar personalsituationen.  
 
Till Sveriges socialchefer vill jag därför säga – fortsätt jobba, ni är på rätt väg.  
 
Jag vill också rikta en önskan till landets lokala socialpolitiker. Lyft frågorna om 
arbetsvillkor och personalförsörjning på varje nämndsmöte. Ni kan göra mycket för att 
stärka förutsättningarna att rekrytera och behålla medarbetare.  
 
I den här rapporten presenterar vi 14 nationella och lokala åtgärder för en stabil 
personalsituation inom socialtjänsten. Vision har även samlat in 101 exempel på 
framgångsrika insatser från de handlingsplaner som den Nationella samordnaren för den 
sociala barn- och ungdomsvårdens har tagit fram tillsammans med landets kommuner. 
Vår förhoppning är att exemplen kommer att inspirera och ge konkreta verktyg i det 
viktiga arbete som nu måste fortsätta.  
 
Vision kommer även fortsättningsvis att vara drivande i dialogen kring detta 
betydelsefulla förbättringsarbete. Tillsammans kan vi skapa ett mänskligt arbetsliv. 
 
   

 
Veronica Magnusson     
Förbundsordförande, Vision   
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Bättre balans i rekryteringsläget 
Socialtjänsten har fortfarande svårt att rekrytera centrala yrkesgrupper. 
Det gäller främst socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer. 
Jämfört med 2016 är situationen något stabiliserad. Det visar resultatet 
från Visions årliga socialchefsenkät. 
 

 Över hälften av landets socialchefer anger att de har lätt att rekrytera eller åtminstone 
balans i förutsättningarna att rekrytera personal rent generellt. Det är en förbättring 
jämfört med 2016. 
 

 Fler än hälften av landets socialchefer svarar att behovet av inhyrd personal kommer 
att upphöra innan årets slut. Nästan en tredjedel menar att behovet redan upphört. 
 

 27 procent av socialcheferna anger att de har ett mål för antal medarbetare per chef i 
socialtjänsten. 11 procent anger att ett arbete pågår för att ta fram ett sådant mål. 
 

 Kommunerna har de senaste åren genomfört omfattande åtgärder i syfte att förbättra 
förutsättningarna för sin personalförsörjning. Introduktion, satsning på fortbildning, 
ökad bemanning samt satsningar på löner är några av de vanligast genomförda 
åtgärdena. 
 

 En majoritet av landets socialchefer svarar att det fortfarande är svårt att rekrytera 
chefer till verksamheter inom socialtjänsten. Jämfört med 2016 har situationen 
stabiliserats något.  
 

 Förutsättningarna för rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläggare är 
fortfarande svåra. Även för dessa yrkesgrupper har balansen i rekryteringen ökat 
jämfört med 2016. 
 

 Det är fortfarande svårast att rekrytera chefer och socialsekreterare till den sociala 
barn- och ungdomsvården. Detta trots att det är här den positiva vändningen är 
tydligast.  

 
 80 procent av socialcheferna menar att socionomprogrammen behöver utökas med fler 

utbildningsplatser. Tre av fyra efterfrågar även fler distansutbildningar till socionom. 
 

 Bristande ekonomiska resurser är den vanligaste orsaken till att socialtjänsten inte har 
kunnat genomföra de åtgärder som skulle behövas. Socialcheferna efterlyser även ökat 
stöd från HR-avdelningarna. 
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Det här vill Vision 
 
Socialchefernas uppfattning om läget för personalförsörjning och behov av att hyra in 
personal är sammantaget indikationer på att personalsituationen inom socialtjänsten har 
stabiliserats. Det är ett efterlängtat men skört trendbrott som alla tjänar på – inte minst de 
personer som är i behov av stöd från socialtjänsten. 
 
För att vändningen inte ska bli tillfällig är det nu viktigt att samtliga kommuner i landet 
upprätthåller och stärker sitt strategiska förbättringsarbete. För det behövs såväl nationella 
som lokala initiativ. 
 
Förläng och vidga uppdraget för den nationella samordnaren – barn och unga  
Samordnarens arbetssätt har varit framgångsrikt. Det visar inte minst de 101 exempel på 
insatser som Vision har valt ut, se bilaga. Fler kommuner skulle gynnas av nationellt stöd 
för att stärka verksamheter. Den nationella samordnarens uppdrag bör förlängas, vidgas 
till fler kommuner samt omfatta hela socialtjänstens myndighetsutövning. 
 
Använd Arbetsmiljöverkets inspektioner i förbättringsarbetet 
Arbetsmiljöverkets inspektionssatsning är ett bidrag till socialtjänstens förbättringsarbete. 
De kommuner som nu inspekteras får ett försprång medan övriga får chans till lärdomar 
och lösningar.  
 
Säkra tillräcklig bemanning  
Tillräcklig bemanning är grundläggande för socialtjänstens kvalité. Bemanningen måste 
täcka såväl den ordinarie verksamheten som tillfälliga arbetstoppar och vakanser.  
 
Utbilda fler socionomer – även på distans 
Behovet att rekrytera socionomer är och kommer fortsatt att vara stort. Fler behöver få 
möjlighet att utbilda sig till socionom – även på distans. 
 
Inför YH-utbildning till socialadministratör 
Samtliga medarbetare behöver adekvat utbildning. Yrkeshögskolorna bör utbilda 
administratörer för att möta socialtjänstens behov av rätt använd kompetens.  
 
Mer stöd av HR-funktion 
HR-avdelningen är proffs på personalrelaterade frågor och personalförsörjning. Det är ett 
strategiskt stöd som de sociala förvaltningarna självklart ska ha tillgång till.  
 
Fastställ strategi för personalförsörjning  
Arbetet med personalförsörjning behöver vara medvetet, strukturerat och sanktionerat. En 
fastställd strategi är ett sätt att säkerställa tillräckligt med resurser för en stabil 
personalsituation.   
 
Inför långsiktiga lönesatsningar 
Att byta arbetsplats eller bli konsult får aldrig bli enda vägen till löneutveckling, det 
driver bara på personalomsättningen. Kommunerna behöver göra långsiktiga satsningar 
som garanterar kunnig och erfaren personal de högsta lönerna. 
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Kortare arbetstid 
Medarbetare ska alltid kunna arbeta hållbart – för ett långt och friskt arbetsliv. Vid behov 
kan kortare arbetstid förbättra möjligheterna till återhämtning. Förkortad arbetstid 
förutsätter minskad arbetsmängd.   
 
