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Yrkande angående – Motion av Birgitta 
Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
införandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för chefen som arbetstagare 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås 
2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av 

ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.  
3. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer 

som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.  
4. Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) 

genomförs för samtliga chefer. 

Yrkandet 
För oss rödgrönrosa och socialdemokrater är personalen den viktigaste resursen för 
organisationen. Ledarskapet är avgörande för att en arbetsplats skall vara väl fungerande 
och hälsofrämjande för alla medarbetare. Därför behöver en bra arbetsmiljö och 
arbetsvillkor säkerställas för stadens chefer. Intentionen i motionen är god, men inte 
genomförbar.  

Idag finns i alla förvaltningar en struktur för samverkan och skyddskommittéer utifrån 
kollektivavtalet Samverkan Göteborg samt Arbetsmiljölagen. I skyddskommittéerna 
hanteras bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete såsom riskbedömningar och 
förändringar i arbetet som kan påverka arbetsmiljön, samt resultat och uppföljning av 
arbetsmiljöronder. Tyvärr vet vi att chefer som medarbetare inte alltid omfattas av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte överallt självklart att chefer har APT som rör 
arbetsmiljö och som protokollförs, att det görs arbetsmiljöronder eller riskbedömningar 
inför förändringar. Det behöver säkerställas i varje nämnd vilken skyddskommitté som 
hanterar chefers arbetsmiljöfrågor, samt att chefer ses som medarbetare och får delta i 
APT med närmsta chef som har ansvar för arbetsmiljö och budget.  

 

Stadsrevisionen gjorde en granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad 2018. 
Granskningen visar att de organisatoriska förutsättningarna för chefer brister på flera 
punkter och måste förbättras. Ett av områdena som granskningen pekar på är att chefer 
med ett högt antal medarbetare uppgav att det är problematiskt ur flera aspekter, 
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framförallt att det är svårt att hinna med att ha samtal och vara en närvarande chef för alla 
medarbetare i vardagen, vilket blir slitsamt. Under beredningens gång har 
kommunstyrelsens personalberedning fått information om hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för chefer ser ut. Av informationen framgår att det redan finns 
samverkansformer men att dessa inte fullt ut omfattar chefernas arbetsmiljö något vi 
uppmärksammade redan föregående mandatperiod då vi styrde. Beredningsprocessen har 
visat att det som behövs är tydligare politiskt styrning av frågorna, inte att hitta på nya 
vägar. Struktur och processer finns redan, därför menar vi rödgrönrosa och 
socialdemokrater att det som krävs är att nämnder och styrelser ser till att följa upp och 
säkerställa att arbetsrättsliga villkor och lagstiftning efterlevs.  

.  
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Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om 
att utreda inrättandet av en 
förvaltningsöverskridande samverkansgrupp 
för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare - återremiss 
Motionen 
Birgitta Lindgren Karlsson (D) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare. 

Motionären skriver att chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande 
arbetsplatser inom välfärden. I Göteborgs Stad finns det mer än 2400 chefer och cirka 
1000 av dessa finns inom skola, vård och omsorg som första linjens chefer. Dessa chefer 
har stor betydelse för att skapa friska och hälsosamma verksamheter där även den 
enskilda medarbetaren ska erbjudas en hälsosam arbetsmiljö. Det är en viktig 
framgångsfaktor för att kunna erbjuda brukare, barn och elever verksamhet av hög 
kvalité. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort 
personalansvar och knappa resurser, omsättningen bland chefer inom offentlig sektor är 
stor. 

Enligt arbetsmiljöverkets rapport från 2018 gällande granskningen av de organisatoriska 
arbetsförhållandena för första linjens chefer inom vård och omsorg, så brister 
arbetsgivaren i sitt tillsynsansvar gällande chefers arbetsmiljö. Previa Företagshälsa har 
2018 tagit fram statistik som visar på en kraftig ökning av chefers ohälsa. I dagsläget 
hanteras och synliggörs inte chefens arbetsmiljöfrågor i något tydligt beslutsforum där 
arbetsgivarrepresentant, chef och chefernas fackliga ombud finns representerade. 

