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Interpellation till  

Äldrenämndens ordförande ? 

 

 

Om arbetssituationen för chefer i äldreomsorgen och 

hemtjänsten 

Västra Götalandsregionen har nyligen beslutat att sätta normtal för hur många underställda 
medarbetare en chef ska ha. Mellan 10 och 35 personer, beroende på verksamhetens omfattning, 
anses vara lagom. Det ger cheferna möjligheter att leda och utveckla verksamheten på ett bra sätt. 
I förlängningen ger det nöjdare personal och chefer som därmed gör ett bättre jobb, är mindre 
sjuka och stannar kvar på arbetsplatsen. 
  
Det har i tidigare gjorda kartläggningar visat sig att inom yrkesområden där kvinnor är i majoritet 
har respektive chef betydligt fler underställda medarbetare än vad som är fallet inom yrkesområden 
där män utgör en majoritet. Exempelvis hade chefer inom tekniska förvaltningar i medeltal 18 
underställda medarbetare medan det inom omsorgs- och utbildningsförvaltningar var 55 
medarbetare. Inom äldreomsorg och hemtjänst är det ibland problem med täta chefsbyten, alltför 
täta för att det ska vara bra för verksamheten.  
  
Forskning visar att det går en maxgräns vid 30 medarbetare per chef om hen ska ha en chans att 
känna till vad var och en gör (vilket t ex är en förutsättning om man ska sätta lön). För-utom alla 
uppgifter som har med personal och arbetsledning att göra ska chefen också kunna ha kontakt med 
brukare och anhöriga, följa upp verksamheten, ha koll på budgeten m m.  
  
Hur är förhållandena rörande detta i vår kommun idag? Vi har tagit upp detta i interpellationer 
2009 och 2010, men det finns skäl att åter belysa problematiken.  
 
Med anledning av detta vill undertecknad ställa följande frågor: 
  
Hur stora personalgrupper har cheferna i äldreomsorg och hemtjänst, i medeltal och som högst? 
 
Finns det arbetsplatser inom äldreomsorg och hemtjänst i Jönköpings kommun som är utsatta 
för täta chefsbyten? 
 
Anser du att arbetsförhållanden för chefer inom äldreomsorg och hemtjänst i Jönköpings 
kommun är bra eller finns det något som behöver åtgärdas? 
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