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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 252 
 
Motion om att upprätta nyckeltal för antal anställda per chef 
från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2019-1606 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och fatta beslut kring införandet av en 
rekommendation om antal anställda per chef, samt 

att därmed bifalla motionen. 
  
 
Ej deltagande 
Therez Almerfors (M) och Stefan Hanna deltar ej i beslutet. 
  
Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
  
Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 april att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nyckeltal för 
rekommenderat maximalt antal anställda per chef. 
  
Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att det tas fram statistik över antal anställda per chef inom kommunens organisation att 
presentera på Kommunstyrelsen under året, och därmed anses motionen besvarad. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande och finner 
att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-09-03 



Sida 1 (2) 

Motion om att upprätta nyckeltal för antal 
anställda per chef från Tobias Smedberg (V) 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och fatta beslut kring införandet av en 
rekommendation om antal anställda per chef, samt 

att därmed bifalla motionen. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 april att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nyckeltal för 
rekommenderat maximalt antal anställda per chef. 

Motionen biläggs. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet bedöms inte ha några 
konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektivet med föreliggande 
förslag till beslut.  

Föredragning 

Antalet medarbetare som en chef ansvarar för är en förutsättning som påverkar 
möjligheterna att nå en god arbetsmiljö och goda prestationer för chefer och 
medarbetare. Forskning visar på att ett för stort antal medarbetare per chef kan ha 
negativa effekter på hälsa, arbetstillfredsställelse, produktion och ekonomi. 

En rekommendation om antal medarbetare per chef kan användas som ett 
styrinstrument för att skapa bra förutsättningar för chefer i deras chefs- och 
ledaruppdrag.  

En omvärldsanalys av hur offentliga organisationer valt att hantera antalet anställda 
per chef ger vid handen att det vanligaste valet har karaktären av rekommendation. De 
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kan innehålla intervaller som beror på typ av verksamhet. Anledningen är bland annat 
att fasta maxantal kan få effekter som kan vara svåra för verksamheten att 
omhänderta, både praktiskt och i förhållande till annan styrning.  Sett ur omvänt 
perspektiv kan chefer med för få medarbetare vara svårt att motivera utifrån de 
organisatoriska insatser som krävs för att underhålla ett chefskap. 

En rekommendation om ett antal medarbetare per chef behöver omgärdas av en 
organisatorisk förmåga att tillämpa styrningen och omhänderta konsekvenserna. 
Konsekvenser kan till exempel vara att en anpassning till rekommendationen kräver 
förändringar i organisation och personalstruktur. Eventuella ekonomiska 
konsekvenser som förändringarna leder till måste också omhändertas. När ny styrning 
införs måste det säkerställas att den är möjligt att tillämpa för verksamheten och att 
införandet inte leder till motstridiga signaler sett mot annan styrning.  

Det bör även finnas möjlighet att stegvis röra sig i rekommendationens riktning.  Detta 
är inte minst väsentligt inom vård- och omsorgsområdet, där personalgrupperna 
tenderar att vara större. Verksamheterna har olika förutsättningar, vilket gör att ett 
lämpligt antal medarbetare per chef kan variera.  

Kommunstyrelsen föreslås utreda införandet av en rekommendation om begränsning 
av antal medarbetare per chef och vad som krävs för att implementera 
rekommendationen.  I det fall en rekommendation är aktuell att implementera kan 
lämpliga nyckeltal sättas upp.  

Förutsättningarna i chefsuppdraget är ett väsentligt inslag i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan. En utredning om rekommendationer förantal anställda per chef kan 
ingå i det pågående utvecklingsarbete som sker på området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs inom befintlig ram för kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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