Återremiss 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2020-12-09 § 1063 i enlighet med yrkande 
från M, L, C, D och S den 9 december 2020: 

1. Motionen återremitteras till stadsledningskontoret för vidare utredning. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö samt undersöka 

möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande chefen som 
arbetstagare. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-15 
Reviderat 2020-11-11 
Reviderat 2021-04-08 
Diarienummer 0710/19 
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Stadsledningskontoret redovisar kommunstyrelsens uppdrag i bilaga 5. 

Återremiss 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2020-03-11 § 194 i enligt med yrkande 
från S, D, M, L och C den 5 mars 2020: 

1. Motionen återremitteras till kommunstyrelsens personalberedning för vidare 
utredning. 

2. Kommunstyrelsens personalberedning ges i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö 
samt undersöka möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande 
chefen som arbetstagare. 

Remissinstanser 
Stadsledningskontoret har inte remitterat ut frågan då bedömningen är att det inte är 
möjligt att inrätta en förvaltningsövergripande samverkansgrupp för kollektivet stadens 
chefer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att inrättande av förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp inte innebär några ekonomiska konsekvenser då de fackligt 
förtroendevalda har tid avsatt för sina fackliga uppdrag. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktige antog den 7 december 2017 § 17 Göteborgs Stads plan för att 
förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. I planen är bland annat en av 
åtgärderna att utveckla ett metodstöd för att förvaltningar och bolag ska kunna göra en 
analys och bedömning av chefers förutsättningar att axla arbetsmiljöansvaret i förhållande 
till resurser. En annan åtgärd inom planen var att göra en fördjupad uppföljning inom 
område hälsa och arbetsmiljö. Denna genomfördes under april till och med juni och en 
rapport redovisades för kommunstyrelsen 23 oktober. Ett arbete utifrån rapportens 
resultat kommer att genomföras bland annat inom ramen för Göteborgs Stads program för 
attraktiv arbetsgivare 2019-2023. En tredje åtgärd inom planen var att ta fram förslag till 
rutin och mall för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Dessa är nu spridda till 
förvaltningar och bolag. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter sker från politisk nivå 
(nämnd/styrelse) till högsta tjänstepersonsnivå (VD/direktör). Därefter fördelas 
uppgifterna i de olika chefsleden och ibland till och med ner till enskild medarbetare och 
följer skyddsorganisationen. För förvaltningar är skyddsorganisationen reglerad i 
Göteborgs Stads lokala kollektivavtal, Samverkan Göteborg, om samverkan så att 
samverkansgrupper följer linjeorganisationen och är skyddskommittéer (med vissa 
avsteg). Enligt kollektivavtalet Samverkan Göteborg, kan partssamverkan behöva ske i 
konstellation som avviker från ordinarie linje- och samverkansorganisation. Om en fråga 
berör mer än en förvaltning finns då möjlighet att inrätta en förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp (FÖS). Exempel på när detta skett är organisationsförändringen inom 
förskola och grundskola. Den förvaltningsövergripande samverkansgruppen hanterade då 
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frågor som berörde verksamhetens bedrivande. Att organisera efter yrkeskategorier i 
stället för verksamhet strider mot Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) såväl som mot kollektivavtalet Samverkan Göteborg. 

 

Bilagor 
1. Motionen 
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-03-11 § 194 
3. Personalberedningens protokollsutdrag 2020-09-24 § 5 
4. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-09 § 1063 
5. PM utredning av inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om 
att utreda inrättandet av en 
förvaltningsöverskridande samverkansgrupp 
för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 
 

Bakgrund 

Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande arbetsplatser inom välfärden. 

I Göteborgs Stad finns det mer än 2400 chefer ca 1000 av dessa finns inom skola vård 

och omsorg som första linjens chefer.  Dessa chefer har stor betydelse för att skapa friska 

och hållbara verksamheter där även den enskilde medarbetaren ska erbjudas en hälsosam 

arbetsmiljö. Det är en viktig framgångsfaktor för att kunna erbjuda brukare, barn och 

elever verksamhet av hög kvalité. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög 

arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser, omsättning bland chefer inom 

offentlig sektor är stor. Vad behöver en chef för att kunna göra ett bra jobb? Hur kan 

arbetsmiljön förbättras för att undvika negativa hälsoeffekter? 