Säkra en god introduktion 
Introduktion lägger grunden för professionellt arbete och möjligheterna att klara 
utmanande situationer. Alla nyexaminerade behöver garanteras en introduktion på minst 
ett år. 
 
Tillgång till kompetensutveckling 
Professionellt socialt arbete förutsätter att medarbetarna kan upprätthålla och utveckla sin 
kompetens. Bristande kunskaper ökar risken för stress och rädslan att göra fel. 
 
Möjliggör närvarande ledarskap 
Social verksamhet är komplex med många självledande medarbetare. Chefer ska kunna 
bedriva ett närvarande ledarskap. Varje arbetsgivare bör besluta om hur många 
medarbetare det är rimligt att en chef har ansvar för. 
 
Mät arbetsbelastning 
Arbetsgivare behöver olika verktyg för att mäta medarbetarnas arbetsbelastning. Det är en 
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Undersökningarna ska följas upp och brister ska 
åtgärdas.   
 
Tillräckliga ekonomiska resurser 
Sociala förvaltningar behöver garanteras tillräckliga ekonomiska resurser till nödvändiga 
insatser för att skapa en stabil personalsituation.   
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Om Visions rapport 
Vision gör årligen en enkät bland landet socialchefer, eller motsvarande 
förvaltningschefer, i syfte att följa upp förutsättningarna för landet socialtjänst och 
villkoren för denna chefsgrupp. Årets undersökning genomfördes under maj 2017. Totalt 
sändes enkäten ut till 389 personer och svarsfrekvensen är 55 procent.  
 
Vissa kommuner har stadsdelar eller har delat upp sin sociala verksamhet, till exempel 
mellan individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I de fallen sändes enkäten till de 
respektive högsta förvaltningscheferna. 
 

Resultat 
 
Över hälften av landets socialchefer anger att de har lätt eller balans i förutsättningarna att 
rekrytera personal generellt. Det är en stärkt situation jämfört med resultatet 2016, då 
majoriteten av de svarande angav att det var svårt att rekrytera. Vision kan inte se några 
klara skillnader i förutsättningar utifrån kommunstorlek. 
 

 

 

Rekrytering av chefer 
Vision har under de tre senaste åren mätt fyra stora chefskategorier inom socialtjänsten. 
Under perioden har socialcheferna svarat att det är svårt att rekrytera chefer till samtliga 
verksamhetsområden. Även i 2017 års mätning anger en majoritet av socialcheferna att 
det är svårt att rekrytera chefer till samtliga fyra verksamhetsområden.   
 
Av de kategorier Vision mäter mellan åren är det alltjämt chefer till verksamheter inom 
den sociala barn- och ungdomsvården som är klart svårast att rekrytera till. Över tre av 
fyra socialchefer anser att de har svårt att rekrytera chefer till denna verksamhet. Jämfört 
med 2016 har balansen i rekryteringen ändå förbättrats även inom barn- och 
ungdomsområdet.  
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Rekrytering av socialsekreterare och 
biståndshandläggare 
 
Majoriteten av socialcheferna anger även i årets mätning att förutsättningarna är svåra för 
rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläggare. Det gäller för samtliga fyra 
verksamhetsområden inom myndighetsutövning som är med i mätningen; den sociala 
barn- och ungdomsvården, försörjningsstöd, funktionsnedsättning/LSS samt äldreomsorg. 
 
Jämfört med 2016 svarar fler socialchefer att det nu råder balans i förutsättningar för 
rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläggare.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Sida 9 av 28 

Vid rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläggare är det alltjämt den sociala 
barn- och ungdomsvården som har svårast att klara personalförsörjningen. Hela 85 
procent av de svarande anger att villkoren för rekrytering är svåra. Andelen som anger att 
det är svårt har dock minskat med 11 procentandelar jämfört med 2016. Inom detta 
verksamhetsområde kan vi även se att mindre kommuner har svårare att rekrytera jämfört 
med större. 
 
I enkätens frisvar påtalar många socialchefer att det är mycket svårt att rekrytera 
socialsekreterare och biståndshandläggare. Flera beskriver situationen som skör – när de 
har lyckats uppnå stabilitet – händer det något oförutsett som kräver att de börjar om på 
nytt. Det är fortfarande vanligt med få sökande till utlysta tjänster. Flera framhåller även 
att personalomsättningen måste minska för att lyckas med en bra verksamhet. 
 

 
Verksamhetens behov av inhyrd personal 
I 2017 års enkät till landets socialchefer har Vision ställt frågor om verksamheternas 
behov av inhyrd personal – användningen av konsulter. Hur stort detta behov är kan ses 
som en ytterligare indikator på läget för den generella möjligheten att rekrytera och 
behålla personal inom socialtjänsten. 
 
En stor andel av landets socialchefer, 85 procent, anger att de har anlitat konsulter under 
det senaste året för att klara personalförsörjningen. Över hälften (52 procent) har gjort det 
vid ett flertal tillfällen. Främst är det till tjänster som socialsekreterare (barn och ungdom) 
men även biståndshandläggare inom LSS och äldreomsorg. Det förekommer också att 
man anlitar konsulter till chefstjänster.  
 
Nästan en tredjedel (31 procent) av landets socialchefer anger att behovet av att anlita 
konsulter redan har upphört. Än fler menar att behovet kommer att upphöra under de 
närmaste månaderna (enkät genomförd maj, 2017). Totalt 58 procent anger att behovet 
kommer att upphöra innan årets slut. I kommentarerna påtalar några socialchefer att deras 
kommun har en uttalad ambition om att minska eller att helt avsluta användningen av 
inhyrd personal.  
 

 

31% 

35% 

23% 

11% 

Behov av inhyrd personal/konsulter för att klara 
personalförsörjningen 

Behovet har redan upphört

Behovet upphör inom de
närmaste månaderna
Behovet kvarstår året ut

Behovet kvarstår för
överskådlig tid
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Vanligaste redan genomförda åtgärder  
 

 Förbättrad introduktion (81 procent) 
 Ökad kompetensutveckling (79 procent) 
 Ökad bemanning (78 procent) 

 
Vanligaste planerade men ännu ej genomförda åtgärder 

 Fastställa en strategi för personalförsörjning (43 procent)  
 Förbättra chefernas förutsättningar att vara närvarande ledare (23 procent) 
 Införa verktyg för mätning av arbetsbelastning (18 procent) 

 
Vanligaste åtgärder som behöver genomföras men verksamheten saknar 
förutsättningar för 

 Införa verktyg för mätning av arbetsbelastning (30 procent) 
 Arbetstidsförkortning (22 procent) 
 Fastställa strategi för personalförsörjning (19 procent) 

Insatser för en stabil 
personalsituation 
 
Många av landets kommuner har genomfört åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
en stabil personalsituation. I 2017 års enkät har Vision följt upp några av de vanligaste 
insatser som kommunerna använt de senaste två åren i syfte att skapa en stabil 
personalsituation. 

