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Beskrivning
Uppdaterat beskrivning och exempel för chefskoderna A och
F i enlighet med AID-etikett 2015-02-13

Detta dokument specificerar innehållet i attributet chefskod, hsaManagerCode. Innehållet är hämtat ifrån
förteckningen ”Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID)” [1] där chefskoden (Chefs-, annat
lednings- och funktions-/ämnesansvar) utgör en delmängd av den fullständiga AID-förteckningen.
Två positioner kan förekomma i denna kod. Den första positionen används för nedanstående chefsnivåer. En
andra position kan förekomma men den har ingen betydelse utanför den egna organisationen.
Bilden nedan visar hur den fullständiga AID-förteckningen är uppbyggd.

Listan nedan med definierade chefskoder innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.
Aktualiteten senast kontrollerad: 2017-10-17.
Chefskod

Beskrivning

Exempel

A

Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk
nämnd/styrelse. Har ett övergripande verksamhets-,
ekonomi-, och personalansvar.

Kommunchef,
landstingsdirektör,
förvaltningschef (kan vara
underställd
kommunchef/landstingsdirektör).

B

Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi-,
och personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt
verksamhetsområde (är i regel direkt underställd
förvaltningschef).

Avdelningschef,
verksamhetschef motsvarande.
Chef för andra chefer samt
stabschefer.
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C

1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och
personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt
ansvarsområde.

Enhetschef

L

Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar med
begränsat ansvar, det vill säga ansvarar för en eller två av
områdena verksamhet, ekonomi och personal.

Biträdande chef, gruppledare,
arbetsledare, biträdande rektor.
Läkare som fullgör bakjour,
läkare med medicinskt
ansvarsområde.

F

Arbetstagare med ett uttalat, övergripande funktions-,
specialist- och/eller ämnesansvar. Avser även arbetstagare
med uttalat forskningsansvar

Ämnesansvarig personal,
docentkompetent läkare och
annan docentkompetent
personal.

För att kodas som chef enligt chefskoderna ”A”, ”B” eller ”C” ska en individ ha ”fullt ledningsansvar”, det vill
säga ha såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Om en individ förutom detta chefsansvar även har
funktions-/ämnesansvar har chefskapet prioritet i kodningen.
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