Enligt arbetsmiljöverkets rapport från 2018 gällande granskning av de organisatoriska 

arbetsförhållandena för första linjens chefer inom vård och omsorg, så brister 

arbetsgivaren i sitt tillsynsansvar gällande chefernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har 

under en 3 årsperiod inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och även träffat närmare 

1300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser 99% har fått krav på att åtgärda 

brister i chefernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats visar att många 

arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden, i rapporten 

skriver arbetsmiljöverket följande; ”En organisation måste säkerställa att 

arbetsmiljöbrister synliggörs och hanteras på rätt beslutsnivå”.  

Kraftig ökning av chefernas ohälsa visar, statistik framtagen 2018 av Previa 

Företagshälsa.  

Chefernas sjukfrånvaro fortsätter att öka främst på grund av en kraftig uppgång av 

psykisk ohälsa visar statistik från bland annat Previa. Medan korttidsfrånvaron är 

oförändrad stiger långtidssjukfrånvaron brant och kvinnliga chefer är särskilt utsatta. 

Statistiken som inkluderar både kort och långtidsfrånvaro kommer från Previa ”sjuk och 

frisk”   och omfattar 170 000 personer. Totalt ingår 12 300 chefer varav 4400 kvinnor och 

där mer än 1400 kvinnor arbetar inom offentlig verksamhet som chef. 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 42 
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Arbetsmiljöverkets kartläggning och Previas statistik över chefers ökade psykiska ohälsa 

gör sammantaget att ett samlat grepp behöver tas gällande chefen som arbetstagare. 

I dagsläget hanteras och synliggörs inte chefens arbetsmiljöfrågor i något tydligt 

beslutsforum där arbetsgivarrepresentant, chef och chefernas fackliga ombud finns 

representerade.  

Behovet är tydligt av ett beslutsforum där chefer hanteras som ”arbetstagare” inom 

Göteborgs Stad samverkansorganisation. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige att; 

 

1: kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande 

samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare 

 

Birgitta Lindgren Karlsson (D) 
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Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om 
att utreda inrättandet av en 
förvaltningsöverskridande samverkansgrupp 
för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

§ 194, 0710/19 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, L och C den 5 mars 2020: 

1. Motionen återremitteras till kommunstyrelsens personalberedning för vidare 

utredning. 

2. Kommunstyrelsens personalberedning ges i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö 

samt undersöka möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande 

chefen som arbetstagare. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 december 2019, § 951, den 15 januari 2020, § 58, 

den 5 februari 2020, § 104 och den 26 februari 2020, § 155. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2019. 

Yrkande från S, D, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 5 mars 2020. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 

Yrkande från V och MP den 6 december 2019. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L) och Jessica Blixt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet 

med yrkande från S, D, M, L och C den 5 mars 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 6 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels 

ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.  

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 mars 2020. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-11 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Helene Odenjung (L) anmäler att yrkandet från M, L och C samt särskilt yttrande från 

KD den 6 december 2019 återtas. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsens personalberedning - Återremiss 

 

Dag för justering 

2020-03-27 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Yrkande angående – Motion av Birgitta 
Lindgren Karlsson (D) om att utreda 
införandet av en förvaltningsöverskridande 
samverkansgrupp för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för chefen som arbetstagare 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Motionen återremitteras till kommunstyrelsens personalberedning för vidare 
utredning. 

2. Kommunstyrelsens personalberedning ges i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö 
samt undersöka möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande 
chefen som arbetstagare. 

 
Yrkandet 
 
Motioner lyfter en angelägen och viktig fråga för stadens samlade verksamhet. Chefers 
arbetsmiljö och yrkesmässiga förutsättningar är avgörande för att välfärden ska fungera 
på ett sådant sätt att personal, medborgare och brukare uppfattar den som tillgänglig och 
kvalitativ. Vi kan dock konstatera att Samverkan Göteborg tydligt stipulerar att 
organisering ska ske efter verksamhet, inte yrkeskategori. För att ändå ta tillvara på 
motionärens goda intentioner yrkar vi på att kommunstyrelsens personalberedning får i 
uppdrag att analysera och se över möjligheter att stärka chefen som arbetstagare. 
Motionen återremitteras därför i sin helhet till personalberedningen för fortsatt analys och 
utredning. 

