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RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH
AVVECKLING AV CHEFSPERSONER

SAMMANFATTNING
Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets
revisorer genomfört en granskning av vilka riktlinjer och rutiner som finns
för avtal om anställning och avveckling av chefspersoner. Detta mot
bakgrund av det som skrevs i media under försommaren kring avtalet
avseende avgående hälso- och sjukvårdschef.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om det finns
tydliga riktlinjer för rekrytering av chefspersoner och om dessa också anger
förutsättningar för avveckling/avtrappning. Vi har översiktligt granskat om
dessa tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Att rekrytering och avveckling
sker med transparens och tydlighet är nödvändigt för att undvika risk för
förtroendeskada. Chefsavveckling bör vara en naturlig del i
chefsförsörjningsarbetet.
Granskningen visar att regler och rutiner för anställning och avveckling av
chefspersoner finns. Vår bedömning är att landstinget har tydliga riktlinjer
för rekrytering av chefspersoner. Dessa anger också förutsättningar för
avveckling/avtrappning.
För att säkerställa tillämpningen och i syfte att stärka den interna kontrollen
i processen vill vi efter genomförd granskning lämna nedanstående
rekommendationer:
 Inför rutiner som säkerställer att samtliga beslut fattade på
delegation för arbetsgivarfrågor återrapporteras
 Säkerställ att avtal vid förlängning av chefsanställningar utformas så
att den nya riktlinjen tillämpas
 Komplettera landstingsstyrelsens delegationsordning med vem som i
förekommande fall har rätt att besluta om anställning, uppsägning,
avsked och anställningsvillkor för biträdande landstingsdirektör
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BAKGRUND OCH SYFTE
Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets
revisorer genomfört en granskning av vilka riktlinjer och rutiner som finns
för avtal om anställning och avveckling av chefspersoner. Detta mot
bakgrund av det som skrevs i media under försommaren kring avtalet
avseende avgående hälso- och sjukvårdschef.
Revisorerna genomförde under våren 2017 en granskning av
legitimationskontrollen 1. Där gjordes den övergripande bedömningen att
regler och rutiner i rekryteringsprocessen till stor del finns. Rutinerna
bedömdes också som ändamålsenliga och väl kända.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om det finns
tydliga riktlinjer för rekrytering av chefspersoner och om dessa också anger
förutsättningar för avveckling/avtrappning. Syftet är också att översiktligt
bedöma om dessa tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Att rekrytering och
avveckling sker med transparens och tydlighet är nödvändigt för att undvika
risk för förtroendeskada. Chefsavveckling bör vara en naturlig del i
chefsförsörjningsarbetet.

REVISIONSFRÅGOR
Granskningen har utförts utifrån följande frågeställningar:
 Vilka styrande dokument finns för hur och av vem anställningsavtal
ska tecknas för chefspersoner?
 Anger dessa förutsättningar för avveckling/avtrappning?
 Tillämpas de styrande dokumenten?

METOD
Granskning har genomförts genom dokumentstudier och intervjufrågor till
personer inom HR-staben, Juridiska staben samt landstingsdirektör.
Granskningen har genomförts under juli-augusti 2017.
Granskningsanteckningar har överlämnats till de intervjuade för avstämning
och kontroll. Synpunkter på anteckningarna har beaktats i denna rapport.
AVGRÄNSNING
Landstingsstyrelsen är ansvarig nämnd. Inom kollektivavtal och lagstiftning
regleras många frågor gällande rekrytering och avveckling. Granskning har
inte skett mot dessa utan mot de landstingsinterna styrande och rådgivande
1

RE-REV17-0026, Hälso- och sjukvårdspersonal utbildning, lämplighet och legitimation
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dokument som behandlar olika delar av rekryteringsprocessen. Granskning
har bland annat skett mot det styrande dokumentet Anställning av chefer i
Landstinget Sörmland – Riktlinjer samt gällande delegationsordning.
Hantering av chefsavtalen i landstingets bolag ingår inte i granskningen.