 
Av kommentarerna till enkätfrågorna framkommer att bristande ekonomiska resurser är 
den klart vanligaste orsaken till att socialtjänsten inte har kunnat genomföra de åtgärder 
de skulle behöva.  
 
En annan vanlig orsak för att nödvändiga insatser inte har kunnat genomföras är 
otillräckligt stöd eller samordning från HR-avdelningen. Ett par socialchefer anger att 
förvaltningen är i behov av egen HR-kompetens. De socialchefer som anger att 
verksamheten har fastställt en strategi för personalförsörjning har också generellt bättre 
villkor för personalförsörjning.   
 
Vision har även följt upp verksamheternas tillgång till verktyg som stödjer det strategiska 
arbetet med kompetensförsörjning (till exempel SKL kommentus, KOLL Talent 
Management eller motsvarande). Över hälften (57 procent) saknar tillgång till, eller 
använder inte sådana verktyg. En av fem (19 procent) använder ett sådant verktyg.  
 
Fler än fyra av fem socialchefer anger att de har eller planerar satsningar på löner. 13 % 
menar att de skulle behöva genomföra en lönesatsning men att de saknar förutsättningar.  
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Mål för antal medarbetare per chef 
Våren 2017 publicerade Vision rapporten Chefers förutsättningar är avgörande för en 
hållbar välfärd, som visar att chefer ofta har för många medarbetare och otillräckligt stöd 
för att vara närvarande ledare och på så vis skapa goda förutsättningar för friska 
arbetsplatser. I årets socialchefsenkät valde Visionatt fördjupa frågeställningarna kring 
chefers förutsättningar, bland annat undersöktes i vilken utsträckning landets socialtjänst 
har infört måltal för antal medarbetare per chef (första linjen). Som referens nämndes 
socialtjänsten i Malmö där man beslutat att sektionschefer i socialtjänsten inte ska ha 
ansvar för fler än 16 arbetstagare. 
 

 27 procent av socialcheferna anger att de har ett mål för antal medarbetare per chef i 
socialtjänsten. 

 11 procent anger att ett arbete pågår för att ta fram ett sådant mål. 
 28 procent menar att de varken har eller arbetar med ett motsvarande mål- men att det 

skulle behövas. 
 Resterande andel anser inte att det behövs eller känner till om det finns ett sådant mål.  

 

 
Utbilda fler socionomer 
Socialcheferna har i enkäten uttryckt ett behov av ökade möjligheter att rekrytera fler 
personer med rätt utbildning.  
 
Fyra av fem socialchefer (80 procent) instämmer i hög grad eller helt att 
socionomprogrammen behöver utbilda fler socionomer. Av dessa är det över hälften som 
instämmer helt. Närmare tre av fyra socialchefer anger att verksamheten har goda eller 
mycket goda förutsättningar att ta emot studenter från högskoleutbildningar som gör 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

14% 

80% 

Det behövs utbildas fler socionomer 

Instämmer i låg grad
eller inte alls
Instämmer delvis

Instämmer i hög grad
eller helt
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Närmare tre av fyra av landets socialchefer (72 procent) anser att det behövs ökade 
möjligheter till att kunna utbilda sig till socionom på distans. 46 procent instämmer helt. 
Här finns en tendens att socialchefer som verkar i små kommuner (under 10 000 
invånare), i högre grad svarar att de instämmer i att detta behov finns. 
 
 
 

 
 
 
Vidare instämmer över hälften (54 procent) av landets socialchefer i att det behövs 
utbildas fler administratörer till socialtjänsten, till exempel inom ramen för 
yrkeshögskolan.  
 

 
 
 

  

14% 

14% 

72% 

Det behövs ökade möjligheter till distansutbildningar till 
socionom 

Instämmer i låg grad
eller inte alls
Instämmer delvis

Instämmer i hög grad
eller helt

19% 

27% 
54% 

Det behövs utbildas fler administratörer inom 
socialtjänsten (t.ex.på YH) 

Instämmer i låg grad
eller inte alls
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Instämmer i hög grad
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Diskussion och ställningstaganden 
- Ett skört trendbrott 
 
Resultaten från 2017 års socialchefsenkät visar att landets socialtjänst har fortsatt svårt att 
rekrytera centrala yrkesgrupper som socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer. 
Jämfört med tidigare år, i synnerhet 2016, har andelen som svarar att det är svårt sjunkit 
inom i princip samtliga personalkategorier. Socialcheferna bedömer även att behovet av 
att anlita hyra in personal redan har minskat eller kommer att minska inom kort. 
Sammantaget är detta indikationer på att personalsituationen inom socialtjänsten har 
stabiliserats. Vision menar att det är ett efterlängtat trendbrott – om än väldigt skört. För 
att vändingen inte ska bli tillfällig måste landets kommuner fortsätta sitt strategiska 
personalarbete.  
 

Effekter av instabil personalsituation 
Ingen tjänar på att viktiga välfärdsverksamheter har svårt att rekrytera och behålla sina 
medarbetare. Allra minst de personer som söker stöd av socialtjänsten och som kan få en 
fördröjd eller splittrad handläggning av sina behov. Kommunen får därtill ut minskad 
kvalitet av sin verksamhet, ökade kostnader under rekryteringsperioder och förluster i 
form av produktionsbortfall.  
 
Svårigheter att rekrytera påverkar även den befintliga personalen. Visions rapport Hur får 
vi balans mellan krav och resurser? (2017), baseras på Arbetsmiljöverkets inspektioner 
av socialtjänsten. Rapporten visar bland annat på de effekter myndigheten ser till följd av 
en turbulent personalsituation.  
 

 Oron ökar bland arbetstagarna för hur den egna arbetsbördan påverkas när kollegor 
försvinner, ibland utan att någon ny personal tillkommer. 

 Situationen blir mentalt jobbig för den befintliga personalen som förlorar många 
kollegor på kort tid. 

 Arbetsbelastningen ökar för de som stannar på arbetsplatsen. De får bland annat 
överta andras ärenden samtidigt som de har kvar sina egna. 