 

 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
 
2020-03-05 
 

S, D, M, L, C 
särskilt yttrande KD 
 
 Ärende nr: 3.3 











 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om 
att utreda inrättandet av en 
förvaltningsöverskridande samverkansgrupp 
för att säkerställa en god arbetsmiljö för 
chefen som arbetstagare 

§ 1063, 0710/19 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C, D och S: 

1. Motionen återremitteras till stadsledningskontoret för vidare utredning. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att analysera chefers arbetsmiljö samt undersöka 

möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom staden gällande chefen som 

arbetstagare. 

Handlingar 
Protokoll från kommunstyrelsens personalberedning den 24 september 2020 med 

tillhörande handlingar. 

Yrkande från M, L, C, D och S samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 

Yrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S 

den 9 december 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-09 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2020-12-21 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Redovisning av uppdrag att analysera chefers 
arbetsmiljö samt undersöka möjligheter för 
att stärka samverkansarbetet inom staden 
gällande chefen som arbetstagare  
 

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 2020-12-09 § 1063 att analysera 
chefers arbetsmiljö samt undersöka möjligheter för att stärka samverkansarbetet inom 
staden gällande chefen som arbetstagare. Uppdraget gavs i samband med att en motion 
återemitterades av kommunstyrelsen, i enlighet med yrkande från M, L, C, D och S, till 
stadsledningskontoret för vidare utredning. 

I detta PM beskrivs vilka organisatoriska, fysiska och sociala faktorer som påverkar 
chefers arbetsmiljö och vilka förbättringar som behöver göras för att chefer i Göteborgs 
Stad utifrån SAM och kollektivavtalet Samverkan Göteborg. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Chefer är viktiga för att skapa en frisk och hållbar verksamhet. Chefers egna uppdrag och 
arbetsmiljö behöver vara i balans med de förutsättningar och befogenheter de har. Lagar 
och föreskrifter styr hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur 
kollektivavtal och samverkan ska utformas. Arbetsmiljö- och hälsoarbete innefattar alla 
arbetstagare men chefens roll som arbetstagare är inte alltid lika tydlig i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Analysen visar på att stadens nämnder behöver förstärka sitt hälso- och arbetsmiljöarbete 
för chefer i enlighet med riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
kollektivavtalet Samverkan Göteborg. Detta genom att bland annat systematiskt 
genomföra APT (arbetsplatsträff) för chefer, arbetsmiljöronder med mål och 
handlingsplaner och att inkludera chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö på ett 
tydligt sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att kunskapshöja och förbättra praktiskt 
arbete med arbetsmiljöansvar i linjen och rutiner för uppgiftsfördelning. Sammantaget 
bidrar detta till ett systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela linjen vilket på 
sikt bidrar till ett attraktivt och hållbart arbete för chefen som arbetstagare. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Utfärdat 2021-03-11 
 

Handläggare  
Elisabet Palmér och Annika Andersson 
Telefon: 031-368 00 59, 031-368 00 16 
E-post: elisabet.palmer@stadshuset.goteborg.se 
 annika.2.andersson@stadshuset.goteborg.se 

  