ANSTÄLLNING AV CHEFER I LANDSTINGET SÖRMLAND RIKTLINJER
Landstingsstyrelsen beslutade i september 2011 om ett tillfälligt stopp för
ordinarie chefsförordnanden. Detta upphävdes sedan i oktober samma år
med ett beslut om nya riktlinjer 2. Där fastslås att chefer i Landstinget
Sörmland anställs tills vidare. Syftet med revideringen var, enligt beslutet,
att få fram chefsavtal inom landstinget som speglar en modern uppfattning
av riktlinjer och tillämpning av chefsavtal.
Utifrån beslutet i landstingsstyrelsen har ett styrande dokument upprättas,
Anställningar av chefer i Landstinget Sörmland – Riktlinjer 3. Dokumentet,
beslutat av personaldirektör, finns tillgängligt i Personalhandboken på
landstingets intranät. Riktlinjen innehåller tre delar: Anställning,
Avveckling och Undantag.
1. Anställning
Av dokumentet framgår att chefer i huvudsak anställs tillsvidare. Undantag
kan göras om organisationen inte är permanent eller om den enskilde önskar
tidsbegränsning. Framförallt beroende på att de vill vara kvar i
grundprofessionen.
För chefer som inte omfattas av de centrala kollektivavtalens regler,
uppordnas särskilt anställningsavtal. Detta avser totalt fyra personer inom
landstingets organisation: landstingsdirektören samt vd:arna i
Folktandvården Sörmland AB, Sörmland Landstingservice AB samt D-data
AB. Landstingsstyrelsens delegationsordning reglerar hur anställning och
villkor ska beslutas för landstingsdirektör. Hanteringen i bolagen har inte
granskats vid detta tillfälle.
2. Avveckling
Avsnitt 2 i dokumentet reglerar avveckling där förändring skett i och med
beslutet i LS oktober 2011. För nya chefstillsättningar eller vid eventuella
förlängningar av nu pågående avtal om chefsanställningar gäller de nya
riktlinjer. Dessa innebär att vid avveckling av chefsuppdrag gäller lag och
avtal. Uppsägningstid regleras av Allmänna Bestämmelser eller Lagen om
Anställningsskydd. Möjlighet till avvecklingssamtal, omställningssamtal
2
3