 Enheten tappar erfarenhet. Många gånger blir det klienten som får informera den nya 
utredaren om väsentliga delar i ärendet. 

 Det blir glapp i bemanningen när tjänster ska tillsättas. Vid glapp i anställningar och 
bristande rutiner för överlämning av ärenden, förloras kunskap som gör hanteringen 
rättsosäker eller skapar merarbete för den nya handläggaren. 

 Nyrekryterade slutar inom kort tid till följd av den höga arbetsbelastningen och den 
röriga situationen. 

 Andra avdelningar påverkas negativt när det är stor personalomsättning i en 
verksamhet. De får täcka upp med arbetsuppgifter som riskerar att inte bli utförda 
eller att bistå med personal. Är det hög personalomsättning på en enhet så smittar det 
lätt av sig på andra. 
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Med personalen i fokus 
Ett personalorienterat förhållningssätt från arbetsgivaren kan minska medarbetares 
intentioner att sluta. Ett personalorienterat förhållningssätt innebär att medarbetarna 
upplever att arbetsgivaren är mån om att behålla sina anställda och att upprätthålla en god 
arbetsmiljö. 
 
Under våren 2017 presenterade Helena Håkansson en studie om socialsekreterares 
intentioner att stanna eller lämna sina arbetsplatser, Att trivas, stanna eller lämna? En 
studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd (Examensarbete för Master i 
sociologi, Göteborgs Universitet 2017). Håkansson menar att arbetsgivarna har en stor 
potential att motverka personalens intentioner att lämna. Det kan bland annat ske genom 
en översyn av förutsättningarna för arbetet och att identifiera och minska så kallade 
illegitima arbetsuppgifter. Det kan även ske genom ”enkla saker” som uppskattning, 
information och utvecklingsmöjligheter. 
 
Vikten av att arbeta personalorienterat understryks även av den forskningsstudie som fil 
dr Wanja Astvik har gjort, baserat på Visions och SSRs medlemmar inom socialtjänstens 
myndighetsutövning (se statistik på www.pifokus.se). Resultatet styrks även av de 
djupstudier som forskaren Jonas Welander, Mälardalens högskola, har genomfört med 
socialsekreterare som har avslutat sin anställning. Av de 70 personer som slutade angav 
57 stycken att den huvudsakliga orsaken var missnöje med arbetsförhållanden.  
 

Aktivt förbättringsarbete 
Enstaka kommentarer i enkäten anger att det nu råder något lägre konkurrens om den 
efterfrågade kompetensen. Till exempel rekryterar Migrationsverket och HVB inte längre 
lika många medarbetare. Det kan vara en bidragande faktor till att personalsituationen i 
socialtjänsten har förbättrats. Vision ser också att många kommuner har lycktas förbättra 
sin personalförsörjning genom medvetet och hårt arbete. Resultatet av socialchefsenkäten 
visar att en stor del av landets arbetsgivare arbetar hårt för att vara just så 
personalorienterade som medarbetarna efterlyser.  
 
För att trendbrottet i personalförsörjningen inte ska bli tillfälligt är det nu ytterst 
angeläget att samtliga kommuner i landet upprätthåller och utvecklar det strategiska 
förbättringsarbetet. För att fortsätta stärka socialtjänstens förutsättningar att behålla och 
rekrytera personal behövs såväl nationella som lokala initiativ. 
 
 

  

http://www.pifokus.se/
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Visions ställningstaganden  
 
1. Förläng och vidga uppdraget för den nationella samordnaren- barn 

och unga  
Hösten 2014 tillsatte regeringen den Nationella samordnaren för den sociala barn och 
ungdomsvården, Cecilia Grefve. Syftet var att driva på utvecklingen inom den sociala 
barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. 
Samordnaren har nu besökt cirka 50 av landets kommuner i två omgångar. I varje 
kommun har olika parter, däribland Vision, tillsammans arbetat fram en plan för 
handling. I de flesta kommuner har planen innefattat konkreta förbättringar i syfte att 
även stärka personalens villkor och förutsättningarna att rekrytera och behålla personal. 
Vision har valt ut 101 av dessa konkreta förslag som inspiration för andra kommuner och 
verksamheter. Förslagen redovisas som bilaga till denna rapport.  
 
Samordnarens arbetssätt har varit framgångsrikt och skapat förbättringar och satt igång 
utvecklingsarbeten som annars inte skulle ha blivit av. Fler kommuner och andra 
verksamhetsinriktningar är i behov av motsvarande utvecklingsarbete med stöd av en 
nationell samordning.  
 
Fler kommuner och fler verksamheter skulle gynnas av nationellt stöd för att stärka och 
utveckla verksamheten. Vision anser därför att den nationella samordnarens uppdrag bör 
förlängas, vidgas till fler kommuner samt hela socialtjänstens myndighetsutövning. 
 

2. Använd Arbetsmiljöverkets inspektioner i förbättringsarbetet  
Sedan några år bedriver Arbetsmiljöverket en omfattande inspektionssatsning av landets 
socialtjänst. Avsikten är att inspektera hälften av landets socialtjänstkontor.  Myndigheten 
arbetar inkluderande och involverar flera olika parter i inspektionsarbetet, däribland 
socialsekreterare och ansvariga politiker.  
 
Vision ser ett stort värde av Arbetsmiljöverkets inspektioner och det förbättringsarbete 
som det genererar på varje arbetsplats. De kommuner som ingår i Arbetsmiljöverkets 
inspektionssatsning får en fördel, jämfört med kommuner som inte får detta stöd i 
förbättringsarbetet.  Det är viktigt att de lokala politikerna och förvaltningen tar vara på 
erfarenheterna som framkommer under inspektionerna och använder dessa i 
utvecklingsarbetet. Den hälft av landets kommuner som går miste om besök från 
Arbetsmiljöverket har nu chansen att dra lärdom av andras erfarenheter och lösningar 
som framkommit av inspektionerna.  
 

3. Säkra tillräcklig bemanning  
Nästan 80 procent av socialcheferna svarar att verksamheten har ökat bemanningen under 
de senaste två åren i syfte att skapa en stabil personalsituation. Fortfarande är det 12 
procent av socialcheferna som anger att de skulle behöva öka bemanningen men att de 
saknar förutsättningar.  
 