mailto:elisabet.palmer@stadshuset.goteborg.se
mailto:annika.2.andersson@stadshuset.goteborg.se
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Chefers arbetsmiljö 
Chefer är viktiga för att skapa en frisk och hållbar verksamhet. Chefers egna uppdrag och 
arbetsmiljö behöver vara i balans med de förutsättningar och befogenheter de har. Bra 
arbetsvillkor med ett gott arbetsklimat är en förutsättning för att de i sin tur ska kunna 
skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Ett gott arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, samverkan Göteborg och med chefers organisatoriska, fysiska och 
sociala faktorer är viktiga förutsättningar för en god hälsa och en hållbar arbetsmiljö. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Lagar och föreskrifter styr och stödjer för ett gott arbetsmiljöarbete. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) regleras främst genom arbetsmiljölagen (AML), 
medbestämmandelagen (MBL) och diskrimineringslagen (DL) och arbetsmiljöföreskrifter 
(AFS). I AFS 2001:1 beskrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet som kännetecknas av 
att man på arbetsplatserna undersöker och riskbedömer de fysiska -, organisatoriska och 
sociala faktorerna som påverkar hälsan samt åtgärdar och kontrollerar och följer upp 
åtgärderna. Här beskrivs även arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i 
linjearbetet. I föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
förstärks vikten av att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund 
av organisatoriska och sociala faktorer, vilket handlar om att förstå kopplingen mellan 
verksamhetsfrågor och hälsa på arbetsplatsen. Föreskriften ger en tydlig riktning mot 
organisationers ansvar för att skapa hälsosamma arbetsvillkor, en balans mellan uppdrag 
och resurser. Arbetsmiljöarbete behöver ske på tre nivåer samtidigt; organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå. Det som görs på en nivå påverkar de andra nivåerna på ett 
eller annat sätt. 

Inom forskningen lyfts särskilt följande organisatoriska faktorer fram kopplat till 
arbetsvillkor som viktiga för chef: 
• Skifta fokus från individ till organisation. 
• Förbättra samordningen för bättre stöd i chefsarbetet. 
• Skapa arenor för dialog i organisationen  

där man både pratar verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. 
• Bibehåll och vidareutveckla organisatoriskt stöd som utgår från tillit och förtroende i 

alla stödfunktioner 
• Öka möjlighet till inflytande  
• Se över antalet medarbetare per chef 

Samverkan Göteborg 
Samverkan kring arbetsmiljöarbetet är reglerat i arbetsmiljölagen. Samtliga förvaltningar 
i Göteborgs Stad har lokala samverkansavtal som reglerar hur medarbetare, 
arbetstagarorganisationer och arbetsgivare ska samverka för en god arbetsmiljö och leva 
upp till AML och MBL.  

Parterna ansvarar gemensamt för frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och 
arbetsmiljö och organisering av arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor i Göteborgs Stad 
hanteras inom ramen för det lokala kollektivavtalet Samverkan Göteborg. 
Förvaltningarnas samverkansgrupper följer linjeorganisationen och är tillika 
skyddskommittéer i arbetsmiljölagens bemärkelse. Skyddskommitténs uppdrag är att 
delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa hur det genomförs.  
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Arbetsplatsträffen (APT) är forumet för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp 
arbetsmiljön via arbetsmiljöronder. Mål- och handlingsplanen ska vara ett naturligt inslag 
på APT under året. Dessa aggregeras sedan upp i organisationen för hantering av 
skyddskommittéerna.  

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle där chef och medarbetare kan diskutera hälsa och 
arbetsmiljö på individnivå. Handlingsplaner om chefers arbetsmiljö är ett viktigt bidrag 
för att förvaltningsledningar ska kunna göra prioriteringar för chefer i deras uppdrag. 

Skyddsombudet är en samarbetspartner till arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor och är också 
medarbetarnas företrädare och skall bevaka deras intressen. Medarbetaren ska medverka i 
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Nulägesanalys 
Nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet inom ramen 
för samverkan Göteborg gällande chefen som arbetstagare.  
Under 2019 genomfördes en strategisk fördjupning inom område arbetsmiljö och hälsa 
riktad till förvaltnings- och bolagsledningar med dess nämnder och styrelser genom en 
självskattning.  Där framkom att det systematiska arbetsmiljöarbetet med rutiner finns på 
plats i stora drag enligt de lagkrav som ställs. Men fördjupningen visade även att 
uppföljning av åtgärder och effekter och ett fungerande systematiskt arbete som 
genomsyrar hela linjen behöver förbättras generellt i stadens verksamheter.  