Riktlinjer för anställning av chefer, Landstingsstyrelsen § 190/2011, oktober
LSLED13-505 – Anställning av chefer i Landstinget Sörmland - Riktlinjer
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och kompetensutvecklingsplanering ska finnas när en chef inte längre ska
tjänstgöra som chef.
Närmast överordnad chef är ansvarig för praktisk hantering av
avvecklingssamtal, omställningssamtal och kompetensutvecklingsplanering
i samband med att chef inte längre ska tjänstgöra som chef. Ofta sker detta
med stöd av HR staben och i samarbete med mottagande chef. Någon
särskild uppföljning av om avvecklingsprocesser sker enligt riktlinjen har
inte genomförts.
Tillsvidareanställning av chefer kan innebära en risk för inlåsningseffekt.
Landstingets uppfattning är att det i avvecklingsperspektivet är renare med
tillsvidareanställning då det tydliggör vad som gäller vid avveckling utifrån
avgångsorsak.
De vi intervjuat bedömer övergripande att avvecklingsprocessen, utifrån
gällande rutiner, lag och avtal fungerar tillfredsställande.
3. Undantag
Avsnitt 3 anger att undantag kan göras från tillsvidareanställning. Vid
beslutet i landstingsstyrelsen om nya riktlinjer fick landstingsdirektören i
uppdrag att ta fram en checklista för förvaltningsledningen och
bolagsstyrelser när det gäller avsteg från huvudregeln om
tillsvidareanställning av chefer.
Den checklistan finns i form av en särskild blankett, Ansökan om
tidsbegränsat förordnande av chef. Blanketten finns tillgänglig som bilaga
till det styrande dokumentet i Personalhandboken på intranätet.
Vid ansökan ska skälen finnas angivna. Ifylld blankett skickas, enligt
dokumentet, till förhandlingschef via mail. Denne returnerar blanketten efter
yttrande. Enligt förhandlingschefen kan undantag göras om organisationen
inte är permanent eller om den enskilde önskar tidsbegränsning. Framförallt
beroende på att de vill vara kvar i grundprofessionen.
Vid tillfället för vår granskning uppger HR-staben att det är 59 stycken av
totalt 218 som är markerade som chefer som har ett visstidsförordnande med
annan grundtjänst. I detta kan det finnas egentliga vikariat eller tillförordnad
under rekrytering samt allmänna visstidanställningar. Det framgår inte hur
många som är undantag eller hur många som har andra skäl. Mest frekvent
är undantaget för läkare inom hälso- och sjukvård.
Vid förlängning av chefsförordnanden ska ny ansökan om eventuellt
undantag ske.
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Det förekommer också att särreglerna tillämpas för andra anställda än de
med chefsbefattning. Vid tillfället för vår granskning rapporterar HR-staben
att 686 personer (varav 59 chefer) i landstinget en tillfällig placering med en
annan grundanställning. Anledningen till detta kan vara t ex tillfälligt ändrad
sysselsättningsgrad, tillfällig förflyttning med mera.
Av intervjusvaren framgår att det handlar om ett sätt att hantera olika
interna anställningsförhållanden. I specifika situationer kan vara av vikt att
för både arbetsgivare och arbetstagare att grundanställningen finns kvar med
tillfälliga anställningar som tillägg. Eller som helt nya anställningar gällande
under en viss tid med en återgång till grundanställningen gäller när perioden
är över.
Lönesättning
Av riktlinjen framgår att lönen är individuell och differentierad och
fastställs efter en sammanvägning av ansvar, personliga egenskaper,
verksamhetens komplexitet och storlek, antal underställda, marknaden m m.
Lönen omprövas normalt vid den årliga löneöversynen.
Av punkten 2, Avveckling, framgår att lönen i eventuell ny befattning också
ska sättas i enlighet med principerna som anges ovan. Tidigare
bestämmelser om reglering av lön vid avveckling fanns från 2005 och dessa
gäller i eventuellt pågående anställningar som har noterat att 2005 års
riktlinjer gäller. Enligt HR-staben finns avtal kvar som innehåller skrivning
om 2005 års riktlinjer men de har inte gjort någon genomgång av hur många
dessa är. Den äldre riktlinjen innebär i korthet att en chef får behålla sin
chefslön på en annan befattning om hen varit chef i 10 år. Dessa villkor
måste anges i anställningsavtalet redan vid första chefsförordnandet.
Av nu gällande riktlinje framgår att det vid nya chefstillsättningar eller vid
eventuella förlängningar av pågående chefsanställningar som sker efter att
riktlinjen trädde i kraft (11 oktober 2011) ska de nya riktlinjerna tillämpas.
Enligt vad som framkommit vid granskningen sker förlängningar genom att
nya avtal skrivs utifrån nya mallar och att de på så sätt omfattas av de nya
riktlinjerna.
Iakttagelser – vår rekommendation
Den äldre riktlinjen innebär rätt till bibehållen lön vid ny befattning. Vi har i
samband med vår granskning lyft om det kan finnas en risk att ett avtal om
förlängning skrivs med nya datum men som i övrigt bara hänvisar till det
ursprungliga avtalet tecknat före oktober 2011. Risken att kunskap om att
äldre skrivning kan finnas kan försvinna vid omsättning av personal, både
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på HR-sidan och bland chefer. Enligt vad som framkommit vid
granskningen sker förlängningar genom att nya avtal skrivs utifrån nya
mallar och att de på så sätt omfattas av de nya riktlinjerna. Risken bedöms
av de vi intervjuat som liten. Då den äldre riktlinjen kan innebära en högre
kostnad vill vi ändå lyfta vikten av att säkerställa att avtal vid förlängning
utformas korrekt så att den nya riktlinjen blir tillämplig.
LANDSTINGSSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING
Landstingsstyrelsen har för 2017 beslutat om följande delegation 4 inom
området 8. Arbetsgivarfrågor:
Punkt 8a, Beslut om att anställa och entlediga landstingsdirektör, ej
vidaredelegerat – hanteras av landstingsstyrelsen. Beslut om
anställningsvillkor för landstingsdirektör – delegerat till
landstingsstyrelsens ordförande i samråd med landstingsstyrelsen presidium.
Punkt 8b, Beslut om anställning, uppsägning och avsked av stabschefer och
verksamhetsområdeschefer, delegerat till landstingsdirektör, får ej
vidaredelegeras. Detsamma gäller Beslut om anställningsvillkor för
stabschefer och verksamhetsområdeschefer.
Av samma punkt framgår att för övrig personal inom staberna och övriga
verksamhetsområden, förutom hälso- och sjukvården, betraktas anställning,
uppsägning och avsked som ren verkställighet.
Punkt 8c anger att för beslut om anställning, uppsägning och avsked av
divisionschefer inom hälso- och sjukvården och beslut om
anställningsvillkor för dessa har hälso- och sjukvårdschefen delegation,
vilken inte kan vidaredelegeras.
Punkt 8 d anger att beslut om anställning, uppsägning och avsked av
verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården samt anställningsvillkor är
delegerat till landstingsdirektör. Vidaredelegerat till respektive
divisionschef. Beslut ska ske i samråd med hälso- och sjukvårdschef och
HR-funktion. Frågan har i förekommande fall, passerat tre led inom HRfunktionen (HR-specialist, Divisions-HR samt HR-chef).
Punkt 8f anger att Beslut om entledigande med överenskommen ersättning
(gällande samtlig personal) har delegerats till landstingsdirektör.
Vidaredelegerat till förhandlingschef.

4

Landstingsstyrelsens delegationsordning § 8/2017, januari
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