Tillräcklig och stabil bemanning är en grundläggande förutsättning för att socialtjänsten 
ska klara att upprätthålla kvalitén för dem som söker dess stöd. Vision menar att den 
permanenta bemanningen måste vara tillräcklig för att klara såväl den ordinarie 
verksamheten som tillfälliga arbetstoppar, vakanser och annan frånvaro. För många 
medarbetare i socialtjänsten är egen eller kollegors frånvaro förknippat med hög stress. 
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Man saknar ofta marginaler för att komma ikapp igen eller att täcka upp för kollegors 
frånvaro.  

 
4. Utbilda fler socionomer – även på distans 
Bland Sveriges socialchefer finns en övervägande enighet kring behovet av att öka antalet 
studenter och utexaminerade från socionomprogramen. Det finns också en önskan om 
ökade möjligheter för personer att utbilda sig till socionom på distans. Detta är lösningar 
som regeringen förfogar över.  
 
Vision ställer sig bakom socialchefernas önskan att fler ska få möjlighet att utbilda sig till 
socionom – även på distans. Enligt Universitet och högskolerådet var det drygt 8000 
personer som sökte socionomprogrammet som förstahandsval till hösterminen 2017. 
Strax över 2000 fick en studieplats.  
 
Behovet att rekrytera socionomer till socialtjänsten och andra verksamheter är och 
kommer fortsatt att vara stort. Socionomutbildningen är bred och generell och ska täcka 
behovet inom många verksamhetsområden. Till exempel visar både den statliga 
utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (SOU 2017:21) och Visions 
rapport Chefers förutsättningar är avgörande för en hållbar välfärd (2017), att andelen 
chefer inom till exempel äldreomsorgen skulle behöva öka radikalt för att dessa ska 
kunna utöva ett närvarande ledarskap med ett rimligt antal medarbetare.   
 

5. Inför YH-utbildning till socialadministratör  
Nästan två av tre socialchefer anger att de har anställt fler administratörer i syfte att skapa 
en stabil personalsituation i verksamheten. En majoritet av socialcheferna (54 procent) 
efterfrågar också ökade utbildningsmöjligheter för administratörer, till exempel via 
Yrkeshögskolan.  
 
Vision har kännedom om utbildningsanordnare som i samverkan med kommuner har 
önskat starta sådana utbildningar men fått avslag av Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Förbundet menar att det är en missbedömning.  
 
Socialtjänstens chefer, socialsekreterare och biståndshandläggare lägger en stor del av sin 
tid på uppgifter som med fördel skulle kunna utföras av en annan yrkesgrupp. Genom att 
till exempel anställa fler administratörer skulle medarbetarnas expertis bättre kunna tas 
tillvara. Det är en del i arbetet med RAK, rätt använd kompetens.  
 
Samtidigt är socialtjänstens verksamhet komplex. Verksamheten styrs av regelverk och 
personalen möter utsatta människor. Även om det i dagsläget är förhållandevis lätt för 
kommunerna att rekrytera till administrativa tjänster är det viktigt att samtliga 
medarbetare inom socialtjänsten har en adekvat utbildning för sitt uppdrag. Vision önskar 
därför att regeringen säkerställer att landets yrkeshögskolor får möjlighet att utbilda 
socialadministratörer för att möta kommunernas behov och efterfrågan.  

 
6. Mer stöd av HR-funktion 
Sveriges socialchefer, en huvuddel i mindre kommuner, efterfrågar mer stöd av 
kommunens HR-avdelning. Bristande uppdrag och samordning från HR-avdelningen är 
utöver ekonomi den vanligaste orsaken till att socialtjänsten inte har möjligheter att 
genomföra nödvändiga åtgärder för att stärka rekryteringen.   
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Inom HR-avdelningen finns proffs på strategier för personalförsörjning, rehabilitering 
och inte minst på hur verksamheter behöver ställa om för att möta kraven i föreskrifterna 
om organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är ett strategiskt stöd som de sociala 
förvaltningarna självklart ska få tillgång till.  
 
Socialchefernas efterfrågan på ökat stöd från HR kan vara en förklaring till varför många 
kommuner inte haft möjlighet att ta fram en strategi för personalförsörjning i 
socialtjänsten.   
 

7. En fastställd strategi för personalförsörjning  
En strategi för personalförsörjning är den åtgärd som flest socialchefer anger att de 
planerar att genomföra. Närmare en av fem menar att det behövs men att de saknar 
förutsättningar för att fastställa en sådan strategi.  
 
Det är förvånansvärt att inte fler än knappt 30 procent av landets socialchefer anger att de 
har en fastställd strategi. Med tanke på läget borde det vara samtliga. I synnerhet då 
enkäten visar att verksamheter som har fastställt en strategi också har generellt bättre 
villkor för personalförsörjning.  
 
Verksamheternas arbete kring personalförsörjning behöver vara medvetet, strukturerat 
och sanktionerat. En strategi med förankring i organisationen kan vara en metod för att 
säkerställa att verksamheten har tillräckligt med resurser för att på allvar bryta en hög 
personalomsättning. Även om strategin behöver se olika ut, beroende på kommunernas 
unika förutsättningar, bör den alltid innehålla åtgärder som tillsvidareanställning som 
norm och lönesatsningar som säkerställer att kunnig och erfaren personal har de högsta 
lönerna.  

 
8. Inför långsiktiga lönesatsningar 
Fler än fyra av fem socialchefer anger att de har eller planerar att göra satsningar på löner. 
13 % menar att de skulle behöva göra en lönesatsning men att de saknar förutsättningar.  
 
Just nu sker en stor ökning av nivåerna på lönerna i många verksamheter i socialtjänsten 
och i många kommuner. Vision menar att det är en välkommen justering av en yrkeskår 
som under alltför lång tid har varit utsatt för strukturella löneskillnader. Det är viktigt att 
dessa löneökningar kommer hela personalstyrkan till del. Kunnig och erfaren personal 
ska självklart ha de högsta lönerna. 
 
Vision anser att kommunerna behöver göra medvetna och långsiktiga satsningar för att 
uppnå en rimlig lönebild och uppvärdera yrket för personalen i socialtjänsten. Att byta 
arbetsplats eller bli konsult får aldrig bli den enda vägen till en skälig löneutveckling, det 
driver på personalomsättningen.  
 

9. Kortare arbetstid 
Två av tre socialchefer svarar att arbetstidsförkortning inte är en prioriterad lösning för att 
skapa en stabil personalsituation. Samtidigt är det en av de åtgärder som högst andel (21 
procent) anser är angelägen att genomföra men att verksamheten saknar förutsättningar. 
Några har redan eller planerar att genomföra, någon form av arbetstidsförkortning.  
 