I stadsrevisionens rapport från 2018 uttrycks att uppföljningen för chefer bör utvecklas 
och göras mer heltäckande genom att chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö 
omfattas på ett tydligare sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefers 
arbetsbelastning och återhämtning lyfts som en prioriterad fråga. Här ges även 
indikationer på att chefer inte i så stor utsträckning ses som eller uppfattar sig själva som 
medarbetare. Dessutom är det få som lyfter det som problematiskt att de själva inte 
upplever att de fullt ut omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I den strategiska fördjupningen inom område arbetsmiljö och hälsa framkom även att 
samverkan är välfungerande när det gäller rutiner och former för samarbete. När brister 
uppstår, åtgärdas dessa kontinuerligt vilket bedöms fungera väl. Frågorna är ställda kring 
rutiner och samverkan kring arbetsmiljöarbetet men uppföljningen visar att det finns 
utvecklingsområden kring arbetssätt och hur rutiner efterlevs i praktiken, exempelvis 
genomföra APT för chefer med förbättrad dialog.  Det framkom att vissa nämnder och 
styrelser inte i alla delar genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det finns exempel 
på verksamheter där man inte har APT regelbundet för cheferna.  

Mål- och handlingsplaner om chefers arbetsmiljö tas fram på APT och aggregeras i 
organisationen till förvaltningsövergripande nivå för hantering av skyddskommittéerna. 
Dessa är viktiga underlag för förvaltningen för att förstå och förbättra arbetet med chefers 
organisatoriska förutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Här skapas möjlighet att förstå 
vilka strukturer, krav och resurser som är viktiga att prioritera för chefer på en 
övergripande nivå.  

På APT genomförs arbetsmiljöronder där risk- och friskfaktorer identifieras. Att 
identifiera och arbeta med friskfaktorer är viktigt komplement för en hälsosam 
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arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. I tidigare nämnda strategiska 
arbetsmiljöuppföljning framgår att hälsofrämjande arbete och arbete med friskfaktorer 
inte alltid sker systematiskt. Framtagna friskfaktorer är styrkor att arbeta med för att 
stärka ledarskapet. 

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter sker från politisk nivå, Kommunfullmäktige, till 
högsta tjänstepersonnivå (direktör/VD). Därefter fördelas uppgifterna ytterligare i de 
olika chefsleden och ibland till och med ner till enskild medarbetare och följer 
skyddsorganisationen. Kunskapshöjningar, förbättrade rutiner med mera har genomförts 
generellt i stadens och pågår kontinuerligt eftersom området är en viktig del i att skapa 
förutsättningar för chefens uppdrag och arbetsmiljö. Ständiga förbättringar i den praktiska 
tillämpningen behöver stärkas kontinuerligt. 

Nulägesanalys av organisatoriska, fysiska och sociala faktorer  
Kunskaper och erfarenheter om chefers organisatoriska förutsättningar bland annat från 
Chefiosforskningen, arbetet med Chefoskopet (forskningsbaserat verktyg för att utveckla 
chefers organisatoriska förutsättningar), chefsenkätens resultat, enkät inför bildandet av 
nya nämnderna och Stadsrevisionens granskning, visar att arbetstillfredsställelsen bland 
stadens chefer som helhet är god. Däremot framkommer att många chefer är pressade av 
hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser. Resultatet i Chefsenkäten 
2020 gällande upplevelsen av påverkansmöjlighet i arbetet (den del som kallas 
inflytande) vad gäller hur arbetet utförs är relativt hög. När det gäller arbetsbelastning, 
tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter och möjlighet till återhämtning är denna 
siffra lägre. Mängden tillkommande arbetsuppgifter utöver grunduppdraget samt 
bristen på tillräckligt stöd påverkar chefernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag, 
vara en närvarande ledare, organisera verksamhetsutveckling och minskar chefernas 
möjligheter till återhämtning.  

Undersökning på första linjens chef visar att organisatorisk tillit, stöd och ledningsstöd 
har tydlig betydelse för lägre krav och överbelastning samt högre arbetstillfredsställelse. 
Cheferna önskar också stärkt engagemang i verksamhetsnära frågor från högsta 
ledningen. Det är då positivt att se att i chefsenkäten för 2020 har både värdena för 
ledarskap närmaste chef och organisatorisk tillit ökat i relation till föregående mätning.   

