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Jan Rosenfeld blir chef för det nya 
produktionsblocket i kommunens nya 
tjänstemannaorganisation.

– Utgångspunkten till alla beslut 
kommer hela tiden att vara; vad vinner 
medborgarna på detta?

Rollen som arbetsledare är definitivt inte ny 
för Jan Rosenfeld. I många år arbetade Jan 
som rektor och de senaste tio åren har han 
verkat som förvaltningschef inom Tierps 
kommun. Men det var först för två år sedan 
han började förstå vad chefskapet verkligen 
kunde betyda.

Stabilitet i skolvärlden
Från Jans rymliga kontorsrum i Möbeln på 
Grevegatan kan man se ut över Centrumsko-
lans skolgård. Nedanför spelas det boll, några 
elever jagar varandra, andra sitter på bänkar i 
solen. En känd värld för Jan med nästan 40 års 
erfarenhet av skolvärlden. 

– Som barn- och utbildningschef kände jag 
mig hemtam med problematiken och kunde 
frågorna och verksamheten. Jag visste mycket 
väl vad mina beslut skulle ge för avtryck i sko-
lan och förskolan. 
Under flera år ledde Jan 
en verksamhet med stabil 
ekonomi och frånvaro av 
hög dramatik.

Ledare inte expert
När han sedan 2004 fick 
förfrågan om han även 
kunde leda vård- om-
sorgsförvaltningen, som under en tid brottats 
med ekonomisk kris och slitningar i organisa-
tionen, kunde han inte motstå utmaningen.

– Jag tyckte det lät intressant att prova att 
leda en verksamhet som jag själv inte hade 
några fackkunskaper i. Skulle det gå? Var 
ledaregenskaperna viktigare än gedigna kun-
skaper om verksamheten i vardagen? 
Jan lät ett par medarbetare avlasta honom i 
skolfrågorna och tog sig an uppgifterna inom 
vård- och äldreomsorg med liv och lust.

Tvingades ta hjälp
Vad som hände var att Jan, av nödvändighet, 
var tvungen att rådfråga sina medarbetare i de 
flesta svåra frågor. Därmed engagerades och 
lyftes personal och mellanchefer. Under tiden 
kunde Jan med nya ögon ifrågasätta invanda 

mönster och rutiner som inte alltid var till 
gagn för brukarna – verksamhetens kunder.

– Samtidigt frågade jag mig: vad har jag då 
inte missat i skolvärlden, ler Jan.

Uppenbara samordningsvinster
Utifrån den nya utgångspunkten kom den 
största insikten om hur mycket effektivare re-
surserna kunde användas om erfarenhet, bud-
getar och personal kunde samordnas bättre.

– Jag har påtagligt insett fördelarna med 
samordningseffekter. Ofta tangerade verk-
samheterna varandra, det var naturligt, för 
båda förvaltningarna har att göra med män-
niskor och familjesituationer där behoven är 
komplexa. Vi kan även se samma fenomen i 
övriga samhället. Påtagligast är arbetslös- och 
sjukdomsproblematiken i Sverige. Tänk om 
försäkringskassan, arbetsmarknadsverket och 
sociala myndigheter övergripande kunde se 
till behoven, skulle det inte bli effektivare då? 
Det kanske är svårt på statlig nivå, men fullt 
gripbart i en kommun av Tierps storlek som 
också präglas av breda samförståndslösningar 
och korta beslutsvägar.

Stärkt medborgarnytta
Jan sitter i kommunens ledningsgrupp och var 

väl insatt i den diskus-
sion som pågick med 
kommunens parlamen-
tariska kommitté om att 
stärka medborgarnyttan 
och kommunfullmäkti-
ges roll.

– Tunnelseende och 
revirtänkande har långt ifrån alltid att göra 
med illvilja – det handlar om organisatoriska 
problem och skilda penningpåsar. Vi har tidi-
gare allt för mycket ägnat oss åt dubbelarbete. 
Där kan vi bli betydligt effektivare.

Stora utmaningar för 
ny produktionschef
Okunskap gav helt nya erfarenheter att ta med sig i framtiden

Jan Rosenfeld ska leda det stora produktionsblocket efter nyår. Då får man inte vara rädd för att trampa upp nya stigar och våga se nya möjligheter. ”Det här känns oerhört spännande!”.

En av tre chefer i team
I den nya organisationen har Jan redan utsetts 
till chef över produktionsblocket som ska an-
svara för att utföra tjänster exempelvis inom 
barnomsorgen, lärande och teknisk service - 
en verksamhet med 1 400 medarbetare.

– Jag ser det som att vi är ett team på tre 
personer som ska leda verksamheten och där 
jag har det yttersta ansvaret. Sture Lindgren, 
tidigare teknisk chef, blir med vid min sida 
liksom ytterligare en person som rekryteras 
utifrån. Jan ser trots allt gärna att den perso-
nen har vård- och omsorgskompetens.

Är du redo för att leda produktionsblocket?
– Efter att ha haft chefspositioner i så många 

år känns det här oerhört spännande. Hade jag 
inte tyckt att det här hade känts bra, hade det 
varit som gjort för att misslyckas. Jag ser fram 
emot att förutsättningslöst få leda en kom-
muns verksamheter utifrån politikernas mål-
formuleringar. Det är alltid roligt att beträda 
okänd mark. Jag ser det som att vi tar initiativ 
i dialog med medborgarna. Vi kommer hela 
tiden att fråga oss: Vad vinner skolans elever 
på det här? Hur stärker det här de äldres livs-
kvalitet?

	 			Vi	kommer	hela	
tiden	att	fråga	oss:	
Vad	vinner	skolans	
elever	på	det	här?	
Hur	stärker	det	här	de	
äldres	livskvalitet?

”

	 			Jag	har	påtagligt	
insett	fördelarna	med	
samordningseffekter.”