För Vision är utgångspunkten att medarbetare alltid ska kunna arbeta hållbart med en 
heltidsanställning. Arbetslivet ska kunna vara långt och friskt. Möjlighet till återhämtning 
är avgörande för att klara ett psykiskt påfrestande och komplext arbete. Efter en period 
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Ett exempel på kommentarer om arbetstidsförkortning 

”Vi har valt arbetstidsförkortning/lönesatsning enligt följande:” 
 Arbeta 80 % med 90 % lön 
 Arbeta 90 % med 100 % lön, 
 Arbeta 100 % med 110 % lön 

 

med högre belastning är det viktigt att medarbetarna har utrymme för vila. Medarbetarna 
behöver bland annat reella möjligheter att ta ut raster, flextid och övertid.  
 
Vid behov kan kortare arbetstid förbättra möjligheterna till återhämtning. En satsning på 
arbetstidsförkortning får aldrig medföra att arbetstagare utför samma mängd arbete på 
kortare tid eller med mindre ersättning. Samtidigt anser förbundet att en förkortad 
arbetstid kan vara ett sätt att stärka de anställdas möjligheter till återhämtning. Under en 
period eller över tid. En satsning på kortare arbetstid kan därutöver ha ett rekryterande 
syfte – att arbetsgivaren är personalorienterad och därmed attraktiv. 
 

 

10 . Säkra en god introduktion  
Satsningar på introduktion är enligt landets socialchefer den åtgärd som verksamheten 
redan har vidtagit för att skapa en stabil personalsituation. Över 80 procent anger att de 
har gjort satsningar kring introduktion de senaste två åren. Över 16 procent anger att de 
planerar att göra satsningar på introduktion. 
 
En god introduktion lägger grunden till ett professionellt arbete och för att klara 
utmanande situationer. Visions rapport Hur får vi balans mellan krav och resurser? 
(2017) visar dock att bristande introduktion är den vanligaste anmärkningen som 
Arbetsmiljöverket gör i sina inspektioner av socialtjänsten när de bedömer utifrån 
regelverk om arbetsbelastning. Vision anser att alla nyexaminerade som anställs i 
socialtjänsten behöver garanteras minst ett års planlagd introduktion som ska innehålla 
både yrkes- och arbetsplatsintroduktion. 
 

11.  Tillgång till kompetensutveckling  
Fyra av fem socialchefer svarar att de har arbetat med kompetensutveckling som ett sätt 
att skapa en stabil personalsituation. Drygt 13 procent avser att göra det.  
 
Professionellt socialt arbete vilar på att medarbetarna kan upprätthålla och utveckla sin 
kompetens genom till exempel fortbildning och handledning. Kompetensutveckling, att 
upprätthålla och utveckla sina kunskaper, handlar alltså om mer än personlig 
yrkesutveckling. Att sakna tillräckliga kunskaper för arbetsuppgifter ökar risken för stress 
och rädsla för att göra fel, vilket i sin tur driver på personalomsättningen.  

 
12.  Möjliggör närvarande ledarskap 
Arbetet med att förbättra chefers förutsättningar att vara närvarande ledare pågår i många 
kommuner. Över hälften av socialcheferna svarar att de redan har genomfört satsningar 
på detta och nästan en av fyra anger att de planerar sådana åtgärder. Samtidigt menar 
nästan en av fem att de skulle behöva förbättra chefernas villkor men att de saknar 
förutsättningar för sådana insatser.  
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Social verksamhet är komplex med en hög andel självledande medarbetare som fattar 
många beslut på egen hand. Personalen behöver därmed chefer med tid att stötta, vägleda 
och som kan stå upp för verksamheten. En viktig förutsättning är att chefer har ett rimligt 
antal direktrapporterande medarbetare, ett tydligt ansvarsområde, rätt verktyg och 
servicefunktioner. Det ger möjligheter för både ett närvarande ledarskap och arbete med 
strategisk personalförsörjning. 
 
I rapporten Chefers förutsättningar är avgörande för en hållbar välfärd (2017), 
presenterar Vision fakta från forskning och undersökningar som visar att chefers 
förutsättningar inom välfärden är en viktig politisk fråga som kräver handling. Vision 
föreslår i rapporten att varje kommun, landsting och region bör fatta beslut om hur många 
medarbetare det är rimligt att chefer i deras organisation ansvarar för. Vad som är ett 
rimligt antal kan variera beroende på verksamhetens uppdrag.  
 
Som exempel kan nämnas Malmö stad som har fattat beslut om att ingen sektionschef i 
socialtjänsten ska ha ansvar för fler än 16 arbetstagare. I årets enkät svarar drygt en av 
fyra socialchefer att de har ett motsvarande mål. Vision anser att det är angeläget att 
denna andel ökar. 
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13. Mät arbetsbelastning  
Närmare var tredje socialchef anser att verksamheten de har ansvar för behöver ett 
verktyg för att mäta arbetsbelastning men att de saknar förutsättningar för att genomföra 
detta. Ungefär lika många anger att de har infört ett sådant mätverktyg. 
 
Våren 2016 införde Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om social och organisatorisk 
arbetsmiljö (AFS 2015:4). Med dessa stärktes kraven på att följa medarbetarnas 
arbetsbelastning. Arbetsgivare behöver olika och uppdaterade verktyg för fånga olika 
aspekter av medarbetarnas arbetsbelastning. Dessa undersökningar är en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det kan dels handla om årliga medarbetarenkäter, 
dels veckovisa uppföljningar samt regelbundna och enskilda samtal med närmaste chef. 
Det är viktigt att dessa undersökningar följs upp och att brister verkligen åtgärdas.   
 

14. Säkra tillräckliga ekonomiska resurser 
Bristande ekonomi är den klart vanligaste orsaken när nödvändiga åtgärder för en stabil 
personalsituation inom socialtjänsten inte har kunnat genomföras. Frustrationen lyser 
igenom bland kommentarerna. Vissa chefer beskriver att verksamheten till och med har 
fått minskade resurser under de senaste åren. Några skriver att andra verksamheter har 
högre prioritet.  
 
