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Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. För att nå det 

målet krävs ett målinriktat arbete. Cheferna spelar en viktig roll i detta arbete. Regiondirektör Ann-

Sofi Lodin har fattat ett klokt beslut om normtal för chefer för att ge våra chefer goda möjligheter att 

leda och utveckla verksamhet och medarbetare. Normtalet ska bidra till en effektiv och kvalitetssäker 

organisation. Det är en av flera faktorer som ska skapa bättre organisatoriska förutsättningar för 

cheferna inom Västra Götalandsregionen. Normtalet, 10-35, är baserat på Västra Götalandsregionens 

struktur och komplexitet liksom på verksamheternas uppdrag.  

Chefskriterier finns på plats och en enhetlig process är utarbetad för att försäkra att Västra 

Götalandsregionen har de bästa cheferna. Detta är bra men räcker inte. 

En stor utmaning som chefer har är att vara ansvariga för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Västra 

Götalandsregionen har höga sjukskrivningstal och en stor del av dessa beror på psykisk ohälsa. 

Kraven på en god organisatorisk och social arbetsmiljö vilar tungt på alla chefer. Nya föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket trädde i kraft 31 mars 2016, AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. En 

gedigen utbildning kring dessa föreskrifter pågår. 

Utbildning i hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande schemaläggning är kompetenser som 

behöver få ett större fokus för att få ner sjukskrivningarna och personalomsättningen. 

Vi socialdemokrater är övertygade att ett modernt chefskap kräver en gedigen introduktion för 

uppdraget och därefter kontinuerlig fortbildning. För att få till en modern chefsutbildning i Västra 

Götalandsregionen kan webbaserad utbildning vara ett alternativ. En utbildning med olika moduler 

som när den är genomgången ger ett chefskörkort. 

Södra Älvsborgs sjukhus ger en chefsutbildning i tolv olika moduler som leder till ett chefskörkort. 

Detta arbetssätt kan eventuellt stå som modell för ett regiongemensamt arbete.  Vi vill att det 

initieras en regiongemensam chefsutbildning med introduktion och kontinuerlig fortbildning med 

tillhörande chefskörkort där hälsofrämjande ledarskap får ta en stor plats 

 

 

Förslag till beslut 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 

Att  förutsättningarna för att införa en regiongemensam chefsutbildning utreds 

Att  förutsättningarna för att införa ett obligatoriskt chefskörkort utreds 
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Regionråd i opposition  Regionfullmäktigeledamot 

 

Janette Olsson (S)  Maria Brauer (S) 

Regionfullmäktigeledamot  Regionfullmäktigeledamot 

 