Uppföljningar som genomförts visar att nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att 
möjliggöra en balans mellan krav och resurser, exempelvis förstärkningar av det 
administrativa chefsstödet, översyn av stödfunktionernas roll och antalet medarbetare per 
chef. Detta vittnar också det förbättrade värdet i chefsenkäten om. Trots att en förbättring 
skett framkommer dock att många av cheferna upplever att ytterligare åtgärder behöver 
vidtas. 

Antalet medarbetare per chef lyfts av forskningen fram som en viktig parameter för att 
förbättra de organisatoriska förutsättningarna. I rapporten Attraktivt och hållbart 
chefsarbete, Lotta Dellve 2020, framkommer dock att antal medarbetare per chef 
tillsammans med antalet arbetsplatser och chefsnivåer har svag eller blandad betydelse för 
chefers utmaningar, strategier och utvecklingsarbeten. Rapporten bygger på en 
enkätundersökning av ett stort antal första linjens chefer i Göteborgs Stad. 

Den totala sjukfrånvaron för chefer i Göteborg Stad ligger på 3,1 procent (2020), detta 
innebär att sjukfrånvaron är oförändrad i relation till föregående år. Vad gäller den interna 
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och externa chefsomsättningen så har denna på minskat från 18,7% (2019) till 13,8 % 
(2020). 

I den strategiska fördjupningen inom område arbetsmiljö och hälsa från 2019 framkom att 
såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som samverkan är välfungerande när det gäller 
rutiner och former enligt de lagkrav som ställs. Men den visar även att det finns 
utvecklingsområden kring arbetssätt och hur rutiner efterlevs i praktiken. Rapporter, 
genomförda uppföljningar och samtal och samverkan visar att chefens roll som 
arbetstagare inte är lika tydlig som övriga medarbetare i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det framkommer även att chefernas organisatoriska och sociala 
arbetsmiljö inte alltid omfattas på ett tydligt sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Chefers arbetsbelastning och återhämtning lyfts som en prioriterad fråga. 

Alla nämnder behöver därför förstärka hälso- och arbetsmiljöarbetet för chefer i enlighet 
med riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och Samverkan Göteborg 
genom att: 

• Systematiskt genomföra APT för chefer med dess arbetsmiljöronder baserat på både 
risk och friskfaktorer enligt SAM och i redan befintlig samverkansstruktur enligt 
intentionerna i samverkan. 

• Fortsatt kunskapshöja och förbättra praktiskt arbete med arbetsmiljöansvar i hela 
linjen och rutiner för uppgiftsfördelning 

• Systematiskt ta fram mål- och handlingsplaner med åtgärder för chefers arbetsmiljö 
vilka aggregeras i organisationen till förvaltningsövergripande (FSG) nivå för 
hantering av skyddskommittéerna.  

• Resultaten från arbetsmiljöronderna blir ett bidrag till en samlad analys med övriga 
underlag exempelvis; chefsenkäten, utvecklingssamtal samt inkludera vad i chefers 
organisatoriska, fysiska och sociala förutsättningar som påverkar deras arbetsmiljö. 
Den samlade analysen möjliggör för förvaltningsledningar att göra prioriteringar för 
att förbättra chefers arbetsvillkor och arbetsmiljö på en övergripande nivå. 

• Att chefers arbetsmiljö följs upp och att prioriteringar görs för att möjliggöra en 
balans mellan krav och resurser för cheferna. Framträdande är stöd från 
stödfunktionerna och från överordnad chef, samt att skapa arenor för dialog i 
organisationen där man både pratar verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. 

• Förbättra det systematiskt arbetsmiljöarbete så att det genomsyrar hela linjen vilket 
bidrar vilket till ett attraktivt och hållbart chefsarbete. Det forskningsbaserade 
verktyget Chefoskopet utgör ett viktigt stöd i detta arbete. 
 
 
 

Dialog har skett i Referensgruppen för HR-frågor 2021-03-03, samt information i central 
samverkansgrupp (CSG) 2021-03-11. 
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