De sociala förvaltningarna behöver omgående garanteras ekonomiska resurser för att göra 
nödvändiga insatser för en stabil personalsituation, att behålla erfaren personal och kunna 
rekrytera nya.  Obalansen mellan resurser och verksamhetens uppdrag är dessvärre ett 
återkommande ämne i Visions socialchefsenkät från tidigare år. Detta glapp bekräftas 
återkommande i Visions undersökningar som en av de främsta orsakerna när socialchefer 
väljer att lämna sin tjänst.  
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Socialtjänstens förutsättningar – 
nämndens ansvar 

 
Runt om i Sverige har tusentals personer valt att visa sitt engagemang för välfärdsfrågor, 
genom att vara ledamot i en kommunal socialnämnd eller motsvarande. 
Nämndpolitikerna är ytterst ansvariga att verksamheten har tillräckliga resurser för att 
kunna fungera – för att möta de krav som finns. Nämnden har också ansvar för 
medarbetarnas arbetsmiljö, vilket är en avgörande faktor för en stabil personalsituation.   

Det finns mycket de kommunala nämnderna kan göra för att säkerställa en verksamhet 
med hög kvalitet. Att garantera tillräckliga resurser är grundläggande. Nämnden äger 
såväl initiativet som ansvaret för hur den får insyn i verksamheterna. Det kan till exempel 
ske genom återkommande rapporter eller nyckeltal om frågor som är avgörande för om 
verksamheten är sund och uppfyller uppdrag och mål. Låg personalomsättning är en 
sådan indikator. Vision menar att landets socialnämnder bör följa dessa nyckeltal för att 
kunna fatta väl grundade och snabba beslut om insatser och därmed motverka en 
turbulent personalsituation.  
 
Visions önskan är att bidra med konstruktiva lösningar och underlätta för kommuner att 
klara sitt välfärdsuppdrag. Vår ambition omfattar även landets lokala socialpolitiker och 
arbetet i nämnderna. Visions förhoppning är att förslagen i socialchefsrapporten ska vara 
till nytta i verksamheternas förbättringsarbete och underlätta för en stabil 
personalsituation.  
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Från plan till handling -101 
exempel  
 
Att barn och unga får den hjälp och det stöd de behöver står i centrum för uppdraget den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården fått av regeringen. I 
arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården har samverkan skett direkt 
med kommuner – vilket har resulterat i planer för handling med konkreta åtgärder för att 
behålla och rekrytera personal.  
 
Vision presenterar här 101 av dessa åtgärder. Exemplen är användbara för hela 
socialtjänsten och har delats in i fem övergripande områden.   
 
 
Aktiv rekrytering 
1. Hitta vägar att kommunicera att personalen trivs och arbetar på en bra arbetsplats. 
2. Uppföljande samtal/ avgångssamtal/ avslutssamtal. Intervjua medarbetare och 

undersök varför man stannar kvar eller väljer att söka andra arbetsuppgifter. 
3. Centralt rekryteringsstöd från HR. Anställ rekryterare som stöd till enhetschefer.  
4. Gemensam modell för rekrytering av handläggartjänster inom förvaltning/enheter. 

Även för sommarvikarier. 
5. Kommunövergripande annonseringskampanjer. 
6. Erbjud alltid tillsvidaretjänster vid längre vikariat.  
7. Särskild lönestrategi för handläggare som arbetar med myndighetsutövning. 

”Stannakvartillägg” med målet att 90 procent av socialsekreterare som erhöll tillägget 
ska stanna (efter ca två år). 

8. Identifiera personalkategorier att anställa utöver socionomer.  
9. Nya rekryteringskanaler/rekrytering via sociala medier.  
10. Använd ambassadörer för att visa att man är en attraktiv arbetsgivare. 
11. Överanställ – minska bortfallet av personalresurs vid längre frånvaro eller under 

rekrytering. 
12. Handläggarpool kan användas för att förstärka vid hög belastning, vakanser eller 

arbetstoppar. 
13. Tillsätt alltid vakanta tjänster. 
14. Utveckla samarbetet med socionomutbildningen för att göra det möjligt att läsa till 

socionom på distans. 
15. Ta emot socionomkandidater varje termin. Avtal med lärosäten om att ta emot minst 

två socialsekreterare per år för verksamhetsförlagd utbildning. 
16. Förstärk rekryteringen genom samverkan med socionomprogrammets 

praktikcentrum. 
17. Marknadsför socialtjänsten på närliggande socionomprogram.  
18. Verka för att socionompraktikanter från andra studieorter längre bort väljer 

kommunen som praktikplats. 
19. Ta fram en broschyr och skicka till samtliga socionomprogram. 
20. Delta vid jobbmässor på lärosäten, praktikmässor och i liknande sammanhang. 
21. Auskultation av socionomstudenter tidigt i utbildningen. 
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Möjlighet till utveckling  
22. Individuell kompetensutvecklingsplan som säkerställer den enskildes och 

verksamhetens behov av kompetensutveckling.  
23. Kartlägg både medarbetarnas och organisationens utbildningsbehov. 
24. Inrätta komptenstrappa och kompetensportal. 
25. Kontinuerlig handledning av samtliga handläggare. Handledningen anpassas till 

arbetsgruppens arbetsuppgifter. 
26. Bra och tillräcklig processhandledning, i synnerhet om arbetsgrupperna ökar i storlek.  
27. Obligatorisk handledning i team och erbjudande om individuell handledning vid 

behov. 
28. Kollegialt utbyte genom möjlighet att delta i branschdagar, inspirerande konferenser 

och studiebesök i andra verksamheter/kommuner. 
29. Enhetsövergripande handläggarträffar. 
30. Informationsträffar på andra enheter. 
31. Uppmuntra medarbetare att fånga upp goda exempel som förs vidare för spridning. 
32. Genomför socialarbetardagar. 
33. Utöka möjliga karriärvägar. 
34. Bejaka handläggarnas önskemål om specialisering, fördjupning och utveckling av 

speciella intresseområden. 
35. Utvecklingsmöjligheter i tjänsten – 20 % av arbetstiden till utvecklingsarbete. 
36. Utveckla fler områden mellan forskning och praktik. 
37. Samverka med lärosäten för att förbättra möjligheter till vidareutbildning. 
38. Utbildning för handläggare - Rättssäkerhetsutbildning för barn och unga (7,5 hp). 
39. Regelbunden utbildning i offentlighet och sekretess samt de lagar som styr arbetet. 
40. Utbildning i kommunikation. 
41. Kompetensstöd och kompletteringsutbildning till dem som idag inte har behörighet 

som socionom. 
42. Skriftlig plan för löneutveckling, lönespridning och karriärvägar som tas fram i 

samverkan med de fackliga organisationerna. 

 
Rimlig arbetsbelastning 
43. Ökad grundbemanning vid ökad ärendemängd/ökat uppdrag. 
44. Förstärk med ytterligare tjänster, både långsiktigt och vid toppar.  
45. Förstärkt bemanning under sommarmånaderna. 
46. Anpassa ärendemängd efter individ. 
47. Rutin med två socialsekreterare, handläggare och medhandläggare, i varje ärende. 

Det ska kontrolleras via journalsystemet att minst 90 % av ärendena har en 
medhandläggare registrerad. 

48. Regelbundna arbetsbelastningsmätningar för att skapa underlag att identifiera en 
rimlig arbetsbelastning. Åtgärder vid behov. 

49. Bättre lokalanpassning med ändamålsenliga lokaler. Eget rum eller delade rum (max 
två) där medarbetarna kan arbeta ostört. 

50. Utöka det administrativa stödet till handläggare och chefer i syfte att skapa mer tid 
för möten med klienter och kvalitetsutveckling.  

51. Mer tid för arbetsledning och vägledning för handläggare – förstärkning av antalet 
chefer. 

52. Se över rollerna på enheten i syfte att möta brukarnas behov ännu bättre. 
53. Renodla arbetsuppgifter och ta fram arbetsbeskrivningar. 
54. Mer enhetligt upplägg på utredningsarbetet och fungerande rutiner.  
55. Inköp av tekniska hjälpmedel för effektiv handläggning. Det kan handla om iPads, 

bärbara datorer, videokonferensutrustning och utrustning för talsyntes. 
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56. Använd videokonferenser och Skype för att minska restiden när det gäller långväga 
placeringar.  

57. Utöka antalet specialistsocionomer för att öka tillgången av ärendehantering och 
avlasta enhetschefer. 

58. Utöka kompetensen inom socialtjänsten med psykolog och socialrättsjurist. 
59. Stöd från kommunens juridiska enhet. 
60. Inrätta skolsamordnare. 
61. Inrätta HVB-samordnare som hanterar placeringar på HVB och konsultstödda 

familjehem. Detta för att avlasta handläggarena, kvalitetssäkra insatserna och på sikt 
minska kostnaderna. 

62. Inrätta metodstödjare till handläggare för att biträda och komplettera enhetscheferna i 
stödet till handläggarna samt vara mentorer. 

63. Anlita konsulter/jurister som företräder socialnämnden i domstolar för att avlasta 
enhetschefer. 

64. Tillsätt verksamhetsutvecklare med kompetens inom verksamhet för barn, unga samt 
vuxna som kan bistå ledningen i utvecklingsarbetet. 

65. Inventera arbetsuppgifter som inte kräver socionomexamen. 
66. Rekrytera personalkategorier som inte har socionomkompetens men annan relevant 

utbildning. 
67. Anställ biträdande socialsekreterare med adekvat akademisk utbildning. 
68. Anställ fler administratörer som avlastar såväl socialsekreterare som enhetschefer. 
69. Rekrytera och utbilda fler samordnare till familjerådslag och föräldrarådslag. 

 
God introduktion 
70. En individuell introduktionsplan för varje nyanställd som löper över ett års tid.  
71. Individuell introduktionsutbildning – obligatorisk vid varje nyanställning. Följs upp i 

varje medarbetarplan av närmaste chef. 
72. Introduktionen ska innehålla yrkesintroduktion och inskolning. 
73. Inrätta central introduktionsutbildning. 
74. Skriftligt stöd- och vägledningsmaterial för den lokala introduktionen och för 

mentorer. 
75. Använd Socialstyrelsens webbmaterial för introduktion. 
76. Samlad webbplats för kunskaps- och introduktionsmaterial (komplement till 

Socialstyrelsens). 
77. Utveckla introduktionsprogram för socionomer tillsammans med 

socionomutbildningen. 
78. En länsgemensam introduktionsutbildning/basutbildning. 
79. Introduktionsutbildning i förvaltnings- och socialrätt. 
80. Alla nyanställda får en mentor i arbetsgruppen. 
81. Traineeprogram. 
82. Följ upp att introduktionsprogrammet följs. 

 

Hälsofrämjande ledarskap och organisation 
83. Inrätta lagom stora arbetsgrupper per chef genom att utöka antalet stöd- och 

utredningsenheter – anställ fler chefer. 
84. Nära och tillgängligt ledarskap – arbetsledare ska inte ha fler än 12 socialsekreterare 

att ärendebereda. 
85. Analysdag av verksamheten kontinuerligt varje halvår. 
86. Handledning för gruppledare. 
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87. Verka för att samtliga arbetsledare (som arbetat mer än två år och inte fyllt 60 år) 
deltar i socialstyrelsens nationella utbildning för arbetsledare. 

88. Ett kommunövergripande ledarskapsutvecklingsprogram. Central administrering och 
finansiering. 

89. Aspirantprogram för teamledare och blivande chefer. 
90. Utbildning i socialrätt för samtliga teamledare. 
91. Utöka chefsstödet och minska administrationstiden för chefer. 
92. Uppdrag till kommunikatör att utarbeta en kommunikationsplan för IFO. 
93. Central presstalesman. 
94. Uppdaterade rutiner för risk- och händelseanalys för att stärka säkerheten för 

medarbetare som arbetar i riskfyllda miljöer. 
95. Tvådagarsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer och HR-

avdelning.  
96. Kontinuerlig utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering. 
97. Upphandla företagshälsovård med fokus på det förebyggande och systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
98. Utveckla kvalitetsledningssystemet tillsammans med handläggare och skapa 

riktlinjer, rutiner och checklistor för att underlätta det vardagliga arbetet. 
99. Flexibla arbetstider så att handläggare kan anpassa sina arbetstider och öppna upp 

möjligheten att arbeta hemifrån. Försök med förkortad arbetstid – om det faller väl ut 
ska förkortad arbetstid införas inom hela myndighetsutövningen 

100. Friskvårdssatsning, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme – en timmes 
friskvård per vecka. 

101. Friskvårdssatsning, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme – en timmes 
friskvård per vecka. 
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Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, 
landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt 
på arbete inom välfärden. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar 
tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipolitiskt obundna och ingår i TCO.  

 
 

Kontakt vid frågor  
om rapporten 

Kristina Folkesson 
Socialpolitisk strateg 
kristina.folkesson@vision.se 
Tel: 08 789 63 83 
 
 
 
 
 
 

Veronica Magnusson 
Visions förbundsordförande 
veronica.magnusson @vision.se 
08 789 63 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maria Martinsson 
Pressekreterare 
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48 

Jonas Karlsson 
Chefs och ledarskapsstrateg 
jonas.karlsson@vision.se 
08 789 63 93 
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